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Előszó
Az  Országgyűlési  Tudósító  című  lapot  egy  olyan  folyóiratként  képzeltem  el,  ami 

racionális  szemmel  mérlegeli  az  akkori  kor  politikai  és  országgal  kapcsolatos  döntéseit. 

Hasábjain nem fél leírni olyan tényeket, amelyet akkoriban az emberek elhallgattak volna, a 

főurak számára sértően hangzott volna. Ez a folyóirat valóban tudósít, és nemcsak leír valami 

kiszínezett történetet. Kiáll a polgárok, a köznép érdekei mellett, elítéli a hatalomra szomjazó, 

önző előkelőségeket.

Országgyűlési Tudósító, 1825. november 4.

Talpra magyarok!

Új nap virradt kicsiny hazánkra, de még milyen! Végre magyarok lehetünk a magyar 

földön!  Tegnap a  Karok és  Rendek gyűlésén  egy döntő fordulat  következett  a  magyarság 

történetében.

Elnézést ez érthetetlen bevezetés és indulatok miatt, én bizony senki türelmével nem 

játszom, de ez a bejelentés…, mindent megváltoztathat.

Előző  napon,  november  3-án,  a  szokásos  ülésen  minden  ugyanolyan  nehezen  és 

unalmasan  kezdődött,  mint  szokott.  Politikai  viták,  adóemelés,  törvények…  Csupa  olyan 

téma, ami bár fontos, de nem feltétlenül képviselik az ország érdekeit. Akkor aztán hirtelen és 

váratlanul felpattant egy jó kiállású huszártiszt, és olyan mérvadó témát ragadott meg, ami a 

legtöbb polgárt érinti. A birtokos-akit egyébként Széchenyi Istvánnak hívnak-elmondta, hogy 

hajlandó feláldozni egy évi bevételét  egy olyan intézet felállítására,  amely a magyar nyelv 

művelésére és terjesztésére teszi a hangsúlyt. Akkor aztán minden jelenlevő elhallgatott, látni 

kellett volna a gazdag urak megváltozott arckifejezését! Honfitársak! Végre egy ember! Végre 

egy  igazi  magyar,  egy  igazi  előkelő,  akinek  a  politikai  életben  van  a  helye!  Széchenyi 

Istvánnak sikerült rátapintania a polgárok, a köznép legérzékenyebb pontjára. De ki is ez az 

ember  valójában?  Ki  az,  aki  ennyire  szívén  viseli  az  egyszerű  emberek  jogos  bántalmát? 

Széchenyi Istvánról azt lehet tudni, hogy egy gazdag birtokos, aki korábban több utazást is tett 

a fejlett nyugati országokba. Megkedvelte az ottani pezsgő életet, és főleg a lóversenyeket. Az 

ottani  minta  alapján akarja most  magasabb szintre  emelni  országunkat  az európai  államok 

között.

Mi  volt  valójában  a  huszártiszt  szándéka?  Hogyan  vehetnék  komolyan,  és  hogyan 

vethetnék bele magukat még a koldusok is az ország, MAGYARORSZÁG ügyeibe, amikor 
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nem is érezhetik igazi magyarságukat? Az anyanyelvüket nem tudják helyesen használni, nem 

tudják  ismereteiket  fejleszteni  anyanyelvi  könyvekből  és  folyóiratokból.  Az  ország,  egy 

nemzet és anyanyelve elválaszthatatlan. Egy nemzet polgára azt jelenti, hogy ragaszkodni és 

tartozni az azonos anyanyelvű és hagyományú emberekhez, kapcsolódni egy egész országhoz. 

Ha  már  a  legelső  összetartozási  szempont  is  hiányzik  -  az  anyanyelv  méltó  használata-, 

hogyan  alkothatna  kicsiny,  magyar  nemzetünk  egységet?  Úgy  gondolom,  hogy  a  nemzet 

olyan,  mint  a  vallás.  Hit  nélkül  nincs  vallás,  és  akkor  sem nevezhetem magam hívőnek, 

hogyha  a  vallás  tanításaival,  álláspontjával  nem  tudok  azonosulni,  vagy  nem  érzem  a 

biztonságot a nagyobb erő keze alatt.  Ha az országban az emberek összetartanának azáltal, 

hogy érzik hovatartozásukat, akkor mindenki betartaná a törvényeket, mindenki foglalkozna 

az ország ügyeivel, még a legjámborabbak is. Éreznék a biztonságot, és így megjelenne az 

országba vetett hit is. 

Másrészt  állandóan  hallható  az  örökös  elégedetlenség  a  főurak  szájából,  hogy 

Magyarország elmaradott a környékbeli államokhoz képest. Hogyan várhatná bárki is, hogy 

más államok elismerjék szülőföldünket, ha az emberekben bizonytalanságot látnak?

Ezért  tartom nagy lépésnek  ezt  az  intézménytervet.  Ráadásul  mindezt  egy  előkelő 

ember  szájából  hallani!  Hiszen  az  emberek  természetüktől  adódóan  nem  képesek  a 

változtatásokra,  és  hiába  nem tetszenek  senkinek  sem az  államügyek,  az  egész  rendszer, 

egyedül  nem  mernek  cselekedni.  De  ha  jön  egy  ilyen  személy,  aki  ki  meri  mondani  a 

hátrányokat is, az jó példával járhat elő a többiek szeme előtt. 

Így történt ez a mostani ülésen is. Alighogy Széchenyi felvetette szándékát, egymás 

után  ajánlottak  fel  főnemesek  kisebb-nagyobb  összegeket  hasonló  célra.  Csakhogy  a 

legnagyobb  adományozókat  soroljam:  Vay  Ábrahám  nyolcezer,  Andrássy  György  gróf 

tízezer,  Károlyi  György  gróf  negyvenezer  forintot  áldozott  fel  e  nemes  ügy  érdekében. 

Reménykedjünk, hogy az ilyen jó szándékú felajánlások száma egyre csak növekedni fog az 

idők folyamán!

Jól  megerősített  források  szerint  a  tegnapi  napon  Széchenyi  István  csupán  egy 

mondatot  írt  aznapra  naplójába:  „A  kerületi  ülésen  beszéltem;  minden  honfitársamat 

ellenségemmé tettem.” E kijelentés is azt bizonyítja, hogy a főúr milyen nagy hatással volt a 

többi  személyre.  Az  ember  hajlamos  inkább  egy  képzeletvilágban  élni,  ahol  minden  úgy 

történik, ahogyan az meg van írva, és nem meri látni a kudarcokkal teli valóságot. Az urak 

valószínűleg  nem szívesen  fogadták  a  kegyetlen  igazságot,  hiszen  tudták,  hogy egy ilyen 

nyelvi társulat megerősíthet minket, polgárokat.
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Arról még nem tudni semmi biztosat, mikor kezdik el (vagy egyáltalán elkezdik-e) az 

intézet építését. Egyes híresztelések szerint a nyelvészet mellett helyet kapnának az épületben 

különböző természettudományi, jogi és matematikai osztályok is.

Minden esetre  csak  annyit  tanácsolhatok,  kedves  honfitársak,  bizakodva  nézzünk a 

jövőbe!  Remélhetjük,  hogy  a  bizakodás  bizonyossággá  válik,  és  leteszik  nemzetségünk 

alapköveit.  De  miket  is  írok,  hiszen  a  pilléreket  már  le  is  rakták!  Hiszen  minden  nagy 

cselekedet  véghezvitelében  csak  a  kezdet,  az  első  lépés  a  nehéz.  Az  a  nehéz,  hogy  a 

begyöpösödött eszmékkel képes legyen valaki felvenni a harcot. Ezt a döntő ugrást már egy 

példaértékű ember, Széchenyi István megtette. Támogassuk mi is őt a főurakkal szemben! A 

mi célunk ugyanis  sokkal  nagyobb!  Bennünk már  régóta  ugyanaz a  parázs izzik,  és ezt  a 

parazsat most egy embernek sikerült lángra lobbantania.

 A tűz elevenen ég bennünk, amit nem lehet eloltani: hogy Magyarországon valóban 

magyarok lehessünk, és a haza érdekeit  nézzük.  Ezzel  szemben a főurak valamit  elfojtani 

akarnak. Bár az izzó parazsat meggyújtani nagyon nehéz, de ha egyszer lángra kap, és egy 

egész házat a birtokába veszi, sokkal nagyobb kihívás eloltani, mint amennyire kemény volt 

meggyújtani.

Országgyűlési Tudósító, 1827. december 12.

Honfitársaim!

Végre  megtörtént  az  áttörés!  A  bizakodás  valóban  bizonyossággá  vált.  Az,  amire 

korábban legvadabb álmainkban sem gondoltunk volna, most megvalósult.

1825.  november  3-án  egy  ambíciózus  főúr,  Széchenyi  István  felmert  szólalni  a 

közgyűlésen, és felajánlotta egy évi jövedelmét egy nyelvművelési intézmény létrehozására. 

Példás cselekedetét  többen is követték.  És most,  két  évvel később, az összegyűlt  250 ezer 

forintos alaptőkével kimondták az intézmény létrehozását.

Lassan  remélhetőleg  megindul  a  szervezet  működése,  megkezdődik  anyanyelvünk 

művelése, hogy igazi magyarnak mondhassuk magunkat.
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Országgyűlési Tudósító, 1831. február 5.

Magyarok!

Újabb jó hírekkel köszönt ránk ez a nap. Miután az 1827-es törvénycikk elfogadta az 

akadémia megalakulását,  1830-ban megkezdte  tényleges  működését.  Ekkor Teleki  Józsefet 

elnökké,  Széchenyi  Istvánt  -  akinek  az  egész  intézmény  megalakulásának  első  lépését 

köszönhetjük- alelnökké választották.

A tegnapi  napon, február 4-én tartották az első hivatalos közgyűlést.  Az intézmény 

szabályzatát A magyar tudós társaság alaprajza és rendszabásai című kiadványban fektették le. 

Az akadémia korlátlan számú levelező, 42 rendes, és 24 tiszteleti taggal igyekszik a magyar 

nyelv  műveléséért.  A  korábbi  híresztelések  is  beigazolódtak:  létrehoztak  nyelvtudományi, 

böcseleti, történeti, matematikai, természettudományi és törvénytudományi osztályt.

Érdekes belegondolni, hogy hat évvel ezelőtt még csak az első alapköveit rakták le a 

társaságnak, és sokan még akkor sem hittek benne, hogy egyszer eljön ez a nap. Úgy látszik a 

tűz nagyobb lánggal égett, mint ahogyan azt el tudták volna oltani! Társaim, ez már is az első 

jele egy nemzet,  az egység kialakulásának.  Hiszen a jó szándék előbb vagy utóbb mindig 

legyőzi a rosszat. Az igazság mindig nyer a hamissággal szemben. A haza dicsőítésére való 

nemes cél felülkerekedett a rosszakarókon, akik csak saját érdekeiket vették figyelembe.
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