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látta el, „hogy mind a nagyok gyakorolhatnák magokat a kegyességben, mind a kisdedek épületet 
vehetnének a tisztességes tudományokban és a jó erköltsökben".21 Egész életében jótékonykodott 
a református egyház javára, templomokat építtetett és renováltatott, a gyülekezeteket segítette pénz és 
tárgyi adományokkal. A gyülekezetek mellett Bethlen Kata az erdélyi református kollégiumokat is 
támogatta. A testvére, Bethlen Imre révén, aki 1736-tól három évtizeden át a székelyudvarhelyi 
kollégium fögondnoka volt, figyelt fel az udvarhelyi kollégiumi könyvtár gondjaira. 1744-ben 
Bethlen Kata költségén vásároltak meg néhány kötetet, majd a további beszerzések támogatására 
1758-59-ben 630 forinttal alapítványt létesített. A marosvásárhelyi református kollégiumnak egy
szeri adományként 1756-ban 2000 magyar forintot adományozott.22 A kollégiumokban vállalta több 
nehéz sorsú, de tehetséges diák taníttatását (Bod Péter, Málnási László). 

Bethlen Kata tehát hosszú özvegysége alatt a jótéteményeknek, a vallásnak és a tudománynak 
élt. A jó cél érdekében kifejtett mecenatúrával kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a jónak felis
merése egyúttal annak a gyakorlását is jelenti. Ezt látjuk a Teleki család és Bethlen Kata életében 
is, akik a maguk korában felismerték az értéket, a nemes dolgot, a jót, és azt bőkezűen támogat
ták. Tehát Maecenas nemes követőinek bizonyultak. 

BELLÁGH RÓZSA 

Révai Miklós: A' Magyar Tudós Társaságnak Képe. A ' Társaság utánn való Ohajtozás. 
A jelen szövegközlés nemcsak a Magyar Tudós Társaság szervezésének történetéhez, hanem az 
Orczyak és Révai Miklós kapcsolatához is újabb adalékot szolgáltat.1 Orczy Lőrinc (1718-1789) 
és Révai Miklós (1750-1807) viszonya a verses kötetek2 kiadása, a Szilágyi István közölte leve
lek és Csaplár Benedek Révai-monográfiája4 révén ismert ugyan a szakirodalomban, illetve az is 
tudható volt, hogy Lőrincre és Józsefre 5 terjedt ki. Régi elenchusok alapján és Fekete Nagy Antal 
reménykedő szavaival is megerősítve azonban 1998 nyaráig csak bizakodhattunk, hogy e kap
csolat intenzitásáról, időtartamáról a valaha létezett eredeti dokumentumok előkerülhetnek. Nem 
tudhattuk, hogy Petrovay II. György „rendező keze" által előidézett „rendetlenség" következtében 

21 MARKOS András: Árva Bethlen Kata ajándékkönyvei. = Könyvtári Szemle. 1972. 1. sz. 24. 
22 SZABÓ Ágnes: Bethlen Kata és könyvtára. In: SIMON Melinda - SZABÓ Ágnes: Bethlen Kata 

könyvtárának rekonstrukciója. Szeged, 1997. XIII. 
H. KAKUCSKA Mária: Révai Miklós és az Orczyak. Kézirat. 

2 ORCZY Lőrinc: Költeményes Holmi egy Nagyságos Elmétől. A' Költeményes Gyűjtemény' 
öregbedésére a' Nagyságos Szerzőnek különös engedelmével közre botsátotta Révai Miklós. Po-
zsonbann, Loewe Antal' Betűivel, 1787. A továbbiakban: KH; és ORCZY Lőrinc: Két nagyságos 
elmének költeményes szüleményei. Kiad. RÉVAI Miklós. Pozsonbann,1789. A továbbiakban KNE. 
A rövidítéseket HORVÁTH János: Orczy Lőrinc. In: Irodalom és felvilágosodás. Szerk. SZAUDER Jó
zsef és TARNAI Andor. Bp. Akadémiai K. 1974. 647-714. lapon megjelent tanulmányából vettem át. 

3 Révai Miklós Orczy Lőrinchez írt, verseinek kiadásával kapcsolatos levelei olvashatók a Fi
gyelő (XIII.) 1882. számában SZILÁGYI István közlésében, 311-312, 313,315-316, 347, 350 olda
lakon. 

4 CSAPLÁR Benedek: Révai Miklós élete. I-1V. Bp. 1881-1889. 
5 H. KAKUCSKA Mária: Révai Miklós helyesírási tanácsadó levele Orczy Józsefhez. = MKsz 2001. 

3. sz. 346-350; Uö.: Révai Miklós ismeretlen levelei Orczy Lőrinchez. = A Lymbus füzetei, Új fo
lyam, Bp. 2003. 285-287. UÖ.: „...Báró Orczj József Úrnak, kegyelmes Pártfogó Urának, Révai 
Miklós"; Kézirat. 



336 Közlemények 

milyen iratcsomók kerültek el a törzsanyagból,6 és melyek váltak / válhattak valóban a tüz martalé
kává. Igaz, ezt különböző okok miatt még másfél évtizednyi kutatás után is, csak becsülni tudjuk. 
Ez a Révai Miklós gyöngybetüivel írt tervezet, az Orczy Józsefhez (1746-1804) intézett levéllel 
egyetemben, szinte egyedül álló módon, teljes terjedelmében, minden sérülés nélkül maradt ránk 
az Orczy család levéltártöredékében!7 Orczy Lőrinc halála után szerepét idősebbik fia, a szintén 
verselgetö József (1746 - 1804)8 vette át. Révai a Győrben, 1790. augusztus 4-én keltezett levelé
ben nemcsak említi terveit, hanem Plánumának ezt az újabb, magyar nyelvű változatát valóban el 
is küldte. A szövegeket betühűen közöljük. Révai minden esetben jelölte a hosszú magánhangzó
kat, így a o-t,w-t is, két pont közötti vesszővel, melyeket mi a mai helyesírásnak megfelelően ír
tunk át. 

Az Orczy Józsefhez írott levél szövege:10 

Nagyságos Báró! 
Kegyelmes Urunk és Pártfogónk! 

Az ollyan Nagy Léleknek, és Hazája' Boldogúlássára hiven vigyázó Bátor Hazafi
nak, a' millyen Nagyságod, telhetik tehát az Országnak egyéb terhes dolgai mellett 
arra is elég érkezése: hogy egy Magyar Tudós Társaságnak Fel állításáról is, Hazánk
nak néhány Jelesebb Helyre szerzőivel, a' többi között nevezetesen Nagy méltóságú 

6 A Magyar Országos Levéltárban (a továbbiakban MOL): Az Orczy család levéltára, P szekció 
518-531, igen sérült és hiányos anyag. Nem található már meg például a P szekció 520, a 13. cso
móban elhelyezett: Functiones honorationes = FH. Nr. 1-34. 1710-1794., amely a család tagjainak 
folyamodványait főispánságokért, az elnyert tisztségek utáni taksák kifizetéséről szóló nyugtákat, 
gratuláló leveleket tartalmazta. A kutatás során kiderült, nem veszett el, hanem elkerült Budapest
ről. Még a század elején vitte el sajátos szempontok alapján kiválogatva Petrovay György genea-
lógus-levéltáros, aki anyai, a Nyáry család ágán, rokona Orczy Lőrincnek. Erről 1. H. KAKUCSKA 
Mária: Orczy Lőrinc hagyatéka és ismeretlen versei. Előadás a MTA, ITI, XVIII. századi osztá
lyán, Bp. 2001. április 18., illetve UÖ.: Orczy Lőrinc hagyatéka, ismeretlen versei és a tűz nem 
szelektáló pusztításáról. - MKsz 2002. 1. sz. 74-80; 1. még a 10. jegyzetet. A levéltári anyag nem 
könnyen kezelhető voltáról Az Orczy család levéltára. Összeáll. FEKETE NAGY Antal. Repertórium. 
Bp., Levéltárak Országos Központja, 1959. /Levéltári leltárak 9.1 Bevezetés, 3-6. 

7 BALOGH Béla: Az Orczy család levéltárának nagybányai töredéke. = Levéltári Szemle 1998. 
8 Orczy József verselgetéséről H. KAKUCSKA Mária: Révai Miklós helyesírási tanácsadó levele 

Orczy Józsejhez. = MKsz 2001. 3. sz. 346-350. 
9 Gondolunk itt elsősorban SZELESTEI NAGY László kandidátusi értekezésére, az Irodalom- és 

tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon 1690-1790. Országos Széchényi 
Könyvtár, Bp., 1989; és UŐ: Révai Miklós Magyar Tudós Társaság-tervezetének egykorú magyar 
nyelvű szövege. = MKsz 1998. 397-407. megjelent cikkére, amelyek hozzám való eljuttatásáért ki 
nem fejezhető köszönet illeti őt. 

10 Révai Miklós alább idézendő levele a Román Állami Levéltár, nagybányai fiókjában, a Família 
Orczy, Correspondente familiale ú literare aie baronilor Stephanus, Laurentius ú Josephus Orczy, 
abban az anyagban, amelyet a budapesti MOL, P szekció 520, Orczy család, Miscellanea, 18. csomó, 
„Epistolae familiarum ad Stephanum, Laurentium et Josephum Orczy" címen, megsemmisültként 
tart nyilván, található, a 267r-267v oldalakon. Továbbiakban: EF. Nem lehet eléggé hangsúlyozni 
azt a tényt, hogy elkerülve is, de összefüggően, teljes terjedelemben és minden sérülés nélkül marad
tak fenn az iratok. Az Orczy archívum esetében az eredeti boríték hiányát nem tartjuk említésre 
méltó eseménynek. 
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Gróf Szétsényi Úrral, tanátskozni, és arra szerentsésebb utat tömi, egyik főbb és kedves 
foglalatosságának tarthassa? Engedje meg Nagyságtok, hogy ezen Tanátskozásnak 
Szentséges Rejtekébe én is bé nyújthassam, a' mire bátorkodtam ugyan e' dolog vé
gett néhány velem egyet értő Társaimmal. 

Nem tartottam elegendőnek, hogy Bessenyeinek ama' Jámbor Szándékát, mellyet 
egy illyen Magyar Tudós Társaságról már elég régen készített, de ki nem adhatott az 
időnek mostohasága miatt, én most ugyan ki is nyomtattattam, s' az Ország' Gyűlé
se' alkalmatosságával széllyel is terjesztettem, hogy az illyen hasznos Szerzemény
nek újabb Kívánása, és az érte törekedő foganatosabb Mozdulás Szükségesnek gon
doltam lenni az Udvarnál is Pártfogást és Oltalmat keresni, kivált illyen Fejedelem 
alatt, kinek olly hajlandó Nemzetünkhöz emberi érzéssel tellyes szíve. Egy Hazáját 
szerető Nagyság, kinek levele mását közlöm Nagyságoddal is, gyönyörű utat nyitott 
ide Jámbor Igyekezetünknek. 

Társaságunk Oltalmazó Fejedelmének ki mertük kérni az egyik Királyfit, Sándor 
Leopold Fohertzeget, kinek, Kegyes Atyjánál, a' mi Felséges Királyunknál érettünk 
tettetett Közben vetésének Erejéről ezek most az örvendetes jelenségek. A' Társaságról 
való Kis Planum, mellyet bé nyújtottam az Esedező Levéllel, meg fordult a' Felséges 
Cancellárián, és most már a' Felséges Helytartó Tanátsnál lévő Studiorum Commis-
sio' Tanátsosinál vagyon, ut Res Litteraria, kétség kívül a' további meg ítélés miatt. 
Elég nyilván szóll erről az ott Tisztségben lévő Urnák hozzám küldetett barátságos 
Levele. Ennek is mását meg írom Nagyságodnak. 

Hogy a' Felséges Helytartó Tanátsnak hozzám botsátandó Kérdéseire tekélleteseb-
ben meg felelhessünk, megint fel ébreszgettem öszve munkálkodó Társaimat, itt 
a' Győrieket, az utánn a' Kassaiakat s' a' Komáromiakat. De mit tehetünk mi magunk 
Nagyságtoknak Közben vetése és Tanátsa nélkül? 

Ne terheltessenek azért Nagyobb Planumunkat, a' mellyet most egy úttal bátorko
dom a' Főhertzeghez adatott Esedező Levelünkkel együtt le küldeni, azzal a' Kegyes
séggel el fogadni, mellyet illy nagy dologban tsak egyedül Nagyságtoktól várhatunk. 
Méltóztassanak hozzá tenni a' magok bölts és mélyebben bé látó Vélekedéseiből. 
Változtassák, és építsék fel, a' mint leg jobbnak fogják gondolni. Mi egyedül való 
boldogságunknak fogjuk tartani, ha Nagyságtoknak engedelmeskedhetünk. 

Mihelyest veszem a' Felséges Helytartó Tanátstól a' Levelet, és még bővebb Jegy
zéseket szedhetek öszve többi Társaimtól is, azonnal le sietek Budára, hogy ott Nagy
ságtoknak Kegyes Vezérlését követvén a' már jól kezdett dologban szerentsésebben 
munkálkodhassam. 

A' midőn magamat több Társaimmal, de kivált fel vett tárgyunknak ártatlan és hasz
nos ügyét, nagy esedezéssel Hathatós Pártfogása és Oltalma alá újólag ajánlom, va
gyok holtig mély tisztelettel és minden figyelemmel 

Nagyságodnak 
Győr. 4. Augusztusban. 1790. Alázatos Engedelmes 

Szolgája 
Révai Miklós sk. 
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Révai Miklós Orczy Józsefhez elküldött, magyar nyelvű tervezetének szövege": 

A' Magyar Tudós Társaságnak 
KÉPE. 

A' Társaság utánn való Ohajtozás. 

Már régtől kívánkoznak sok szép igyekezetü Tudós Hazafiak, egy, különös Ren
det tartó, és bizonyos Segedelmeken állapodó Társaságba öszve állani: hogy így az 
utánn öszve tett vállakkal, hathatósb tehetségre verdödvén, annyival is szerentsésebb 
elő menettel törekedhessenek, a' Hazai Nyelvnek gyarapodása és virágzása mellett, 
a' Tudományokat is Nemzetünkkel a' maga született Nyelvén édesebben kóstoltatni, 
és az azokból áradó gyönyörűséget és hasznot tellyesebben éreztetni. 

A' melly igyekezet, mivel egyszer s' mind Nemzetünknak Méltóságát is öregbíti, 
mint hogy a' Hazai Nyelvet virágzóbb állapatra hozza; s' a' Haza' Boldogulásának 
is egyik leg főbb Eszközére tzéloz azzal, hogy a' Tudományokat közönségesebbekké 
kívánja tenni: úgy bíznak az illyen Társaság utánn sóhajtozó Jámbor Hazafiak; hogy 
meg fogják nyerni, mind a' Felséges Udvartól, mind a' Ditső Hazától, a' Kegyes 
Engedelmen és Helyben hagyáson kívül, mind azokat a' Segedelmeket is, néhány 
különös Szabadságokkal, a' mellyek azon Társaságnak Feli állítására és állandó Fen 
maradására szükségesek. 

Mire való nézve bátorkodnak is azon óhajtott Társaságnak Képét mind a' Királyi Fel
ségnek mind a' Ditső Hazának Kegyes színe elejében mely alázatossággal terjeszteni. 

A' Társaság' Munkái. 

Ezen Társaság, hogy meg felelne nevének, mellyet kíván viselni, leg egyeneseb
ben ugyan a' Magyar Nyelvnek, de következés képpen a' Tudományoknak is Elő 
menetelére tzélozna. A' Társaságot illetné tehát először is egy tekélletes szótárnak és 
Nyelvtanításnak El készítése, nem külömben a' Nyelv ki mivelése körül való minden 
egyéb ki telhető Szorgalom. Azutánn minden szükséges, hasznos, és gyönyörködtető 
Tudományoknak és Találmányoknak a' Hazával való Közletések. E' végre írna, na
gyobb Munkáin kívül, holnaponként járó apróbb Darabotskákat is. Meg ítélné és kihir
detné a' ki adott Könyveket. Meg fejtésre való hasznos Kérdéseket, s' egyéb jelesebb 
Munkákat is tenne ki esztendőnként a' ki dolgozásra Jutalom ígérettel. 

Ezen Társaságnak Gondviselése és Igazgatása alatt lehetne egy Magyar Játék néző 
Ház is, melly a' többi között foganatosabb eszköze volna a' hazai Nyelv' gyarapítá
sának és meg kedveltetésének. 

A' Társaság' Jövedelmei 

A' Jövedelmeket, mellyeken épülne és állapodnék ezen Társaság, leg először is azzal 
a' Segedelemmel kívánná azon Társaság támogattatni, mellyet az Országnak közben 
vetésére, a' Felséges Királynak Kegyes Helyben hagyásával az Oskolák' Jövedelmeik
ből reméli meg nyerni leg alább is valamelly részére nézve. 

Nagy bizodalommal vagyon az utánn iránta, hogy az Ország' Nagyai közül, azo
kon kívül, kik már is szép Ajánlásokat tettek, több mások is fognak ezen hasznos 
Szerzésnek elő mozdítására és fen maradására adakozni, és még bővebb Jövedelem
nek bizonyos meg nyerésére állandó Mag pénzt is öszve verni. 

Szép Jövedelmet reméli a' Társaság a' maga Szorgalma által is, írott és ki botsátott 
Könyveinek El kelésekből, mellyet igen is öregbítene tulajdon Könyv nyomtató műhelye. 

És erre kivált ezért is óhajtana szert tenni a' Társaság, hogy a' Könyv nyomtató
soknak nagy nyereséget szomjúzó fösvénységek miatt ne szenvedne többé a' Magyar 
Tudós Világ, mint eddig szenvedett. Mert annyira fel verték szokások szerint ezek az 

EF, 258r- 266r oldalakon; 1. még az előző jegyzetet. 
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emberek mind a' Nyomtatás' mind az El kelés árát, hogy a' hazafiak is el idegenedtek 
fö képen a' Magyar Könyveknek meg szerzésektől, az írók is meg fosztattak fáradsá
goknak majd minden Jutalmától. És ugyan ezeknek az íróknak így kívánna a' Tár
saság kedvezni, kivált ha Társak volnának: hogy nyomtatást érdemlő Munkáikat ki1 

botsátná el is árúitatná, azzal a' kötéssel mind azon által, hogy a' bé vett pénzből 
a' rea' tett költséget le húzhatná, és a' tiszta nyereségből, két harmad részt oda enged
vén az írónak, egy harmadot tarthatna meg a ' köz Jövedelemnek öregbedésére. 

Lehetne végtére valami Jövedelmet várni a' Magyar Játék néző házból is. 

A' Jövedelmekkel való Élés. 

Ezekkel a' Jövedelmekkel imígyen kívánna a' Társaság élni. 
Először is, hogy bérben fogadott Házat tarthatna Budán, az Ország' Fő Varasá

ban, vagy Pesten, addig is, míg későbbre tulajdon Háza lehetne, mellyben tisztessé
gesen el lakhatna a' Tásaság' Titoknoka leg alábbis még más négy Társakkal együtt, 
most elejentén, az utánn idővel többekkel is. Mellyben továbbá el lehetne a' Társa
ság Könyvháza, Könyv nyomtató műhelye, és Könyv áros boltja, az oda tartozó 
Tseledekkel. Lehetne e' felett benne egy különös Szoba a' Tanatskozásra, és néhány 
Szobák a' Jövevény Társaknak szállással való el fogadtatásokra. 

Az utánn kívánná a' Társaság, hogy győzhetné, az ott helyben lévő Személyek
nek betsületes és tett fárdságokat jelesebb vigasztalással jutalmazó Tartásokon kívül, 
a' Könyv nyomtató műhelyt is, a' Segedelem' és Jutalom' ki osztogatását is. A' Se
gedelem név alatt az a' pénz értetődnék, melly az Országban együtt is másutt is a' 
Hazai Nyelven írogatni kívánó jó igyekezetü Férfiaknak adatnék, a' fáradságnak, de 
kivált a' levelezésnek könnyebbedésére. A' Jutalom pedig ezen felül való ajándék 
volna a' már tett jeles és ország szerte el terjedt Érdemekért. 

A' Társaság' Oltalmazó Fejedelme. 

Esedeznék a' Társaság, hogy Oltalmazó Fejedelme mindenkor a' Királyi Hertzegek 
közül lenne, kinek szárnyai alatt gyarapodhatnék, és szerentsésebben jeleskedhetnék 
Tárgya' üzésével a' Haza javára. Hlyen Oltalmazó Fejedelmének bátorkodott most 
a' Társaság ki kérni Felséges Sándor Leopold Főherzeget. 

A' Társaság' Pártfogói. 

Pártfogóinak nevezné azutánn és tisztelné a' Társaság mind azokat a' Nagyságo
kat és egyéb Jeles Hazafiakat, kik annak Felépülésére és meg erősödésére nevezete
sebben mutatnák kész adakozásokat. 

A' Társaság' Tagjai. 

Már magok a' munkálkodó Tagok három rendbéliek volnának, s' így neveztetné
nek: a' Nagyságos Tagok, az Érdemes Tagok, és a' Betses Tagok. Idejárulhatnának 
azutánn a' Társaság' Nevendékei is. 

I. A' Társaságnak Nagyságos Tagjai volnának [!] az Ország' Nagyjai, kik közül 
néhányan már is öszve munkálkodnak. Az utánn az Egyházi Renden lévő Jelesebb 
Férfiak, Fő Nemesek, és Egyebek, kiket, a' születés s' az érdem, vagy szerentse olly 
állapatban helyheztetett, hogy a' Társaságban való fáradságokért nem várnának jutal
mat. Kiknek, a' Haza szeretés, s' a' Tudományokban való gyönyörködés volna minden 
ösztönök és jutalmok. Ezeket különösen tisztelné a' Társaság, mivel általok kívánna 
az Ország előtt tekintetben meg tartatni. S' ugyan közülök válsztaná Elöljáróját is, 
kinek Igazgatásától függene, és annak két Helytartóit. 

12 Az eredeti szövegben 'bi'. 
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II. A' Társaság' Érdemes Tagjainak neveztetnének az alatsonyabb sorsú Hazafiak, 
kik széllyel a' Hazában külömb külömb hivatalt viselnének, a' melly utánn élnének, 
s' a' melly mellett még is a' Magyar Nyelvnek gyarapodására ki adatott jelesebb írá
saikkal már nevezetesekké tették volna magokat, érdemeseknek is találtatnának a' 
Társaságtól, a' Segedelmen kívül, állandóul különös Jutalmat is venni, mellynél fogva már 
annyival is inkább köteleztetnének a' Társaságnak köz dolgában öszve munkálkodni. 

Ezek közül választatnék a' Társaságnak Titoknoka, és még leg alább is más négy 
Társak, két Al Titoknok , és két Segéd Társ. A' Segéd Társaknak számok idővel 
többre is mehetne, leg alább még kettővel. Ezek a' Férfiak mint egy Tisztei volnának 
a' Társaságnak, és örökös lenne hivatalok. Állandó fizetéseken kívül, meg járna né-
kiek mindenkor a' Segedelem és a' Jutalom pénz is, mellyet bírtak volna már, mint 
Érdemes Tagjai a' Társaságnak. 

Ezek folytatnák a' Társakkal való Levelezést. Gondját viselnék a' Társaság' Könyv
házának, Könyv nyomtató műhelyének, és Könyv áros boltjának. Sürgetnék és igaz
gatnák, a' ki botsátandó Könyveknek, és különösen a' holnaponként járó írásoknak 
Nyomtatásokat és Széllyel terjesztéseket. Számba vennék a' Jövedelmeket, ki oszto
gatnák a' Segedelmeket és Jutalmakot, s' mindeniktől számot is adnának a' Társa
ságnak. Melly Szám adás nyilván ki is botsátódnék nyomtatásban abban a' Kalen
dáriumban, mellyel a' Társaság az ő Pártfogóinak és Tagjainak minden esztendőben 
kedveskednék, hozzá nyomtatván, a' Társaság' Személyein kívül annak az előbbi 
esztendőn által volt Történeteit, Végzéseit, és egyéb futólag való gyönyörködtető 
Darabokat. 

Ugyan ezek mellé kívánná a' Társaság a' Könyv ítélő Hatalmat is, leg alább a' Ma
gyar Könyvekre való nézve, a' mellyért esedezik is alázatosan. 

III. A' Társaság' Betses Tagjainak mondatnának azok a' szép igyekezetü Hazafiak, 
kik a' Magyar Nyelven való irogatásban úgy kezdenének a' Hazában jeleskedni, hogy 
nevezetes Istápokat reméllhetne belőlök a' Társaság. Ezekből választatnának azutánn 
a' Társaságnak két felsőbb rendbéli Tagjai: és az ollyanok ugyan, kiket a' születés vagy 
szerentse úgy áldott meg, hogy nem szűkölködnének Segedelem nélkül, Nagyságos Ta
gokká; az olyanok pedig, kik szűkebb vagyonnal bírnának, Érdemes Tagokká lennének. 
Amazok Segedelem nélkül való Betses Tagoknak, emezek pedig Segedelem vevő Betses 
Tagoknak neveztetnének. Mert ezek között valósággal ki is osztogattatnék az a' feljebb 
említett Segedelem pénz, hogy a' Társaság addig is jobban nevelhetné, s' előbbre segéll-
hetné bennek ezt a' köz Jóra targyazó szép igyekezetet, míg feljebb emelhetné őket. 

A' fiatalabb írók, kik a' Társaságnak Oltalma és Vezérlése alatt kívánnának min
den egyéb Segedelem nélkül addig is nevekedni, míg nevezetesebb jeleit adhatnák 
tehetségeknek, hogy ezen utóbb meg neveztetett. Betses Tagoknak számokba jöhes
senek, a' Társaság' Nevendékeinek hivattathatnának. 

A' Társaság' Gyűlései és Tanátskozásai. 

Ez a' Társaság minden esztendőben leg alább négyszer tartaná Gyűléseit, mindé
tig a' Pesti négy Országos Vásárnak idejekor, mikor mindenünnett könnyebb volna 
Budára az alkalmatosság, s' a' távulabb lévő Társak is kevesebb költséggel meg je
lenhetnének. 

Ezekben a' Gyűlésekben tettetnének ki a' Jutalom írások, meg ítéltetnének az el 
készültek. Fel vevödnének, vagy feljebb emeltetnének a' Társaságnak Tagjai. Egyéb 
nevezetesebb dolgokról is itt tartatnának a' jelesebb vélekedések és végzések. 

A' Társaság Elöljárója is, és annak két Helytartója, illyen Gyűlésnek alkalmatos
ságával választatnának minden harmadik esztendőben Szent János' Feje' vételekor. 
Ugyan ezen vásárkor lehetne leg jobb ideje az esztendőbéli Jutalom' és Segedelem' 
ki osztogatásának is. Akkor tartoznék minden Társ egy úttal azt is írva bé adni, hogy 
miben akarna a' jövő esztendőn által kiváltképpen foglalatoskodni. 
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A' Társak közül tsak a' nagyságos és az Érdemes Tagok bírnának választó és ítélő 
hatalommal. A' Betses Tagok azonban jelen lehetnének betsület és tapasztalás ked
véért, de még is mindenkor az Elöljárónak különös engedelmével. Mindenek pedig 
a' szavaknak többségéken állapodnának meg. Ha kik jelen nem lehetnének, azoknak 
mindenkor meg kellene a' fenforgandó dolgokat előre írni, hogy az utánn leg alább 
is írva meg küldhetnek szavokat a' Gyűlés idejére, kivált a' választás' dolgában. Az 
Érdemes Tagoknak úti költségeiket meg térítené a' Társaság. 

Kisebb dolgokról való Tanátskozásokat tartoznának tartani a' Társaságnak Tisztei 
néhány ott helyben lévő Nagyságos és Érdemes Tagokkal, minden héten leg alább is 
tsak egyszer, úgy mint Tsötörtökön, mellyeken az Előljáró mindenkor jelen lehetne 
tetszése szerint. 

A' Gyűlésekben tettetett Végzéseket, nem külömben a' Tanátskozásokon meg for
dult dolgokat is, köteleztetnék a' Társaság' Titoknoka egy különös Jegyző Könyvbe szor
galmatosan beírni, melly e' képen a' Társaságnak Történeteit foglalná magában. 

A' Társaknak Választások és Számok. 

A' Társaknak Választásokban ezekre figyelmezne a' Társaság. Először is, hogy 
a' ki Társnak kívánkoznék fel vevődni, józan és jámbor életéről elegendő bizony
ságot mutathatna. 

Vigyázna a' Társaság természeti hajlandóságára is, hogy motskolódó tzivódásokra 
fakadozható, kérkedékeny, s' fel fuvalkodó lelket ne nevelne kebelében, a' ki a' Tár
saságnak Tárgya' űzésében kellemetlen akadályokat vethetne idővel. 

Lehetetlen ugyan, hogy minden Társak azon egy módon vélekedjenek; azonban 
tellyességgel el nem fogná még is a' Társaság tűrni, hogy az ellenkező vélekedések 
felett való vetélkedésekben, akár írva, akár szóval, egymást meg vető képen, s' alá való 
gyalázásokkal illetnék. 

Tovább a' Társaknak Választásokban félre tenne a' Társaság minden Vallásbéli Kü-
lömbséget, hogy az e' féle Személy válogatás miatt a' Nyelv és a' Haza ne szenvedne. 

Az utánn arra tekintene a' Társaság, hogy a' választandó Tagok, fő képen ugyan 
a'tiszta és igaz Magyarságot velősen és gyökeresen tudnák, de a' mellett egyéb Tu
dományokban is különösen járatosak lennének. 

És a' mi a' Magyarságot illeti, mivel az Országnak külömböző részeihez képest 
sok képen külömbözik a' beszédnek módja is, a' Társaságnak Tagjai tehát az Ország
nak minden nevezetesebb Részeiből választatnának, hogy ezeknek öszve munkálko
dások által tekélletesebb virágzásra juthatna a' Nyelv. Magyar Országnak nevezetesebb 
Részeit úgy lehetne venni, a' mint négy Kerületekre vagyon fel osztva: a' Tiszán túl 
valót, a' Tisza mellyékit, a' Duna mellyékit, és a'Dunán túl valót. Erdély tsak két 
ollyan Részt adhatna, a' Magyarságot, és a' Székelységet. 

Már a' Tudományokra nézve, mivel minden ember, ha annál rudósabb is, egy vagy 
két Tudományban mindenkor erösebb, mind egyebekben, arra kellene vigyázni, hogy 
egy Tudomány se lenne ollyan , a' mellyben illendő erejű ember kettő vagy három is 
ne találtatnék a' Társaság Tagjai között. 

A' Társaknak számokat most elejentén leg alább is ennyire lehetne határozni. A' Nagy
ságos Tagokat, az Elöljárón és annak két Helytartóin kívül, tizen kettőre. Az Érdemes 
Tagokat is, a' Társaságnak Tisztein kívül, ugyan tsak tizen kettőre. A' Betses Tagokat 
pedig húszan négyre. Tizenketteje a' Segedelem nélkül valók volnának, a' más tizen-
ketteje pedig a' Segedelem vevők. A' Társaságnak Tagjai tehát, az Elöljárón, két Hely
tartón, és a' Tiszteken kívül, mindöszveséggel negyven nyoltzan lennének. Idővel, kivált 
ha a' Jövedelemből bővebben jutna, meg lehetne a' Társaknak is számokat öregbíteni 
még más annyival. A' Nevendékeknek számok meg határozatlanul maradhatna. 
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A' Segedelem' és Jutalom' Kiosztatásának Módja. 

Már a' segedelem', és Jutalom' Ki osztatásának e' volna a' Módja. A' mi ezen 
Társaságnak már eléggé elő hozatott szükséges Költségei utánn meg maradna a' Jö
vedelemből mint egy tiszta Nyereségűi, az mind úgy osztódnék fel, hogy az, a' mi 
Jutalomul esnék, két annyi, vagy valamivel többetske is volna, mint a' mennyire 
menne a' Segedelem. Úgy lévén tehát a' Jutalom és Segedelem vevő Társaknak meg 
határozások, mint feljebb meg jegyződött, ezen keletnek meg tartására az egész tisz
ta Nyereséget fel kellene osztani tizen egy egyenlő részekre. Ezekből az utánn (6/11) 
hat tizen egyed rész a' Jutalom vevő Társak között, úgy mint a' Társaságnak Tisztei 
és Érdemes Tagjai között, egyenlő képen ki osztogatódnék. Az (5/11) öt tizen egyed 
rész pedig Segedelem pénzül maradna, mellyből már mindnyáján, a' Társaság' Tisz
tei, az Érdemes és a' Segedelem vevő Betses Tagok, megint egyenlő részt vennének. 

Mind ezek tehát, hol többre, hol kevesebbre mennének, a' millyenek volnának 
a' Társaságnak esztendőn által bé szedett Jövedelmei, és tettetett szükséges Költségei. 

A' Társaság' Tiszteinek állandó Fizetések. 

A' Társaságnak Tisztei, mivel a' Társaság' dolgaival annyira foglalatoskodnának, 
hogy a' mellett egyéb hivatalt nem viselhetnének, mint a' többi Érdemes és Betses 
Tagok, olly tekintetbe vevődnének a' Társaságtól, hogy nem akarná őket a' többi 
Társaknál alább való Sorsban látni, a' kiknek számokból választatnának, s' azért, 
nem tsak betsületes élelmekre, de még nagyobb ösztönre szolgáló jelesebb fizetéssel 
is kívánna nékiek kedvezni, és nevezetesen a' Társaság' Titoknokának esztendőn
ként járó 600 forinttal, a' két Al Titoknoknak pedig, és a' két segéd Társnak, kinek 
kinek 500 forinttal. Mellynek kerek száma 2600 forint volna. 

Mi nagy Jövedelmének kellene lenni a' Társaságnak. 

Már hogy meg határozódjék valahogyan, mi nagy Jövedelmének kellene eszten
dőnként a' Társaságnak lenni, itt két esetet kell fel venni. Mert a' Társaságot vagy úgy 
lehet venni, hogy annak Tisztei tsak öten, az Érdemes és a' Segedelem vevő Betses 
Tagjai pedig, mindenik Renden, tsak tizen ketten fognak lenni; vagy szinte úgy is, 
hogy a' Társaság' Tisztei heten lehetnek, még két Segéd Társsal meg szaporodva, az 
Érdemes és a' Segedelem vevő Betses Tagok pedig, mindenik Renden, húszan négyen. 

Az első esetre kívántatnék esztendőnként: 

1. A' Társaságnak szükséges Költségeire 
leg alább is 2 400 

2. A' Társaság' öt Tiszteinek állandó 
fizetésekre 2 600 

3. A' Segedelem' és Jutalom adására, 
hogy leg alább is a' segedelem 80 fo
rintra, a' Jutalom pedig 160 forintra 
mehetne esztendőnként, 29 Segedelem 
vevő, és 17 Jutalom vevő Tagok között 5 000 
Ez mind öszveséggel tenne 10 000. 

Már a' második esetre, mivel két Tisztnek fizetésével nagyonn lenne az állandó 
fizetés' kerek száma, ugyan itt kinek kinek 500 forintot számlálva, a' mi is 2000 fo
rintot tenne; az utánn a' Segedelem' és Jutalom' adása is még egyszer annyira, az az 
5000 forintra, menne; így tehát ezeket az előbbi kerek számmal egybe vetvén a' Tár
saság' Jövedelmének esztendőnként 16 000 forintnak kellene lenni. 
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Ha jó folyamatja lehetne a'Társaság' Könyv nyomtató műhelyének, és Könyv 
áros Boltjának, reméllhetne ezekből a' Társaság esztendőnként leg alább is 2000, leg 
feljebb pedig 4000 forint tiszta Nyereséget. 

Vajha olly szerentsés lehetne a' Társaság, hogy már a' többinek, a' mi' híjával lenne 
még, felét az Oskola Jövedelemből, más felét pedig az Ország' Nagyjainak Kegyes 
Adakozásokból meg nyerhetné!!! Ennek ezen óhajtott fele így esnék. 

Az első számozás szerint 4000 f. 
A' második számozás szerint 6000f. 

H. KAKUCSKA MÁRIA 

Kuthy Lajos lapalapítási kérelme 1850-ből. Az alábbiakban Kuthy Lajosnak a Magyar Orszá
gos Levéltárban, báró Karl Geringer császári biztos elnöki iratai között őrzött folyamodványát 
adom közre.1 Az 1850. augusztus 27-én keletkezett levélben Kuthy egy, a nagyváradi kerületben 
megindítandó politikai lap szerkesztői engedélyéért folyamodott Geringerhez.2 Kuthy 1853-ban 
bekövetkezett hivatalvállalásának előzményeiről, az odavezető út egyes állomásairól csak igen ke
vés dokumentum áll rendelkezésünkre3 - ezért is indokolt a forrás közreadása. Kuthy folyamod
ványában felelevenítette saját korábbi közéleti szereplését, igyekezve azokat az 1850-es évek elején 
uralkodó politikai viszonyokkal és elvárásokkal összhangba hozni. Ennek megfelelően a felvázolt 
pályakép bizonyos elemeket felnagyít, másokat azonban elhallgat, így pl. nem esik szó Kuthynak 
a Szemere-kormányban betöltött szerepéről és pozíciójáról sem. Az író mindezzel egyébként saját 
politikai nézeteinek folytonosságát és következetességét is igyekezett megkonstruálni, s egyfajta 
kontinuitást próbált felvázolt reformkori nézetei és az új politikai berendezkedéshez való viszonya 
között. így kapott Kuthy gondolatmenetében különös hangsúlyt a birodalom egységének kérdése, 
az 1849. március 4-én kiadott oktrojált alkotmányhoz való viszony vagy éppen az írói tevékeny
ségében is kiemelt demokratikus alapelvek hangoztatása. 

A folyamodványhoz csatolt iratok között található Cseh Eduárd nagyváradi miniszteri biztos
nak a szóban forgó lapalapítási tervet támogató írása is.4 Ebből kiderül, Cseh Eduárd az akkori 
körülmények között egy Intelligenz-Blatt-típusú lap5 kiadását nem tartotta volna célszerűnek, véle
ménye szerint ugyanis a nagyváradi kerület kereskedelmi forgalma, a gyáripar és iparűzés jelenték
telen volta nem szállítana elegendő anyagot egy ilyen lap számára, valamint egy hasonló jellegű 
sajtótermék már létezik Debrecenben. A miniszteri biztos szerint a kormány támogatását csak egy 

1 A forrást betűhíven közlöm, megőrizve Kuthy németségének néha nyelvtanilag helytelen for
máit is: ugyanis annak is forrásértéket lehet tulajdonítani, hogy Kuthy mennyire tudott szabatosan 
és nyelvtanilag korrekt módon németül; csak a legkirívóbban vagy az értelmezést esetleg nehezítő 
hibás alakokra hívom fel szögletes zárójelben a figyelmet. 

2 MOL Abszolutizmuskori levéltár. D 51. Báró Geringer, magyarországi polgári ügyekben telj
hatalmú császári biztos iratai. Elnöki iratok, [a továbbiakban: Geringer-elnöki] 1850:1493. A folya
modvány tartalmát Angyal Dávid ismertette: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. 
Szerk., bev., jegyz.: ANGYAL Dávid. Bp. 1926. 108-109. 

Erről bővebben 1. még VÖLGYESI Orsolya: Egy „immorális" magyar író a történelmi kor
szakváltások határán. Kuthy Lajos változó megítélései. = It 2004. 255-265. 

4 MOL Geringer-elnöki 1850: 1267. 
5 Az Intelligenzblatt alapvetően 18. századi laptípusáról 1. bővebben: BONING, Holger: Das In

telligenzblatt. In: Von Almanach bis Zeitung. Ein Handbuch der Medien in Deutschland 1700-1800. 
Hg. von Ernst FISCHER, Wilhelm HAEFS und York-Gothart Mix. München, Beck, 1999. 89-104. 




