
Sajnovics éleslátása - bár könyve természetesen nincs hiba nélkül 
annál is csodálatosabb, hiszen akkor még nem bontakozott ki az a filológiai
mozgalom, amelyet Friedrich August Wolf teremtett meg 1777-től kezdve;
nincs még finn filológia; Franz Bopp még nem adta ki a szanszkrit nyelv ige
ragozásáról szóló könyvét (1816), melyet Ferdinand de Saussure az "össze
hasonlító nyelvtan" kezdetének nevez; Jacob Grimm sem alapitotta még meg
a germanisztikát (1822-36) és Dietz sem vetette meg az újlatin kutatások
(1836-38) alapját. Röviden: nem volt még mai értelemben vett nyelvtudomány.

Talán éppen ennek és egy magyargyalázó frankfurti röpíratnak" tudható
be, hogy a magát már akkor is "álmokban hintázni szerető Hunniában"
a kortárs történészek és nyelvészek közül csak kevesen (Pray György, Révai
Miklós, Gyarmathi Sámuel) ismerték fel a Demonstratio tudományos és
nemzeti [elentőségét, Az írók közül is csak néhányan (Molnár János, Dugonics
András, az Etelka szerzője, Kerecsényi Nagy László) fogadták lelkesedéssel.
Nyelvészeink a század végéig alig vesznek tudomást róla: így Kalmár György
vagy Beregszászi Nagy Pál erlangeni egyetemi tanár sem, aki nem is olvasta.
Bessenyei, Pápay Sámuel, Horváth István egyenesen elutasították az északi
rokonságot, amelyet nem tudtak összeegyeztetni az ősi magyar dicsőség utáni
vágyakozásukkal. Ezért írhatta Orczy Lőrinc csípős versikéjében: "Te pedig
csillagász; bár akárki lehetsz,' Kedves rokonaidhoz tüstént visszamehetsz,
Vélek száraz halból készült málét ehetsz, Mert lám ítéletet nyelvünkről nem
tehetsz."

Az általános visszhang tehát a bécsi magyar arisztokrácia elismerése,
és néhány magyar tudós és író lelkesedése ellenére a köznemesség soraiban
inkább kedvezőtlen volt. Sajnovics elkedvetlenedett. Rendjének 1703-ban pápai
rendelettel történt feloszlatása után az esztergomi egyházmegye papjaként
Budán telepedett le, 1778-ban még kiadta Idea astronomiae című népszerűsítő

csillagászati könyvecskéjét, szeretett volna az 1777-ben Budára helyezett nagy
szombati egyetem tanára és "Magyarország csillagásza" lenni, amelynél szebb
cimet el sem tudott volna képzelni magának. De' Pintér Jenő Magyar
Irodalomtörténetében tévesen teszi meg egyetemi tanárnak. Nem lett belőle.

1785-ben halt meg, ahogy kezdte, nagyszombati segéd csillagászként. Mint a
legtöbb pionírnak, neki is meg kellett elégednie az utókorral. A tordasi
kastély falán ez a tábla hirdeti emlékét: "E házban született 1733. május
12-én Sajnovics János nyelvész és csillagász, az összehasonlító nyelvtudo
mány kiváló úttörője. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Társadalom és
Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat 1958."10
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A felebaráti szeretet lépcső az Isten iránti szeretethez.
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