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ELŐSZÓ

Mi lehetett az oka annak, hogy a 18. századi Magyarországon  
a korabeli tudományosság és tudományos élet egyik legfontosabb 
nyelve (még mindig) a latin volt? Hogyan, milyen tudományos 
formákban és fórumokon használták? Miért lehetett annyira termé-
keny médiuma a korabeli tudományos hálózatoknak és a tudásköz-
vetítésnek? Kapocs volt a magyar és a nemzetközi tudományos élet 
között? Ezek a kérdések ihlették és mozgatják mind a jelen kötet 
egészét, mind egyes fejezeteit.

A magyarországi neolatin irodalom kutatása hosszú ideig inkább 
a szépirodalmi műfajokra, azon belül is a lírára összpontosított. Ez 
a kutatási irány igen fontos szövegkorpuszokat hozott felszínre, 
ugyanakkor minden erőfeszítése ellenére sem sikerült e szövegeket 
elmozdítani az irodalomtörténeti horizont pereméről. Éppen ezért 
e kötet fejezetei nem a fikciós irodalomban megjelenő latinitásra 
összpontosítanak. A kötet első fele az irodalom és művészet kora-
beli teóriáját, az esztétika éppen ekkor formálódó tudományát he-
lyezi a vizsgálat középpontjába. E tudományág szimbolikus kiindu-
lópontjának Alexander Gottlieb Baumgarten 1750-es, latin nyelvű 
Aestheticáját tekinti a tudománytörténet: olyan tudományágról van 
tehát szó, mely nemzetközi színtéren is latin nyelven szólal meg 
először, egyszersmind átfogó jelentőséggel bír a humán gondolko-
dás, a művészi és irodalmi látásmód egészének tekintetében. Ma-
gyarországon alig több mint két évtized múlva, ugyancsak latin 
nyelven kezdett publikálni az esztétika első magyarországi profesz-
szora, Szerdahely György Alajos. A kötet első felének fejezetei ezt 
az életművet vizsgálják, amely éppen latinitásának köszönhetően 
egyszerre kap helyet a magyarországi felsőoktatásban, a nemzet-
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közi tudományos életben és a magyarul publikáló szerzők (többek 
között Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Batsányi János) 
művészetről folytatott diskurzusában. Szerdahely életművének ké-
sőbbi háttérbe kerülését éppen latin nyelve okozta, mely akkorra 
már elavultnak számított – most azonban a kötet szerzőjének fordí-
tásában már magyarul is olvasható az életmű központi monográfi-
ája, amelynek értelmezéséhez, korabeli jelentőségének feltárásához 
hozzásegítenek a kötet első felének tanulmányai. Hozzásegítenek 
továbbá annak vizsgálatához is, melyek voltak a magyarországi mű-
vészet- és irodalomelméleti gondolkodás fő irányzatai a 18. század-
ban. Miért éppen és miért elsősorban latinul szólalt meg nálunk ez  
a tudományág, mi ennek a hatástörténeti jelentősége? Hogyan tette 
a latin nyelv lehetővé, hogy az európai nemzetközi diskurzusokba is 
bekapcsolódjék Szerdahely esztétikaelmélete?

A kötet második fele a latinitás mediális szerepköreit vizsgálja. 
A latin nyelv ugyanis a 18. század végének magyarországi kultú-
rájában nemcsak a tudásképzés, hanem a tudásközvetítés számos 
színterén is megjelenik. Ilyen a külföldi tudósokkal folytatott kap-
csolattartás, melyet Christian Gottlob Heyne göttingeni professzor 
és a későbbi magyar esztétikaprofesszor, Schedius Lajos példáján 
keresztül mutat be az egyik fejezet. Ugyanakkor a magyarorszá-
gi kulturális szerveződések, tudós levelezések hordozóközege is  
a latinitás volt, amelyet Koppi Károly történészprofesszor levelezé-
se révén mutat be a kötet (úgy, hogy e tanulmány hátterében is ott áll 
a szerző latin nyelvű, de magyar fordítással ellátott forráskiadása). 
A kulturális nyilvánosság egészen más szegmensét fedik le a latin 
nyelvű folyóiratok: ezek komplex mediális funkcióit külön fejezet 
elemzi. Az utolsó két fejezet egy transzkulturális modellt vizsgál 
annak példáján keresztül, hogy Francis Bacon latin nyelvű teoreti-
kus munkája, a De sapientia veterum című mitológiai kézikönyv 
tudásanyaga és tudományszemlélete hogyan épül be a korabeli 
magyar kultúrába, mégpedig Kazinczy Ferenc Orpheus című folyó-
irata, valamint Berzsenyi Dániel egyik verse révén. A kulturális be-, 
illetve átépülés e modellje arra is felhívja a figyelmet, hogy a kora-
beli magyar nyelvű irodalom értelmezése mennyivel szegényebb, 
szűkösebb látókörű lehet akkor, ha lefosztjuk róla a latinitás tágas 
perspektívát adó horizontját.
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A kötet fejezeteinek alapját részint a szerző által készített szö-
vegkiadásokat kommentáló tanulmányok, részint idegen nyelvű 
(angol, lengyel) nemzetközi fórumokon megjelent vagy megjele-
nő tanulmányok jelen kötet számára átdolgozott változatai alkot-
ják. Ez egyszersmind azt is jelzi, hogy a magyarországi neolatin 
kultúra medialitás-szempontú kutatása kapcsolódási pont lehet  
a magyar kritikatörténet számára a jelenlegi nemzetközi diskurzu-
sok irányában is. Úgy vélem tehát, e tanulmányok, fejezetek együtt 
látása, együtt olvasása új alternatívákat, új feladatokat és persze új 
dilemmákat is kínál mind a magyarországi neolatin kutatások, mind 
pedig a 18. századi irodalom-, kritika- és esztétikatörténeti vizsgá-
lódások számára.

A szerzőt az egyes tanulmányokat megalapozó kutatásokban, szö-
vegkiadásban az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, az MTA-DE  
Klasszikus Magyar Irodalmi Kutatócsoport, illetve az OTKA tá-
mogatta. A Koppi Károllyal és az Ephemerides Budensesszel fog-
lalkozó fejezetek kapcsán köszönet illeti Szilágyi Mártont szakmai 
megjegyzéseiért, segítségéért.





TEÓRIA
Szerdahely György Alajos  
latin nyelvű esztétikaelméletének  
alakulás- és fogadtatástörténetéről
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A BAROKK JEZSUITA MŰVELTSÉGTŐL  
A PREROMANTIKUS ESZTÉTIKA POLIFÓNIÁJÁIG

Szerdahely György Alajos,  
az első magyar esztétikaprofesszor 
tudományszemléletének sajátságai

Mi az oka annak, hogy a 18. század magyarországi tudósainak pá-
lyaképét és tudományszemléletét felrajzolni igyekvő kutató egy-
előre csupán a gyanakvások, sejtések és remények retorikájára van 
utalva? Holott ha nem bővelkedünk is ambiciózus, kiterjedtebb 
érvényű modellekben, a 18. század kultúra- és tudománytörténete 
kapcsán, szinte egyedülálló módon, rendelkezésre áll egy össze-
foglaló, általános viszonyrendszereket felmutatni képes munka, 
Kosáry Domokos Művelődés a XVIII. századi Magyarországon 
című monográfiája.1 E monográfia tudománytörténeti narratíváját 
szemügyre vévén megállapítható, hogy duális modellel dolgozik, 
mely a század hatvanas éveiben rögzített töréspont mentén bon-
takozik ki, azaz érzékeltet egy abban az időszakban bekövetkezett 
radikális törést, ha úgy tetszik, paradigmaváltást. Persze elmond-
ható, hogy ez az osztottság egy külsődleges, sok sebből vérző 
tematizálás alapján jön létre, a stílustörténet és az eszmetörténet 
terminusainak sajátos egybedolgozásával: a század első, nagyobb 
részét meghatározó paradigma a barokk, a második felét uraló pedig 
a felvilágosodás elnevezést kapja. És persze az is elmondható, hogy 
nemcsak az elnevezés külsődleges és a posteriori, hanem magának  
a tudománytörténeti vizsgálódásnak a szempontjai is zömmel azok. 
Nem történik kísérlet arra, hogy a tudományok rendszerét a kora-
beli tudományszemlélet(ek) szempontjai szerint vázolja fel a kötet, 
hiányolható a tudományos önértelmezés, azaz a korabeli tudomány-
fogalom felmutatása is. Ámde a kötet e hiányosságoknál sokkal 

1 Kosáry 19963. A monográfia tudománytörténeti jelentőségéről ld. Krász 
2013a, 1442–1447.
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nagyobb érdemeit elismerve, hadd kapaszkodjék bele a mankó-
ra vágyó kutató eme bizonyos szalmaszálba: a hasított modellbe,  
a 18. század 60-as, 70-es éveire rögzített paradigmaváltás gyanújá-
ba. Merthogy, némi túlzással, e szalmaszálat kazalnyi társa erősít-
heti, ha a kutatás során olyan tudósok pályáját és tudományszem-
léletének alakulását vesszük szemügyre, akik szenvedő alanyai 
voltak e feltételezett változásnak. Csupán néhány példa, a teljesség 
és a strukturáltság (sőt sajnos tudományszaki kiegyensúlyozottság) 
igénye nélkül: Schwartner Márton pályaíve a diplomatika-heraldi-
ka szakosztástól a (göttingeni „eredetű”) statisztika adaptálásáig;2 
Koppi Károly pályaíve a matematika-fizika-retorika tanárképzési 
stúdiumaitól a historia universalis szemléletének kidolgozásáig;3 
Kovachich Márton György pályája a hivatalnoki stúdiumoktól  
a filozófián és a folyóiratszerkesztés gyakorlatán át egy modern 
bibliográfiai szemlélet megalapozásáig;4 Kalmár György pályaíve 
a pietizmus, az ismeretelmélet baconi vagy épp leibnizi teóriáján,  
a fiziognómia buktatóin keresztül egy radikális nyelvelméleti revo-
lúció hipotéziséig.5 Talán ennyi is elég felkelteni a gyanút: valóban, 
a mondott időszakban a magyar tudományosságon belül egyfajta 
revolúció vagy legalábbis átrendeződés zajlik, a szaktudományok 
beszédmódja, önreflexiója, a tudományok univerzumának modellje 
átalakulóban van. Ehhez szeretnék adalékot szolgáltatni Szerdahely 
György Alajos tudományos pályájának és tudományszemléletének 
változásait követve.

Szerdahely György Alajos (1740–1808), az első magyar esz-
tétikaprofesszor életrajzának, ezen belül tudományos pályájának 
áttekintését megnehezíti, hogy a matrikulák és korabeli életrajzi 
összefoglalók adatszerű, száraz mementóin túl jelentősebb (akár 
kéziratos), biografikus szempontból hasznosítható hagyaték nem 
maradt utána.6 Egészen 1774-ig lineáris, nem különösebben szokat-

2 Érintőlegesen felvázolja soós 1993, 44–91.
3 Balogh 2000, 13–46, és jelen kötet A tudós és a hivatalnok című fejezete.
4 V. Windisch 1998.
5 Hegedűs 2008.
6 Életrajzának részletesebb összefoglalását ld. Margócsy 1989, 1–33.; 

TóTh S. A. 2009, 12–44.



15

lan pályakép rajzolódik ki, jezsuita kulturális égisz alatt: Szerdahely 
középfokú tanulmányait a kőszegi jezsuita gimnáziumban végezte, 
mely tananyagában, tantárgyfelosztásában a Ratio Studiorum alap-
vetését követte.7 Domináns helyen a retorika és poétika oktatása állt 
(ez utóbbinak erősségét mutatja, hogy nemcsak Szerdahelynek, de 
a vele együtt itt tanuló Rájnis Józsefnek is ismertté váltak költői 
kísérletei). A bécsi teológiai egyetemi képzés nem hagyott mara-
dandó nyomott Szerdahely tudományos pályáján. A nagyszombati 
bölcseleti fakultás, ahol 1773-ra megszerezte a doktori oklevelet, 
illetve a collegium repetentium, melyet a jezsuita tanárképzés alap-
jaként ugyancsak el kellett végeznie, szintén a retorika-poétika pó-
lusú humaniórákat erősítette, erőteljes görög és latin auktorolvasási 
gyakorlattal és filozófiai kurzussal.8 Az itt olvasott auktorszövegek 
és az itt forgatott tankönyvek és kézikönyvek9 alapvető hatással 
voltak Szerdahely György Alajos műveltségére. Valamennyi későb-
bi esztétikai értekezésében és monográfiájában alapreferenciaként 
működnek mind e klasszikus szövegek, mind e jezsuita kéziköny-
vek. Ennek bizonyítását az egyetlen eddigi Szerdahely-monográfia 
szerzője, Tóth Sándor Attila minden kétséget kizáróan elvégezte:10 
az ő értelmezése voltaképp azt mutatja be, Szerdahely írásai hogyan 
olvassák a jezsuita oktatás ezen alapszövegeit. Mindez teljes mér-
tékben képesítette Szerdahelyt arra, amit tett is 1774-ig: retorikát 
tanított a pozsonyi jezsuita kollégiumban

Arra is képesítette, hogy 1774 és 1784 között a nagyszombati, 
majd budai egyetem eloquentia profana, azaz világi ékesszólás pro-
fesszora legyen, ellenben arra nem adott alapot, hogy az ekkor még 
csak alig két évtizede tudománnyá avatott aesthetica professzora-
ként működjék. Még akkor sem, ha az 1777-es Ratio educationis, 
melynek kidolgozásában Szerdahely maga is részt vett, aesthetica 
cum literis et artibus amoenioribus, azaz a szépművészetek és szép-
irodalom esztétikája elnevezéssel illeti a friss, igen hamar profesz-

7 MiKonya 2000, 7–18.
8 BarisKa 1977a, 9–32.; BarisKa 1977b, 33–34.
9 szelesTei nagy 2006, 359–365.
10 TóTh s. a. 2009.
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szori katedrát nyerő tudományt.11 Hogy miért nem? Erre Szerdahely 
1778-ban kiadott, Aesthetica sive doctrina Boni Gustus című, tan-
könyvként funkcionáló, egyszersmind az új diszciplína kézikönyvé-
nek szánt monográfiája ad egyértelmű választ. Mert bár a különféle 
jezsuita tanintézményekben elsajátított poétika és retorika jelen van 
e műben, de nem diszciplínaként, nem tudományszemléleti keret-
ként, sokkal inkább mint hordozóanyag és példatár. A diszciplináris 
keret, az esztétika tudománya nemcsak nevében, de szemléletében 
és módszertanában, sőt előadásmódjában is más habitust, eltérő ho-
rizontot jelenít meg. Két kérdés következik ebből: Egyrészt miben 
ragadható meg e szemléleti váltás, azaz hogyan valósul meg a gya-
núsan sok tudósi pályaképet szabdaló hasított modell Szerdahely 
esetében? Másrészt van-e magyarázat vagy legalább hipotézis arra 
nézvést, milyen ösztönzésre, milyen forrásokból, milyen célzat-
tal vállalta fel ezt a jelentős váltást Szerdahely? Mindkét kérdésre 
nehéz választ adni, az elsőre a vonatkozó szöveganyag bősége és 
feldolgozatlansága miatt, a másodikra pedig a vonatkozó források, 
kútfők hiánya miatt.

A szemléleti keret módosulása részint az Aesthetica, részint Szer-
dahely más, ehhez kapcsolt értekezései alapján három pilléren nyug-
szik: 1. az esztétika tudományának Alexander Gottlieb Baumgarten 
által megszabott fogalmának adaptációja mint ismeretelméleti alap; 
2. az angolszász élményesztétikák dinamikus tematizáltságának 
átvétele; 3. a Francis Bacon nevéhez kapcsolt aforizmatikus tudo-
mányos önreflexió megjelenítésében elsősorban a beszédmód, azaz  
a retorizáltság szintjén.

1. A Baumgarten-modell adaptálásának mikéntjéről, részleteiről 
e helyt nincs mód hosszan értekezni, ezért csak utalok annak kifejté-
sére.12 E modell lényege, hogy az esztétikát az aiszthészisz, azaz az 
érzéki megismerés tudományaként határozza meg, episztemológiai 
alapot adván annak. Szerdahely ennek átvételével a korábbi, el-
sősorban a poétikában rendszerezett témákat a megismerés alap-
jelenségéig vezeti vissza, és egy új rendszert alakít ki. E rendszer 

11 A tanszék történetére vonatkozóan ld. szenTpéTeri 1935.
12 Jelen kötet „...semmiből világokat...? című fejezetén túl ld. Balogh 

2009c, 28–40.
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alapját tehát az esztétika adja, mely a szépművészetek és a széptu-
dományok teóriája. Szerdahely ennek középponti területét, jelesül 
a legfontosabb széptudományt, a poézist veszi majd részletesebben 
górcső alá, amely az imitáció és invenció sajátos együttműködésén 
alapszik. Majd további értekezésekben vizsgálja meg azon szépmű-
vészeteket, melyek eme széptudományra támaszkodnak: a drámai, 
az elbeszélő, a lírai és a didaktikus poézist, azaz költészetet. Eb-
ben a tudományszemléleti struktúrában az esztétika nem egysze-
rűen episztemológiai alap, hanem központi ismeretelméleti bázis, 
az ember megismerésének lehetséges forrása. Részint ezért nevezi 
Szerdahely az esztétikát a humanitas teóriájának, illetve emlegeti az 
esztétika kapcsán a polymathia, azaz a tudományok egybekompo-
nált rendszerének lehetőségét.

2. Az angolszász élményesztétikák számos elemének átvétele a fenti  
rendszert dinamizálja. Az Aesthetica középponjában nem a költői 
képek rendszerezése, hanem egy dinamikus kapcsolat áll: a hatás 
(vis) és az ennek nyomán keletkező motus (megindultság, indulat, 
szenvedély) viszonya. Az esztétika lényege tehát, hogy legyen ha-
tást generáló erő, és legyen azt befogadó, arra mozduló indulat:  
a fenti episztemológiai séma nem merev struktúraként, hanem di-
namikus viszonyként szemlélendő. Ez a dinamizálási szándék ad 
lehetőséget arra, hogy Szerdahely rendszerébe számos, önmagában 
is izgalmas elem épüljön bele. Az indulatok rendszerében kap he-
lyet az alapvetően Hume felosztásán alapuló szenvedélyelmélet13 és 
az erre épülő, a jelen kutatások által morális fenomenológiának,14 
a neohumanizmus nyelvén paideiának15 nevezhető, etikai irányú 
célzatosság. A vis, azaz a hatás jegyében számos érdekes, eddig re-
torikai klasszifikációkba szorított téma bontakozik ki, így például 
a nyelv vizuális erejének vizsgálata az iconismus címszava alatt,16 
melynek tézisei számos ponton romantikus teóriákat előlegeznek meg.17 

13 Fieser 1992, 1–17.
14 gill 2009, 569–594.
15 roBB 1994
16 Jelen kötet Szöveg és kép interakciója című fejezete mellett ld. még  

Balogh 2009b, 15–21.
17 allerT 1998, 307–342.
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És itt nyer értelmet a rendszer egyik központi kategóriája, az íz-
lés, mely mind ez idáig kívül rekedt a tudományos diskurzus terén. 
Most azonban lényegi szerepet kap: az ízlés nyit kaput a hatás és 
az indulat interakciójának. A jó ízlés ebben az értelemben áteresztő 
médium, a rossz tévútra tereli a hatás és a befogadás irányát, az íz-
léstelenség pedig útját állja e kölcsönhatás megvalósulásának, azaz 
a művészet működésének.

3. A harmadik szemléleti újítás pedig voltaképp lerombolja ed-
digi állításaimat: a rendszert, alapokat, struktúrát gyanakvásokká, 
kísérleti hipotézissé avatja a baconi aforisztikus tudománymodell 
keretében.18 Ez az akatalepszia és a dogmatikus tekintélyelvű tu-
dományközvetítés között elhelyezkedő, a tapasztalati alapot és  
a fel/megmutatást hangsúlyozó metódus elsősorban az Aesthetica 
beszédmódjában nyilatkozik meg. Az Aesthetica nem személytelen 
szöveg, hanem egy narrátor, egy elbeszélő hang szólamaként jele-
nik meg, aki azt állítja magáról, hogy nem tökéletes, dogmatikus 
rendszert kíván alkotni, csupán gondolkodik, töpreng, tapasztal. 
Ennek egyébként élénk tanújeleit is adja csodálkozó felkiáltások, 
félmondatok, kérdések, kiszólások formájában, sokszor önironikus 
fordulatokkal kerülve vagy érvénytelenítve a folytonos definíciós 
kényszert. Az Aesthetica tehát nem szabálykönyv, hanem útleírás 
vagy kalandregény: olyan tudomány foglalata, mely nem rendszere-
zendő ismeretek struktúrája, hanem elbeszélendő személyes tapasz-
talat. Ha a Szerdahely által is forgatott és számos helyen megidézett 
Juvencius-poétika19 vaskos kötete mellé teszi valaki az Aestheticát, 
a kettő közötti tudományszemléleti különbség talán éppen ebben  
a nyelvi-retorikai szinten jól kifejtett eltérésben lesz a leginkább ér-
zékelhető.

Felvázolván, milyen szempontok mentén ragadható meg a Szer-
dahely tudományszemléletében bekövetkezett fordulat, hátravan 
még a nehezebb kérdés: a változás életrajzi indokoltsága, az ösz-
tönzés forrása. Erre nézvést azonban egyelőre csak hipotézisek fo-
galmazhatóak meg. Az nyilvánvaló, hogy a hivatalos jezsuita kép-

18 Részletesen ld. jelen kötet „...semmiből világokat...? című fejezetén túl 
Balogh 2009c, 31–39.

19 Juvencius 1743.
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zés sem közép-, sem felsőfokon nem kínált alkalmat (legalábbis 
hivatalos, tanórai tematikákban tetten érhető alkalmat nem) ilyen 
irányú tájékozódás megszerzésére vagy arra való ösztönzésre. Fel-
tűnő és már a korábbi szakirodalomban is emlegetett jelenség20 az 
is, hogy a kor felekezeti különbségektől még igen élesen szabdalt 
kulturális világában Szerdahely tudományszemlélete mennyire 
toleráns – sőt mennyit köszönhet egyébként protestáns körökhöz 
kapcsolódó irányzatoknak, alkotóknak. Hogy csak néhány adalékot 
említsek: Baumgarten evangélikus lelkészfiú volt, nagy hatással 
volt rá a pietizmus, tanulmányait és később professzori munkáját 
jeles református felsőoktatási centrumokban (Jéna, Halle, Odera-
Frankfurt) végezte. Az angolszász esztétikák szerzői ugyancsak 
nem katolikus szellemi műhelyekben működtek, ráadásul Hume, 
Burke, Hutcheson, Shaftesbury műveit elsősorban a protestáns né-
met egyetemek közvetítették a magyar tudományosság számára. 
De az Aestheticában tudománymodellként emlegetett polymathia 
legjelesebb magyarországi művelője is evangélikus felekezetű: Jo-
hannes Heyl, későbbi pozsonyi lelkész De Polymathia generatim 
et speciatim grammatica, de oratoria, de apparatu oratoria, de 
philosophia in genere, de virtute heroica, de utilitate et praestantia 
philosophandi (Wittenberg, 1698) című munkáját wittenbergi egye-
temi évei alatt dolgozta ki. Szerdahely egyik alkalmi beszéde iga-
zolja,21 hogy a Göttingenhez kötődő Sajnovics Jánost, csillagászati 
és nyelvészeti munkásságát, egyaránt becsülte a professzor. Mint 
említettem, azt megelőzően, hogy az esztétikaprofesszori katedrát 
megkapja, pontosabban megalakítja a maga számára, Szerdahely 
Pozsonyban tanított, a jezsuita kollégiumban. A fenti adalékok alap-
ján úgy vélem, megkockáztatható az a felvetés, hogy a protestáns ok-
tatási centrumként is működő Pozsonyban, ahol az evangélikus líce-
um tanárai között ekkor is számos német egyetemet megjárt oktató 
lelhető fel,22 Szerdahely idejében kialakulhatott egy felekezeti szem-
pontokon felülemelkedő tudományos diskurzus, ami ugyancsak egy  
közelgő tudományszemléleti váltás előjeleként értelmezhető.

20 Még több példát hoz: Margócsy 1989, 15–16.
21 szerdahely 1785, 10. Vö. Margócsy 1989, 10.
22 MarKusovszKy 1896.
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Összegzésképp elmondható, hogy Szerdahely György tudomá-
nyos pályaképére egyértelműen paradigmaváltás jellegű jelenség 
nyomja rá a bélyegét: szemléletében a tudományok felosztásá-
ban, önmeghatározásában, módszertanában és beszédmódjában is 
megragadható változás következett be. Ez pedig csak erősíti azt  
a gyanakvást, hogy a 18. századi magyarországi tudósok pályaképé-
nek, tudományszemléletének vizsgálatával valóban körvonalazható 
lehet erre az időszakra egy tudománytörténeti modell, mely izgal-
mas és több oldalról körüljárandó váltás köré épül. Bár az általam 
megragadott szalmaszálak inkább a bölcsészettudományok oldalá-
ról támogatják – így együttesen talán már nem is hatástalanul – ezt  
a hipotézist, lehetséges, hogy a korszak természettudományos pá-
lyarajzai (elegendő Bolyai Farkasra utalni) is értelmezhetők lehet-
nek e modell szerint.



21

„...SEMMIBŐL VILÁGOKAT...”?

Szerdahely György Alajos  
esztétikai írásainak értelmezési hagyományai:  
zárványok és kitörési pontok

Egy 25 esztendővel ezelőtt publikált írás23 sokirányú magyarázko-
dástól mentesíti jelen eszmefuttatás szerzőjét. Nem kell magyaráz-
kodnia, hogy a címben töredékesen idézett Csokonai-verssor – „Te-
benned úgy csap a poéta széjjel, / Mint a sebes villám setétes éjjel; 
/ Midőn teremt új dolgokat, / S a semmiből világokat”24 – hogyan 
kapcsolódik a Szerdahely Ars poetica generalis című kötetében ki-
fejtett poéta-portréhoz. Nem kell felvázolnia a Szerdahely-életmű 
(élet + művek) recepciójának elágazásait és hajtűkanyarjait; nem 
kell bizonygatnia, hogy a Szerdahely-szövegek kortárs magyaror-
szági és külföldi recepciója impozáns, aktív, azaz a szövegek elmé-
leti és módszertani hozadéka szervesen beépül a 18. század végi 
magyarországi poétikai irányzatokba. A Margócsy István 1989-es 
Szerdahely György művészetelmélete című tanulmánya nyomán 
fakadó megkönnyebbülés azonban csak részleges. A tanulmány 
ugyanis emlegetett valamiféle mulasztást, adósságfélét a kritika-
történet irányából a Szerdahely-szövegek felé. És valóban, mint-
egy bűntudattól vezérelve, a Szerdahely-olvasás/értés kétségkívül 
felélénkült, pontosabban fel kívánt élénkülni az elmúlt két és fél 
évtizedben, így a Szerdahely-idézetek számát grafikonra vetítve  
e két évtized metszetében bizonyára határozott emelkedés mutat-
kozna.25 Egy 2008-as Burke-konferencián két előadás is behatóbban 

23 Margócsy 1989, 1–33.
24 szilágyi F. 1994, 73.
25 Csupán néhány példa: szaJBély 2001; canella TóTh 1991, 101–111.; 

haJnóczi 2004, 292–299.
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foglalkozott Szerdahely művészetelméletével,26 2009-ben megje-
lent az első monografikus Szerdahely-kötet,27 2012-ben Szerdahely 
Aestheticájának fordítása látott napvilágot,28 amely új lendületet 
adott a Szerdahely-olvasásnak,29 2014-ben pedig felkerült a világ-
hálóra egy szövegközlő célú Szerdahely-portál is.30 Azt gondolhat-
nánk, elérkeztünk az adósságlevél széttépésének üdítő pillanatá-
hoz – erre azonban még várnunk kell, bár talán már nem sokat.

Miért is? Maradván az említett példáknál, Debreczeni Attila  
konferencia-előadása, mely a Magyar Museum érzékenység-kon-
cepcióját, illetve e koncepció eredetét ambiciózusan nyomozva tér 
ki Szerdahely-passzusokra, egyfelől újabb irányból erősítette meg 
a Margócsy-tézist a kortárs magyar nyelvű poétikai megnyilvánu-
lások szoros kötődéséről Szerdahely írásaihoz. Másfelől óvatosan 
jelzi: a Szerdahely-szövegek olvasásában a kritikatörténész rákény-
szerül a fogalmak/műfajok/poétikai kategóriák mentén történő sze-
melgetésre, azaz kénytelen e szövegeket „széltében” olvasni.31 Pon-
tosabban nemcsak olvasni, hanem fordítani is, hacsak nem vállalja 
fel az eddigi ismertetések szétszórt szövegmorzsáinak, esetleg Szép 

26 2008.11.07. Edmund Burke és az európai felvilágosodás, Konferencia  
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Esztétika Tanszéke és az ELTE 
BTK XVIII–XIX. századi tanszékének „A magyar és európai felvilágo-
sodás” Doktoriskolája rendezésében. A két, Szerdahellyel (is) foglalko-
zó előadás: deBreczeni Attila: Az ‘aesthetica’ fogalma és az irodalmi 
megújulás programjai a magyar századvégen; Balogh Piroska: Egy 
lábjegyzet tanulságai. Burke esztétika- és társadalomelméletének hatása 
Schedius Lajos philokália-koncepciójára. Mindkét előadás tanulmány 
változata olvasható az interneten, a Laokoón. Művészetelméleti folyóirat 
6. [2009] számában (http://laokoon.c3.hu/szamok/6.html), illetve az az-
óta megjelent konferenciakötetben: horKay hörcher–szilágyi, 2011.

27 TóTh S. A. 2009.
28 Balogh 2012.
29 Fórizs 2013, 187–206.
30 Opera aesthetica Szerdahelyana, Szerdahely György Alajos esztéti-

kai írásai, http://deba.unideb.hu/deba/szerdahely/szerdahely_gyorgy_
alajos.php, letöltve 2014.10.10.

31 Némileg anakronisztikusan alkalmazva a Hász-Fehér Katalin által nép-
szerűvé tett olvasástörténeti fogalompárt (hász-Fehér 2000).
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János átdolgozásának32 ingatag médiumát. Tóth Sándor Attila Szer-
dahely-monográfiája történetesen nem vállalta fel: a szerző beható-
an végigolvasta-fordította Szerdahely teoretikus kötetei mellett an-
nak verseskötetét is. Mindaddig azonban, amíg a szűkebb szakmai 
diskurzus, azaz a potenciális olvasók elől e lehetőség többé-kevés-
bé el van zárva, a monográfus elől a metanyelv, az elemző beszéd 
differenciáltabb dimenziói záratnak el. E Szerdahely-monográfia 
szövegét is megterheli és eluralja a latin szövegek idézése-ismerte-
tése, tömörített újramondása. És bár a „széltében” olvasók számára 
így jelentősen nagyobb számú felcsipegethető Szerdahely-szöveg-
morzsa kínáltatik, többek között az „attente” olvasás strukturális 
perspektívája vagy a Szerdahely-szövegek metanyelvi sajátságai 
továbbra is rejtve maradnak előttük. Hogy mekkora hiátust jelent-
het ez, jól mutatják az azóta napvilágot látott Aesthetica-fordításra 
épülő interpretációk is,33 de erőteljesebb érzékeltetésére álljon itt 
mindkét vonatkozásban egy-egy példa.

A Szerdahely-életmű strukturális olvasásának jelentőségét jól  
szemlélteti az Ars poetica generalis pozicionálásának kérdése az 
esztétikai írások rendszerében. A struktúra elemei tehát: Aesthetica, 
sive doctrina boni gustus ex philosophia pulcri deducta in scientias 
et artes amoeniores... = Ae; Ars poetica generalis ad aestheticam 
seu Doctrinam boni gustus conformata... = APG; Poesis Dramatica 
ad Aestheticam seu Doctrinam boni gustus conformata... = PDr; 
 Poesis narrativa ad aestheticam seu Doctrinam boni gustus con-
formata = PN.34 Tóth Sándor monográfiája szerint „az esztétikai 
irodalomban csak később kristályosodott ki az a bevett rend, mely 
az esztétikát általános (generalis) és speciális részre osztja”, így 
Szerdahely rákényszerült, hogy a hagyományos humanista iskolai 
képzésnek megfelelően a túl modernre sikerült esztétika mellé egy 
másik általános elméleti alapozást adjon a poétika hagyományos ka-
tegóriájában, és ehhez csatolja a műfaji szempontú, „akár a művelés,  

32 szép 1794. Az átdolgozás nyelvi vetületéről, problémáiról ld. BaraBás 
2002, 63–66.

33 Ld. 29. és 30. jegyzet.
34 szerdahely 1778; magyar fordítása: Balogh 2012; szerdahely 1783; szer

dahely 1784a; szerdahely 1784b.
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akár a megítélés” szempontjából íródott további munkáit.35 Azaz  
a Jánosi Béla által kijelölt irányvonal,36 miszerint az APG egyfaj-
ta Juvencius-utánérzés, megerősítést nyer ebben az olvasatban. Így 
az APG szövegének ismertetése-értelmezése alapvetően Juvencius 
műve37 felől történik, megállapítván, hogy az APG ennek struktúrá-
ját, terminusait veszi át, és csupán bővít a felvetett szempontokon, 
azaz problémamentesen belesimul a humanitás iskolás poétikáinak 
rendszerébe. A struktúra tehát egy különálló, e humanitásrendszert 
újraíró szövegből (Ae), valamint egy tradicionális rendszer mentén 
mellé helyezett, azt mintegy a befogadók felé „megszelídítő” kisebb 
rendszerből (APG, és ennek műfaji leágazásaiként a PDr és a PN) 
áll. – Bár ezen interpretáció vitathatatlan, és jelentős érdeme, hogy 
markánsan bemutatja a Szerdahely-szövegek kétségtelen kötődé-
sét a tradicionális iskolai humanizmushoz, már az érvelés szintjén 
mutatkoznak ellentmondások. Ha Szerdahely az egyetemi oktatás 
követelményeihez alkalmazkodva írja meg az APG-t, helyettesí-
tendő az Ae-t, miért az utóbbi szerepel a hivatalos tanrendekben  
50 esztendeig, Schedius 1828-as művének megjelenéséig előbb 
egyedüli, később kiegészítő tankönyvként? Ha az APG szövege  
a hagyományba simulás gesztusa mentén értelmezendő, mi az oka, 
hogy a Margócsy-tanulmányban sorolt „modernségek” jelentős ré-
sze, így a phantasia-fogalom abszolutizálása, a zsenielmélet kifej-
tése ebben a szövegben történik? Kénytelen az olvasó ezt valóban 
holmi beszivárgásként kezelni? Hogyan értelmezendő az a jelenség, 
hogy Szerdahely az oppozícióba állított poétika–retorika páros kö-
zül szokatlan módon az előbbit preferálja, illetve magának a reto-
rikának a státuszára nem is reflektál igazán? Nem is szólva a kiin-
dulási alapról, miszerint a generalis – specialis osztás az aesthetica 
tudományán és szakkönyvein belül az APG megírásakor nem volt 
bevett szokás – holott Baumgarten Aestheticája 1750-ben bevezette 
az aesthetica theoretica – practica osztását, amelynek szinonimája-
ként a generalis – specialis kifejezéseket adta meg.38

35 TóTh S. A. 2009, 45.
36 Jánosi 1914.
37 Juvencius 1743.
38 A latin szöveget tartalmazó, itt használt kiadás: BauMgarTen 1750. 
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A fenti ellentmondások feloldására álljon itt egy interpretációs 
javaslat. Feltűnő, hogy a Szerdahely-szövegekben szintén alapre-
ferenciaként működő Baumgarten esztétikai írásai hasonló struk-
turális tendenciában helyezhetők el. Az Aesthetica mellett annak 
tervezett műfaji-speciális részei nem készültek el, ugyanakkor már 
1735-ben készen állt egy sajátos poétika-koncepció a Meditationes 
philosophica de nonnullis ad poema pertinentibus kötet39 révén. Az 
újabb Baumgarten-szakirodalom40 különös figyelmet fordít e szö-
vegre, mégpedig nemegyszer Kant Az ítélőerő kritikája irányába 
orientálva azt. E gondolatmenet lényege, hogy a 17. század végé-
re kibontakozik egyfajta antagonizmus a retorika antropocentrikus 
irányzata és a metafizikai alapokon képződő filozófiai diskurzus 
között, ahol a retorika antropocentrizmusa emancipálja az emberi 
invenció, a korlátozott tudás, az individuális nézőpont jelentőségét.  
A két irányzat ellentéte készíti elő Baumgarten felvetését, aki meg-
kísérli az ortodox racionalizmuson alapuló filozófiába integrálni az 
érzéki percepciót mint az ismeretszerzés egyenrangú módozatát. Ezt 
pedig a poétikafogalom újraértelmezésével teszi. A Meditationes 
rögzíti retorika és poétika unióját, a kettő között csupán fokozatbeli 
különbséget tételezvén, amennyiben a poétika az érzetek tökéletes, 
a retorika pedig a nem tökéletes reprezentációját célzó tudomány:  
„§. IX. Az érzékiség tökéletes nyelvi megvalósulása a POÉMA, azon 
szabályok összetett egysége, melyekhez igazodva kell a poémát 
létrehozni, a POÉTIKUM, a poétikum elmélete a POETIKUS FI-
LOZÓFIA, a poéma megalkotásának képessége a POÉZIS, az eme 
képességgel rendelkező személy a POÉTA.”41 A Baumgarten-féle  

Magyar fordítása: BauMgarTen 1999. Az itt idézett felosztást a 13. § 
rögzíti.

39 BauMgarTen 1735. 
40 A szöveg újraértésének fordulópontját a következő kiadás és kommen-

tárjai, csatolt tanulmánya jelentették: BauMgarTen 1983. A bekezdés-
ben leírtak részletesebb kifejtését egy újabb, összegző tanulmány rögzí-
ti: poulaKos 2007, 335–352.

41 „§. IX. Oratio sensitiua perfecta est POEMA, complexus regularum, ad 
quas conformandum poema POETICE, scientia poetices PHILOSOPHIA 
POETICA, habitus conficiendi poematis POESIS, eoque habitu gaudens 
POETA.” BauMgarTen 1735, 8–9.
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aesthetica tétje az így értett poétika és filozófia integrálása (poé-
tikus filozófiaként). Ezek között nem fokozatbeli, hanem lényegi 
különbséget tételez, olyannyira, hogy míg korábban antitetikusan 
értelmezték kapcsolatukat, helyette paralelisztikus értelmezést ja-
vasol. Ennek központi kategóriája a mimesis: a filozófus feltárja  
a világot, a költő imitálja azt – mégpedig úgy, mint „creator”, azaz 
a poémában újrateremtvén. Ezáltal a poétikus filozófia, mint a töké-
letes poéma létrehozásának tudománya, a világ teremtő megismeré-
sének analóg módszerét jelentheti. Ebben a kontextusban a poémá-
nak mint tökéletes világreprezentációnak három karakterisztikuma 
emelődik ki: a mértéké (ehhez kapcsolódik többek között a metrum 
és a ritmus kategóriája), a harmóniáé (a világ, mely Isten poémá-
ja, racionálisan rendezett) és a hatásé (az alkotó affektusai, illetve 
a befogadó érzelmeinek befolyásolása). Kant ebből a komplex, az 
aesthetica tudományának alapját képező poétikafogalomból bont-
ja majd ki a meggyőzés–ékesszólás ellentétpár mentén a retorika 
újraértelmezett fogalmát, továbbra is a poétikának tulajdonítva el-
sőbbséget.

Az APG szűkszavú bevezetője,42 mely az APG és az Ae kapcsola-
tát formalizálja, e hagyomány felől értve sajátos struktúrát rajzol ki. 
Fundamentuma az Ae mint a széptudományok (scientiae) és szép-
művészetek (artes) teóriája, elméleti metatudománya. A széptudo-
mányok legelsőbbike (scientia) a poétika, melynek a produktumok-
műalkotások oldaláról tekintve négy műfaji leágazása (artes) van. 
Az APG tehát, akárcsak a Meditationes, egyfajta mediális szerepet 

42 „posTeaquaM Generalem Bellarum Artium, et Scientiarum Theoriam 
sub titulo: Aesthetica, siue Doctrina Boni Gustus ex Philosophia Pulcri 
deducta..., docendo pertractaui, necesse habeo ad particularia gradum 
facere, et eas ipsas Artes, ac Scientias, quoad facultas, animusque tulerit, 
enucleate, atque ex Gustu aetatis hodiernae tradere. Poesis ut ordine 
prima est, ita primas a me curas, industriamque postulauit. Quia vero 
Ars Poetica ex natura sua non una est, proponendam imprimis esse reor 
Poesim Generalem, tum speciatim agendum de Narratiua, Dramatica, 
Lyrica, et Didactica: nam omnia Poetices Opera, artificiaque his ex 
capitibus existunt.” szerdahely 1783, Prooemium.
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tölt be a generalis aesthetica (Ae), illetve annak műalkotástípusok 
szerint konkretizált, speciális verziói (PDr, PN) között.
A poétika e mediális szerepe azáltal válik lehetővé, hogy középpontjába 

olyan poézisfogalom állíttatik, mely baumgarteni mintára filozó-
fiai minőségűvé avatódott: „Immár ezen igazság belső rendszerét 
és alapját fogjuk megvizsgálni, és filozófusi módszerrel felkutat-
juk a poétika eredetét.”43 A vizsgálat során a poétika felruháztatik  
a harmonia és a metrum (rhytmus) karakterjegyeivel, mégpedig 
azon indoklással, miszerint a minket körülvevő (így a poézis által 
újraképzett) világ alapjai is ezek. A poézis mozgatórugójaként pedig 
az imitatio, azaz a mimesis jelöltetik ki.44 Ez az interpretáció tehát 
egyszersmind erősen közelíti a poézis jelentéskörét a mendelssohni 

43 „Indagemus iam in rationem intrinsecam, fundamentumque veritatis 
huiusce, et Philosophorum more perscrutemur Originem Poetricae.” 
szerdahely 1783, 8.

44 „Consideremus Mundum hunc utrumque, quem habemus in concpectu, 
magnum et paruum, quorum alterius portionem aliquam nos efficimus, 
alter autem quisque nostrum est; an non uterque ad omnes numeri, 
harmoniaeque leges efformatus est?” szerdahely 1783, 9.

 

aesthetica (Ae) 
theoria artium et 

scientiarum bellarum

poetica (APG)
scientia bella

poesis dramatica (PDr)
ars bella

poesis narrativa (PN)
ars bella

poesis lyrica
ars bella

poesis didactica
ars bella

1. ábra. Szerdahely György Alajos esztétikai rendszerének  
tematikus egységei
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képzésfogalomhoz.45 A poétika épp képzéselvűsége révén avatódhat 
médiummá az aesthetica mint teória, illetve annak művészi megva-
lósulását a műfajokra osztott műveken keresztül vizsgáló, speciális 
műfajleírások makrostruktúrájában. A poétika tehát mint képzés  
a humán világ egészét átfogja, térben, időben, szubjektív és objektív 
irányban.46 Anyaga univerzális, egyszersmind mint képzésforma, 
Bildung is valamennyi művészeti ág reprezentánsaként, alapmintá-
zataként működik: „akár elbeszél a Költő, mint a Történész; akár 
tanít, mint a Filozófus; akár játszik, mint a Színész; akár lantjába 
csap vagy sípjába fúj, mint a Zenész; akár fest, mint a Festő, mindig 
belül marad az emberi kultúra, szokásrend tartományán, és cselek-
vésének célja az, hogy a jó és rossz dolgokat felmutassa, az erényt 
szeretetreméltóvá tegye, a vétket pedig elrettentővé.”47

Így a poétika sajátos, baumgartenire emlékeztető pozicionálása 
egyszersmind arra is rámutat: nem biztos, hogy az APG iskolai hu-
manizmust (elsősorban Juvencius tankönyvét) követő belső (mikro)
struktúrája és a beleépített „modernségek” ellentmondása Szerda-
hely szégyenlősségével avagy az iskolai oktatás béklyóival magyará-
zandók. Az iskolás humanizmus felől olvasva ugyanis talán valóban  
a poiészisz – poéma – poéta hármassága fedezhető fel a kötet hármas 
felosztásának hátterében: A poézis értékéről (De pretio poetices) 
– A poézis természetéről (De natura poetices) – A költő adottsá-

45 Mendelssohn 1784, 193–200. Az itt szereplő képzésfogalom egyik leg-
újabb, magyar esztétikatörténeti összefogalását ld. Fórizs 2009, 56–58.

46 „In tota Poetices generatione, historiaque obseruo, eam a prima aetatis 
adolescentia apud omnes gentes etiam feras, et inhospitas ad Diuinas, 
Humanasque Laudes esse adhibitam; quasi unica haec esset aut lingua, 
aut scientia, quam auctor naturae nobis impertiri voluit ad Deum, 
Hominemque celebrandum; tum etiam ad omnem Scientiarum, et Artium  
disciplinam traductam, et in tradenda Morum doctrina semper occupatam. 
Triplex igitur erat usus Artis Poeticae; quem ego nunc singillatim 
explanare debeo.” szerdahely 1783, 14.

47 „...seu narret Poeta ut Historicus, seu doceat ut Philosophus, seu agat ut 
Histrio, seu neruos increpet, aut tibiam animet, uti Musicus, seu pingat 
ut Pictor, semper in doctrina Morum est, agitque eum in finem, ut bona, 
malaqua ostendat, virtutem reddat amabilem, vitium efficiat horridum.” 
szerdahely 1783, 23.
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gairól és karakterjegyeiről (De dotibus et characteribus poetae).  
A látszólagos inkoherencia abból adódik, hogy a fejezetek csupán 
kulcsszavak szintjén követik a juvenciusi struktúrát, a kulcsszavak 
interpretációjában, ennek megfelelően a problémakifejtésben in-
kább dekonstruálják azt. Íme egy javaslat e mikrostruktúra dekonst-
rukció eredményeként felfogott értelmezésére:

A poézis értékéről: 1. eredendő mivoltáról 2. eredetéről 3. alkal-
mazásáról 4. rangjáról és megbecsültségéről (De pretio poetices:  
1. de antiquitate 2. de origine 3. de usu 4. de aestimatione et honore 
poetices).

A poézis (képzésként történő) pozicionálása: 1. az emberi törté-
nelem mint fejlődéstörténet dimenziójában (elsődleges, korábbi  
a retorikánál) 2. antropológai dimenzióban (az emberi alapkarak-
ternek, az imitatiónak és a harmóniára törekvésnek a leképződése) 
3. a kulturális funkciók dimenziójában (művészetek és tudományok 
alapképletét nyújtja) 4. a civilizáció dimenziójában (a költők társa-
dalmi megbecsültsége, a társadalmi normák fölé, mintegy istenivé 
emelése).

A poézis természetéről: 1. anyagáról 2. formájáról 3. céljáról 
(De natura poetices: 1. de materia 2. de forma 3. de fine poetices)

A poézis természetének, azaz a képzőszellem működésének megra-
gadása értelmezhető a baumgarteni mimesis – harmonia – effectus 
hármasság irányából is. A poézis anyaga címszó alatt a poézis, pon-
tosabban a nyelvi utánképzés / mimesis valóságreprezentáló funk-
ciói (valószínűség-kérdéskör), e reprezentáció köre (univerzális, de 
sajátlagosan az emberi cselekedetek szűrőjén át tekintett világ), és 
eredménye (heterocosmos / fikció-probléma) tárgyaltatik. A poézis 
formája című alfejezet a nyelvi utánképzés rendezett eszköztárát 
adja. Az itt felbukkanó fabula – dictio dualizmus alapvetően eltér 
az iskolás humanizmus, így Juvencius vagy Voss rendszerétől, ahol 
egyszintű rendszerben soroltatnak fel a formai eszközök. Azért 
érdekes a duális felosztás és a fabula – dictio kettős fogalmának 
bevezetése, mert ez értelmezhető a nyelvi tudatformák – nyelvi 
reprezentációs eszközök kettősségének felvetéseként is. A poézis 
mint nyelvi utánképzés célját pedig hatásán keresztül értelmezi  
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a szöveg.48 A poézis azért válhat alapmintájává a Bildung (disciplina) 
valamennyi típusának, mert az emberi életre vonatkozó, azaz antro-
pológiai alapozottságú ismeretek érzéki úton (delectando) történő 
megismerésének módja, mely megismerési mód valamennyi ember 
számára elérhető, kortól, műveltségtől, egyéb előfeltételektől füg-
getlenül. A poétika kiemelését a széptudományok közül tehát uni-
verzális hatásköre indokolja, mely hatáskör az emberi érzelmeket, 
affectusokat célozza, akárcsak a Baumgarten-koncepcióban.

A poéta adottságairól és karakterjegyeiről: 1. Nagyszerű és kitel-
jesedett szellem 2. Gyors és éles tehetség 3. Költői megszállottság 
4. Élénk, hathatós és dús képzelőerő 5. Könnyed költői véna 6. Jó 
ízlés (De dotibus et characteribus poetae: 1. Mens Magna, et Plena 
2. Ingenium Velox, et Acutum 3. Furor Poeticus 4. Phantasia Viuax, 
Facilis, et Copiosa 5. Vena Fluida 6. Bonus Gustus)

A harmadik, a humanista poétikák irányából olvasva leginkább kirí-
vó fejezet főcíme akár félreérthető is lehet. A humanista poétikákkal 
szemben azonban e fejezet nem az ideális költő definícióját adja:  
a listán szellemi adottságok, karakterjegyek szerepelnek, és hiá-
nyoznak a műveltségi összetevők. Holott az Ae genius-értelmezé-
séből egyértelmű, hogy az ideális költő / genius fogalmában fontos 
szerepe van a kulturális képzettségnek és a mintakövetésnek. Ra-
gaszkodva azonban ahhoz az értelmezési javaslathoz, miszerint az 
APG szövegében egy képzéselvű poétikafogalom kibontása fedhető 
fel, logikusan következik a képzőszellemet meghatározó, működését 
behatároló fejezetek után a képzőszellem karakterjegyeit, antropo-
lógiai megjelenési formáit taglaló zárás beiktatása. Felvethető ennek 

48 „oFFiciuM, finisque Poetices est iucunda vitae humanae institutio. Quo in 
opere insignis est eius praerogatiua. Cum enim sic homines nati simus, ut 
Voluptate, et Utilitate maxime moueamur, agamurque, Ars Poetica multo 
magis est adcommodata Naturae humanae, quam aliae Disciplinae: illa 
nos ad maxima quaeque Morum, et Scientiarum emolumenta delectando 
potest deducere. Aut ignari sunt, aut calumniantur, qui dicunt Poesim ad 
hoc esse genitam, ut fabularum inuolucris, et confictis amoribus eorum 
potissimum animos, qui aetate, iudicioque non valent, ad libidinem et 
turpitudinem impellat, ut aiebat Eratosthenes.” szerdahely 1783, 124.
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ellenében a jó ízlés (bonus gustus) karakterjegye mint kulturális kö-
vetelmény jelenléte. A bonus gustus itt olvasott definíciói, pontosab-
ban metaforái és kulcsszavai azonban arra utalnak, hogy e fogalom 
jelen kontextusban mint a mérték és rendszer megteremtésének ké-
pessége szerepel. Egyszersmind az előzőleg felsorolt szellemi adott- 
ságok fölérendeltje, mintegy metakarakter is (a többi szellemi adottság  
önmagában ugyanis Pandora szelencéjéhez hasonlíttatik, mely 
csak akkor alakul át termékeny képzőerővé, ha a mérték, arány és  
koherencia regulázza).49 Ez a kettősség beágyazható abba a 18. szá-
zadi angolszász hagyományba, melyet a Spectator origójából kiin-
dulva főként Shaftesbury, illetve Young szövegein keresztül szokás 
felvezetni.50 Ennek lényege, hogy az ingenium teremtőerőként ér-
telmezendő, teremtő képességeinek egy része az „eredetiség” fo-
galma alá rendelődve voltaképp csak metaforákon keresztül ragad-
ható meg (villámmetafora), ugyanakkor a teremtő képességek fölé 
egyfajta kontroll is beépítendő, mégpedig gyakorta a mintakövetés-
sel összekapcsolva. Ez a hagyomány transzponálódik át, az újabb 
szakirodalom szerint elsősorban Hamann-szövegek közvetítésével, 
Kant zsenielméletébe. Az ingenium inspiratív oldala itt is a vil-
lám- (pontosabban: szikra-) metafora („sprühende Funken”)51 révén  
a meg nevezhetetlenség jegyével ruháztatik fel, kontrollként pedig 
beleépíttetik az ingenium fogalmába a mintakövetés négy módoza-
ta (Nachfolgen, Nachmachungen, Nachahmungen, Nachäffungen). 
A Szerdahely-féle képzőszellem leírásában sajátos módon a másik 
oldal bomlik ki részletesebben: az 1–5. kategóriák, középpontban az 
itt is felbukkanó villámhasonlattal,52 a képzőszellem kreatív és intu-
itív oldalát járják körül. E kategóriák gyújtópontjában a phantasia 
áll, melyet a felsorolás a „mater poeseos”-ként, azaz a „poézis 

49 „Quod si paradoxum adparet, dicam Poesim esse similem Pandorae, 
quam omnes Dii, Deaeque auxisse, et dotasse perhibentur.” szerdahely 
1783, 158–159.

50 Egyik legújabb összegzése e gondolatmenetnek, melyre jelen tanulmány 
is támaszkodik: gaMMon 1997, 563–592.

51 A vonatkozó Kant-szöveghelyeket részletesen idézi gaMMon 1997, 591.
52 „...mens debet esse lucida, ingenium promtum, et fulguris instar mo-

bile.” szerdahely 1783, 146.
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szülőanyja”-ként emleget: ez az a fogalom, mely a korábbi feje-
zetekben is folyamatosan jelen van, esetenként a poétai ingenium 
metonimikus megfelelőjeként.53 Kiemelt szerepe egy másik hagyo-
mány jelenlétére figyelmeztet. Mint Szerdahely lábjegyzete idézi is, 
Francis Bacon a De dignitate et augmentis scientiarum et artium 
című tudományelméleti munkájának54 alaptételeként voltaképp 
elővételezte a poézis baumgarteni rehabilitációját, amennyiben  
a humán képzésformákat (doctrina) három részre osztotta: historia, 
poesis, philosophia. Tette ezt az intellektus három képessége men-
tén: a historia a memoria, a poesis a phantasia, a philosophia pedig 
a ratio kivetüléseként értelmeződik kötetében. A Szerdahely-szöveg 
röviden így summázza Bacon phantasia-fogalmát: „A poézis teljes 
mértékben a fantázia műve.”55 Elgondolkodtató egyébiránt, hogy 
Bacon itt megidézett képzésstruktúrájában a poesis hármas felosztá-
sú: narrativa, dramatica, parabolica. Bár Szerdahely rendszere ettől  

53 Az APG (szerdahely 1783) phantasia-szöveghelyei: „...modo rebus 
inanimis sensum tribuimus, atque etiam poenarum fictarum iconismos 
exhibemus, et innumera Phantasiae figmenta spiritu nostro creatore 
construimus.” 50; „...nempe ut res omnis, quae licentia ingenii, phan-
tasiaque fingitur, vel instruatur ex ratione Naturae, Personarum, et 
Morum; vel Historiae Politicae adcommodetur.” 53; „Valere hoc for-
te posset in Historia Uniuersali; quae si praecipua facinora recenseat, 
officium fecisse dicitur: at cum in Epopoeia illustres heroum actiones per 
omnia spectare debeamus, impatienter ferimus, si quis auiditati nostrae 
subtrahatur, mens, et phantasia plena rerum cognitione, imagineque 
destituatur.” 63; „Vitium hoc esse dicamne phantasiae luxuriantis, vel 
paupertatem infecundumque solum argumenti?” 72; „Periphrasis est  
utilissimum Dictionis Poeticae ornamentum; illa enim sermonem nostrum  
variat, unam eandemque rem in alia, semperque noua forma ostendit, 
gratissimas ubique imagines elaborat, phantasiae, et sensibus ea lingua 
loquitur, quae omnium est aptissima...” 113; a phantasia-fejezet 149–156.

54 Az itt használt latin kiadás: Bacon 1645. 18–19. századi recepciója kap-
csán a magyar recepcióra is érvényes megfigyeléseket ad roBerTson 
1976, 37–49.

55 „Tota Poesis Phantasiae opus est.” szerdahely 1783, 150.
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eltért, ugyanakkor a kidolgozás sorrendisége mintha ugyancsak kö-
tődne Bacon rendszerezéséhez.56

A Bacon-recepció felvetődése átvezet a másik olvasási javaslat-
hoz, mely a Szerdahely-szövegek eddig voltaképp reflektálatlanul 
hagyott sajátságára hívná fel a figyelmet. A magyar Bacon-recep-
cióban, amint az újabb kutatások jól mutatják, centrálisnak tűnik 
egy olyan hatás, mely nem tételek vagy struktúrák átvételét jelenti, 
hanem metanyelvi sajátságokban, jelen esetben a Szerdahely-szö-
vegek retorizáltságában ragadható meg.57 Az aforizma hagyománya 
műfaji értelemben aligha lenne applikálható Szerdahely esztétikai 
írásaira, ugyanakkor az aforisztikus módszer mint az akatalepszia 
és a dogmatikus tekintélyelvű tudományközvetítés között elhelyez-
kedő, a tapasztalati alapot és a fel/megmutatást hangsúlyozó metó-
dus58 annál inkább. Álljon itt igazolásként az Ae előszavának egyik 
kulcsmondata: „Nem gondolom, hogy teljesen tökéletes, abszolút 

56 Szerdahely idézi is Bacon felosztását, szerdahely 1784b, Prooemium.
57 Nem csupán a magyar recepcióban van jelen e felfogás: Northrop Frye 

a maga sajátos nyelvi korszakolásában külön egységet szán a Bacon ál-
tal teremtett tudományos diskurzusnak, melynek fő jellemzőjévé a de-
dukciót és a hasonlatot teszi meg, olyan ismeretelméleti előfeltevéssel, 
miszerint „a gondolkodás vagy reflexió az érzéki tapasztalás sugallatait 
követi, a szavak pedig a reflexió segédeszközei.” Frye 1996, 46 (Pásztor 
Péter fordítása). Másutt Frye a fentiekben jellemzett aforisztikus beszéd-
módot erőteljesen köti a humanista kompilációs módszerekhez is, az 
adagia és a sententia hagyományának sajátos újrakontextualizálásaként 
értve azt (Frye 1963, 87–90.). Mindez jól alkalmazható az Ae nyelvi-
retorikai jellegének megragadásában, amint azt a következő példák is 
mutatják. (Az összefüggésre Dávidházi Péter hívta fel a figyelmemet, 
amit ezúton is köszönök. BP)

58 Az aforisztikus módszer mibenlétének részletes kifejtését ld. Fórizs 
2009, 214–227. Műfaji szempontból tárgyalja az aforizma baconi vál-
tozatát de Bruyn 2001, 347–373. A Kant irányába húzódó hatástörté-
netről ld. zöller 1992, 414–441. Szerdahely irányába az aforisztikus 
módszert és látásmódot csillagászatban való jártassága is közvetíthette, 
a 18. századi csillagászati tudományosság pedig részint az orvostudo-
mány irányából recipiálta a műfajt és a módszert, vö. deMaiTre 2003, 
765–788.
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érvényes művet nyújtok. Sőt valójában hihetetlen fájdalom gyötör, 
mivel látom, mily sok hiányzik számomra a tökéletességhez. Sokat 
kellene mind hallanom, mind látnom, mind olvasnom, mind tapasz-
talnom... E műhöz tehát nem annyira a tökéletes befejezés reményé-
ben kezdtem hozzá, mint inkább tapasztalni akarásból...”59 Ez az 
erőteljes narratív alapvetés, miszerint a szöveg nem általános érvé-
nyű rendszer, hanem egy személyes tapasztalat megformálódásának 
elbeszéléseként olvasandó, nem merül ki az előszó hagyományo-
san szerénykedő toposzaiban. A korábban akadémikusnak beállított 
Szerdahely-szövegben újra és újra előbukkannak a szubjektív beál-
lítódásra és a szükségszerű bizonytalanságra figyelmeztető narrátori 
megnyilvánulások. Az újra felvetett, esetenként megválaszolatlanul 
hagyott kérdések folyamatosan azt a képzetet keltik az olvasóban, 
egyfajta nagyszabású kísérlet narratíváját olvassa, mely narratíva 
tartalmazza az elbizonytalanodás, az újrakérdezés, a téves kérdé-
sek felismerésének és elvetésének részfolyamatait is. Így például  
a Kétely támad sokatmondó címét viselő fejezetben60 az ízlés fogal-
ma körüli szubjektív bizonytalanságot, egyszersmind saját egzisz-
tenciális beágyazottságát egy parabolával érzékelteti az elbeszélő: 
„Apelles megfestette Venuszt, ahogyan a legszebbnek gondolta, 
mégis akadt, akinek nem tetszett. Fogadd el, mondta neki azonban 
a festő, a szemeimet, és látni fogod, hogy valóban ő a szépséges is-
tennő.”61 Figyelemre méltó sajátság, hogy e kísérletnarratíva hang-
súlyozottan szubjektív horizonton helyezkedik el. Saját nézőpontját 
egyedülállóként és személyesként határolja el a narrátor a többi eszté-

59 „Non puto merem perfectam, absolutamque dare. Immo vero angor animi  
dolore incredibili, quum video multa mihi ad perfectionem superesse. 
Et audire, et videre, et legere, et multa experiri debuissem; quibus ego 
me non parum destitutum profiteri cogor. Adgressus sum opus non tam 
perficiendi spe, quam experiendi voluntate; nec tam corpus efformare, 
quam lineamenta ducere volui, quae porro augeri, complerique debeant.” 
szerdahely 1778, Prooemium, Balogh 2012, 20.

60 „Tollitur Dubium.” Uo. 33.
61 „Saepe in caussa est Gustus diuersitas. Apelles pinxit Venerem, ut decuit 

venustissimam; erat tamen aliquis, cui illa displicuit. Pictor autem, 
accipe, dicebat, meos oculos, et videbis esse Deam.” Uo. 35.
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tikai írótól a Mi a különbség közöttük és közöttem? című fejezetben.62  
Definíció helyett sokszor a definiálás nehéz vagy lehetetlen voltára 
hívja fel a figyelmet e narrátori hang, mint például a Mi a szép? 
– ez igen bonyolult kérdés, vagy a Szépség fogalmának kifejtését 
mely dolgok gátolják? című fejezetekben,63 melyeket alapvetően 
empirikus nézőpontból futtat ki a Szépséget a nyomdokait követve 
kell keresni fejezetében.64 Az egzisztenciális kétely és a kérdésfel-
tevések szükségszerű elbizonytalanítása már-már önironikus és ön-
felszámoló reflexióba csap át például a Hogyan hat a Szépség az 
érzékekre? című fejtegetésben, ahol a narrátor leszögezi, hogy erre  
a kérdésre ez idáig senkinek sem sikerült választ adnia, neki sem 
fog: „Inkább meg kívánom hagyni ezt a dolgot a maga misztikus 
titokzatosságában, mint hogy vaktában belekapjak abba, amit nem 
ismerek. Mert nem kell pirulni az embernek, ha bevallja, hogy amit 
nem tud, azt nem tudja...”.65 Természetesen nem állítható, hogy köz-
vetlen Bacon-hatásként kell érteni az Ae részletesebben is megvizs-
gálandó retorizáltságát,66 hiszen a Szerdahely által is idézett angol-
skót kritikai hagyomány (Burke, Home, Shaftesbury, Hutcheson 
stb.)67 éppúgy mediumként működhetett, mint a Meier-féle indi-
viduális horizontokkal operáló Vernuftlehre,68 vagy az ugyancsak 
aforisztikus alapozásúnak tűnő meditationes-műfaj, többek között 
Baumgarten emlegetett poétikája. Az azonban megkockáztatható 

62 „Quid discriminis inter illos, et me?” Uo. 56–58.
63 „Pulcrum quid sit, difficillima est quaestio.” Uo. 97.; „Explicationem 

Pulcri quae faciunt impeditam?” Uo. 100.
64 „Quaerenda est Pulcritudo per sua vestigia” Uo. 122.
65 „Malo ego rem hanc inter mysteria refere, quam, quod nescio, temere 

adferere. Neque enim erubescendum est homini confiteri se nescire, 
quod nescit; ne dum se scire mentitur, numquam se scire mereatur.”  
Uo. 134–135.

66 És itt még nem is esett szó a metaforikus nyelvhasználat sajátságairól 
a Szerdahely-szövegekben – ennek felvetését ld. jelen kötet Edmund 
Burke esztétikájának recepciója című fejezetén túl Balogh 2011, 188–190.

67 Az angol-skót esztétikai/filozófiai hagyomány szerepét érdemes felvetni 
az esztétikus érdeknélküliségének vonatkozásában is, mely a Margócsy-
tanul mány szerint az Ae egyik legfontosabb nóvuma. Vö. rind 2002, 67–87.

68 Részletesen ld. pozzo 2005, 185–202.
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állítás, hogy a baconi aforisztikus módszertan hagyománya mentén 
olvasva a Ae-t, az inkonzisztensnek tűnő „modernségek” interpre-
tálhatók a hagyományos, dogmatikus struktúrák és tételek újrabon-
tásának eredményeiként, melyek szándékoltan nem alkotnak újra 
dogmatikus tételhalmazokat. A Bacon-recepció felvetése a Szerda-
hely-szövegek horizontján pedig nemcsak azért nem tűnik indoko-
latlannak, mert (számos közvetlen idézet mellett)69 a próza irányába 
fordulás,70 az esztétikai szövegek diskurzusának tudatosan hagyo-
mánytörő alakítása mutat ebbe az irányba. Nem lenne érdektelen 
megvizsgálni a Sylva sylvarum71 és a Silva Parnassii72 kapcsolatát 
sem, különösen, mivel egyes Bacon-kommentárok73 az előbbit ter-
mékeny párbeszédbe léptetik a hellenisztikus silva-műfajjal, mely-
hez Szerdahely kötete is kapcsolódik.

Tévedés azonban azt feltételezni, hogy akár a strukturalista, akár 
pedig a diszkurzív olvasási javaslat következetes alkalmazása ko-
molyabb előrelépést jelentene a Szerdahely-életművel kapcsolat-
ban továbbra is fennálló adósság törlesztésében.74 Voltaképp ezen 
interpretációs lehetőségek végiggondolása éppúgy zárványszerű, 
diskurzussá formálódni képtelen értelmezéseket eredményezne, 
mint a Szerdahely-életmű iskolás humanizmus mentén történő, leg-
alább ilyen izgalmas újraértése Tóth Sándor Attila monográfiájá-
ban. Továbbírva a metaforát: a törlesztés alapfeltétele egyértelműen 
a Szerdahely-szövegek magyar fordítással, angol kommentárokkal 

69 Szerdahely Bacon-hivatkozásai: szerdahely 1778, 36, 205, 340. (Ba
logh 2012, 35, 84, 232, 247.); szerdahely 1783, 52, 150; szerdahely 
1784b, Prooemium, 59; szerdahely 1784a, 2. Ez, tekintetbe véve Szer-
dahely sajátos hivatkozástechnikáját (erről ld. jelen kötet Edmund Burke 
esztétikájának recepciója című fejezetén túl Balogh 2011, 174–175.), 
relative jelentős mennyiségű hivatkozásnak számít. 

70 A prózai formák iránti elméleti érdeklődés megnövekedése, az értekező 
próza narratív mozzanatainak cizellálódása és Bacon tudománykoncep-
ciója közötti kapcsolatra ld. BradBury 2003, 28–51.

71 Bacon 1648. (Az angol eredetit Jacob Gruter fordította latinra.)
72 szerdahely 1788. 2. kiad.: Buda, 1803.
73 de Bruyn 2001.
74 Ilyen előrelépést jelent Fórizs Gergely frissen publikált tanulmánya:  

Fórizs 2013, 187–206.
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kísért újbóli kiadása. Ez a folyamat az Aesthetica-fordítás megjelen-
tetésével már elkezdődött, de a lezárása még várat magára.75 Mert, 
ahogyan Szerdahely írja, „a poétának sem kell mindig a semmiből 
teremtenie”76 – ez pedig még inkább igaz az irodalomtörténeti dis-
kurzusokra.

75 Ld. 29. és 31. jegyzet.
76 „...non tamen semper necessario incumbit Poetae, ut sibi materiam de 

nihilo procreet.” szerdahely 1783, 51.
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HORIZONT A HORIZONTON

Fogalomtörténeti exkurzus  
a gadameri hermeneutika egyik alapterminusáról

Úgy vélem, nem túlzás kijelenteni, hogy a gadameri hermeneuti-
ka alapfogalmai közül a hermeneutikai horizont futotta be a legna-
gyobb karriert az elmúlt évtizedek irodalom- és kultúratudományi 
textusaiban. Sokan és sokszor használjuk. Olyannyira, hogy a hori-
zont szakmai jelentésköréhez szinte epitheton ornansként kapcso-
lódik a „gadameri” jelző. A teoretikus szakirodalom, sőt már maga 
Gadamer is rámutatott e sikerterminus közvetlen fogalomtörténeti 
előzményére, Husserl fenomenológiai kontextusban értett horizont-
fogalmára.77 A terminus fogalomtörténeti távlatainak feltárására 
ugyancsak történtek kísérletek, de főként annak vizuális-optikai 
jegyei mentén.78 Arra azonban kevéssé reflektálnak a hermeneu-
tikai horizont jelentésrétegeit kutató vizsgálatok, hogy a horizont 
terminus történeti dimenziójában akad egy sajátos időszak, amikor 
annak használata kiválik az optikai kontextusból. Az esztétika tu-
dományának alapítójaként aposztrofált Alexander Gottlieb Baum-
garten fő művében, az Aestheticában79 tűnik fel igen hangsúlyo-
san, ám még csak elnagyoltan körvonalazva az esztétikai horizont 
(horizon aestheticus) terminusa. Eme, immár nem optikai, hanem 

77 Csupán egy példa a sok közül: Moran 2011, 73–94.; illetve: gadaMer 
1987, 160–171. Magyarul Deczki Sarolta fordításában olvasható (Kel-
lék, 22 (2002), 55–65.).

78 liMa 2003, 19–35. Ez a tanulmány például a reneszánsz festők horizont-
értelmezéseiből kiindulva ad fogalomtörténeti távlatot Gadamer termi-
nusához.

79 A latin szöveget tartalmazó, itt használt kiadás: BauMgarTen 1750. Ma-
gyar fordítása: BauMgarTen 1999.
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esztétikai, sőt bizonyos értelemben fenomenológiai (amennyiben 
az esztétikát baumgarteni értelemben az érzéki megismerés ta-
nának tekintjük) szakkifejezés részletes körülírása, meghatározása  
a Baumgarten műveit tanítványként kiadó, továbbíró Georg Fried-
rich Meier Vernunftlehre koncepciójának80 keretében történt meg. 
Hogy a horizont e fogalomtörténeti horizontja milyen érdekes és 
dinamikus játékba léptethető a terminus gadameri horizontjával  
– nos, erre nézvést már kínál néhány felvetést a frissebb szakiroda-
lom.81 Arra azonban eleddig nem figyelt fel a kutatás, hogy az esz-
tétikai horizont baumgarteni–meieri terminusa szinte egykorúlag 
magyar kontextusban is megjelent, mégpedig nem holmi eldugott 
levéltárban porosodó, kéziratos feljegyzésben, hanem egy évtizede-
ken át egyetemi tankönyvként használt monográfiában, Szerdahely 
György Alajos 1778-as Aestheticájában.82 Némi anakronizmussal 
akár az is kijelenthető: a gadameri horizont különleges fogalomtör-
téneti beágyazottsággal bír a magyar kultúrtörténet közegében.

Hogyan is épülnek ki tehát e sajátos, távlatos terminus jelentés-
rétegei a Szerdahely-textusban? Az Aesthetica első kötet, harmadik 
könyvének második fejezetében a szerény E célból elővezettetik 
néhány megfigyelés83 cím alatt kapja az olvasó az esztétikai hori-
zont elméletének kifejtését. Önmagában a kifejezés megjelenése is 
meglepő lehet, a részletesen kifejtett definíció pedig még inkább.  
A gondolatmenet a fogalom optikai és geográfiai analógiájából 
indul ki: „Amiként az optikában, úgy itt, az esztétikában is min-
denkinek megvan a maga horizontja. De ahogyan a geográfusoknál 
a megjelenő horizont nem egy és ugyanaz mindenki számára, így 
nálunk is efölé szélesebb, afölé szűkebb borul: amit elménk a maga 
belső terén és határain belül tartogat, az esik a mi horizontunkba.” 
Ezt követően a fejtegetés kitér ízlés és horizont viszonyára: rossz 

80 Kifejtését ld. Meier 1752a; Meier 1752b. Kurrens szakirodalmi olvasa-
tait ld. schenK 1994; és pozzo 2005, 185–202.

81 pozzo 2005, 185–202.
82 szerdahely 1778. Magyar fordítása: Balogh 2012. Szerdahely Aesthe-

ticájának hatástörténetéről, megkerülhetetlen jelentőségéről a 18. és 19. szá-
zadi magyar kulturális kontextusban ld. Margócsy 1989, 1–33.

83 szerdahely 1778., I. 186–191.; Balogh 2012, 78–80.
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ízlésről akkor beszélhetünk, ha valaki semmit nem tud a horizont-
jába befogni, illetve horizontján kívül eső (idegen), vagy horizontja  
alatti/feletti momentumok kerülnek az alkotás (és az értelmezés) 
folyamatába. Majd az esztétikai horizont tágasságát tárgyalja a szö-
veg: „Ki szabna egy költőnek, festőnek vagy más művésznek... 
szűk határt?” A kifejtés zárása pedig arra utal, hogy az esztétikai 
horizont személyhez kötött belső látásmód, szubsztanciális része 
a személyiségnek: „az esztétikai horizont méltányos módon egyé-
ni, ahogyan azt már az előbb szerettük volna kifejteni: tekintettel 
van az ember adottságaira, és fenntartja az ezekkel való bensősé-
ges, kölcsönös viszonyt.” Ismert, hogy a kognitív horizont (horizon 
cognitionis) fogalma és terminusa már – az egyébként Szerdahely 
által gyakorta idézett – Aquinói Szent Tamásnál is felbukkan, 
aki az időbe vetettség antropológiai nézőpontjaként különbözte-
ti meg azt az örökkévalóság horizontjától (horizon aeternitatis et 
temporis).84 A fogalom sajátságai közül a 17–18. századi filozófiai 
diskurzusokban egyrészt szubjektív meghatározottsága emelődik ki 
(Christian Wolf például „Gesichtskreis”, azaz ’egyéni látókör’ érte-
lemben használja, mégpedig a csillagászat tudományos kontextusa 
kapcsán, ami akár közvetlenül is eljuthatott a csillagászat iránt ér-
deklődő Szerdahelyhez),85 másrészt egyértelműen hozzárendelődik 
az ismeretelmélethez. Ebben a tekintetben a szakirodalom kiemeli 
Leibniz szerepét, aki a horizont fogalmát a sciencia generalis köze-
gében eleveníti fel, és az emberi tudás határainak, mérhetőségének 
megnevezésére alkalmazza.86 Ehhez az értelmezési hagyományhoz 
kapcsolódik Baumgarten már említett Aestheticája,87 ahol megjele-
nik a horizon aestheticus és a horizon logicus fogalompár, mivel 
Baumgarten a horizont fogalmát különféle megismerésmódokhoz 

84 A horizont fogalomtörténetének részletes, pontos szöveghelyekkel alá-
támasztott bemutatását ld. pozzo 2005, 198–202.; a vonatkozó Aquinói 
Szent Tamás-szöveghely: Summa contra gentiles, IV. 55. n.3936.

85 WolFF 17972, 531. 22 a.
86 Legkövetkezetesebben az 1693-as De l’horizon de la doctrine humaine 

című művében használja e fogalmat (Michel FichanT, Paris, Librairie 
philosophique, 1991. kiadásában).

87 BauMgarTen 1750., § 119–124, 149.
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(genera cogitandi) kapcsolja, melyekben a horizont voltaképp az 
adott megismerési mód által befogható tárgyi világ körülhatárolá-
sára szolgál. Ez a jelentésréteg, értelmezési hagyomány feltűnik  
a Szerdahely-szövegben is, amikor az esztétikai horizont alá, fölé és 
rajta kívül eső tárgyi elemek megjelenésének lehetőségét taglalja. 
Ugyanakkor a Baumgarten-értelmezést tovább/újraíró Georg Fried-
rich Meier horizont-fogalma rendkívül érdekes, kontextuális csáp-
jai a szakirodalom szerint nemcsak Gadamerig, de más irányban 
vezetve Kantig nyúlnak. Egyértelmű, hogy Szerdahely definíciója 
az esztétikai horizont fogalmáról, illetve a horizonton kívül eső tár-
gyi világ bevonása az ismeretelméleti diskurzusba nem szó szerinti 
átvétel a fenti szerzők műveiből, de Baumgarten írásán túl Meier 
fogalomhasználatának ismeretét is feltételezi, pretextusként hasz-
nálja. Ennél azonban sokkal figyelemre méltóbbak e feltételezett két 
pretextustól való eltérések, amelyek két momentum körül sűrűsöd-
nek. Az egyik momentum az, hogy Szerdahely kizárólag esztétikai 
horizontról értekezik, azaz a Meiernél alapvetőnek számító logika 
dimenziója kívül reked a fogalom hatókörén. A tárgyismeret kap-
csán nem egyszerűen az esztétikailag, azaz érzékileg megismerhető 
tárgyi világra vonatkoznak az Aesthetica kijelentései, hanem az al-
kotó géniusz által megragadható (korántsem csak tárgyi) szférá-
ra. Ezért olvashatunk itt olyan kijelentéseket, melyek a két német 
szerző szövegében nem, vagy nem így szerepelnek. Egyrészt hogy 
a teremtő művészek esztétikai horizontja végtelen tágasságú. Más-
részt pedig arra is utalnak jelek, hogy a Szerdahely-szöveg nem-
csak tárgykritikai szempontból tartja alkalmazhatónak az esztétikai 
horizont fogalmát, hanem a műalkotás befogadására mint esztéti-
kai megismerésfolyamatra is érvényesnek tartja: „az esztétika tere 
egyetemesen oly tágas, hogy szinte végtelen sokaságú dolgot magá-
ban foglal, nem csoda, hogy a nagy szellemeknek szolgál gyönyö-
rűségére, és kizárólag olyan embert követel meg és bocsát e gyö-
nyörűséges vidékre be, akinek elméje kiterjedt, műveltsége nagy, 
lelke tágas; és aki lendületével képes e hatalmas tereket átröpülni.”88 
Ezért van szükség arra, hogy, ámbár Baumgartenhez és Meierhez 
hasonlóan a varietas alfejezeteként szerepel mindez az Aesthetica 

88 szerdahely 1778, I., 191.; Balogh 2012, 79–80.
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szövegében, mégis leválik az esztétikai horizont meghatározásáról, 
és máshová kerül a Meier-féle aptum / prepon / illőség fogalma. 
Helyette a horizont-téma záróakkordjaként e látószög személybe 
helyezettsége, személyhez kötöttsége, szubjektivitása kap kiemelt 
hangsúlyt. Posztmodern nézőpontból olvasva azért érdekesek ezek 
a módosulások, mert ide helyezvén a hangsúlyt, akár az a felvetés is 
megkockáztatható, miszerint Szerdahely ízlésesztétikájának egyik 
tartópillére voltaképp hermeneutikai tétel: a horizont fogalma nem-
csak az alkotásmódszertan háttereként, hanem az ízléskülönbségek 
egyik lehetséges magyarázataként is szolgál.

Ha tehát a gadameri horizont terminus esetében a magyar teo-
retikus terminológia vonatkozásában szigorúan értett hatástörténeti 
megelőzöttségről botorság is lenne beszélni, úgy vélem, éppoly bo-
torság lenne reflektálatlanul hagyni e sajátos fogalomtörténeti epi-
zódot, annak kommenzurábilis és inkommenzurábilis aspektusaival 
egyetemben.
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EDMUND BURKE ESZTÉTIKÁJÁNAK RECEPCIÓJA  
A 18–19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI 
ESZTÉTIKATÖRTÉNETBEN

A magyarországi Burke-recepció első száz éve több szempontból is 
különleges, vizsgálata számos tanulsággal jár, és új eredményeket 
ígér. A továbbiakban három szempont részletes vizsgálatával fogom 
ezt igazolni. Bevezetésül felvázolom, milyen forrásokra támaszkod-
hat a téma kutatója, milyen speciális módszertani eszközöket kell 
a kutatás során alkalmaznia és miért. Ezután bemutatom, milyen 
mediációs közegek, közvetítő csatornák működhettek a magyaror-
szági Burke-recepció hátterében. Végül pedig részletesen ismertet-
ni fogom, hogy Burke esztétikai koncepciójának mely tartalmi és 
módszertani elemei jelentek meg a magyarországi esztétikai szak-
munkákban, és ezeknek milyen hatása volt a magyarországi kultúra 
egyéb rétegeire.

Burke esztétikájának magyarországi recepciójáról sokat (de nem 
mindent) elárul az alábbi néhány adat: A Philosophical Enquiry into 
the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (továbbiak-
ban: Enquiry)89 első teljes magyar fordítása 2008-ban, a Reflections 
on the Revolution in France (továbbiakban: Reflections)90 első tel-
jes magyar fordítása 1990-ben jelent meg. Az első magyar nyelvű 
Burke-monográfiát 2004-ben publikálták,91 a Burke magyarországi 
hatásával foglalkozó konferenciakötet pedig 2011-ben jelent meg.92 

89 Az itt használt kiadás: BurKe 1997, 185–320. Magyar fordítása: BurKe 
2008a.

90 Az itt használt kiadás: BurKe 1989, 53–293. Magyar fordítása: BurKe 
1990.

91 Molnár 2004. 
92 HorKay hörcher–szilágyi 2011. 
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Pozitívan értelmezve ez azt mutatja, hogy a Burke életműve iránti 
érdeklődés az utóbbi néhány évtizedben megnőtt Magyarországon. 
Negatívan interpretálva mindez annak is a jele lehet, hogy korábban 
nem, vagy alig volt ilyenfajta érdeklődés. Ez azonban elhamarkodott 
megállapítás lenne, különösen a 18–19. századra vonatkoztatva.93 
Ebben az időszakban ugyanis a tudomány-népszerűsítő könyvektől 
eltekintve nem gyakori, hogy elvont, teoretikus munkákat magyarra 
fordítanának. Sőt, mint arról később szó esik majd, ebben a korszak-
ban a magyarországi elméleti esztétikai jellegű írások is elsősorban 
latin, esetleg német nyelven íródnak. Mivel az Enquiry német fordí-
tásban hamar hozzáférhetővé vált,94 és annak potenciális magyaror-
szági olvasóközönsége e korszakban szinte biztosan rendelkezett né-
met nyelvismerettel, a magyar fordítás hiánya nem feltétlenül jelenti 
a kötet ismeretének, vagy az iránta való érdeklődésnek a hiányát. Ezt 
igazolja, hogy azokban a magyarországi könyvtárakban, melyeknek 
alapgyűjteménye a 18. századig vezethető vissza, megtalálhatók 
korabeli beszerzésként mind az Enquiry, mind pedig a Reflections  
18. századi német fordításai.95 Ugyanakkor ez a jelenség megnehezíti 

93 Ha Burke esztétikájáról nem is, de politikai álláspontjáról már a 19. szá-
zad közepén jelent meg magyar nyelvű tanulmány: az Athenaeum című 
folyóirat 1837/3. számában olvasható a Fox és Burke, vagy a parliamenti 
nevezetes éj című, anonim tanulmány.

94 Mint a következő jegyzet mutatja, Magyarországon a legelterjedtebb 
Christian Garve fordítása volt (BurKe 1773). Az Enquiry német for-
dításainak és recepciójának összefoglalását ld. parreT 2012, 91–106.; 
KonTler 1997, 31–43. 

95 Többek között az Enquiry 1773-as, Rigában megjelent fordítása találha-
tó az Országos Széchényi Könyvtár 81.232 jelzetén. A 17–18. századi 
gyűjtemények közül még a Debreceni Református Kollégium kötetei 
között is felbukkan ugyanez a kiadás (Tiszántúli Református Egyházke-
rület Nagykönyvtára, N 452 jelzeten). A Reflections-nak több 18. szá zadi 
német és francia fordítása is megtalálható az Országos Széchényi Könyv-
tárban (831.695; 3483039; 833.091; 639.536 jelzeteken). Az ugyancsak 
18. századi Ráday-gyűjteményben (Dunamelléki Református Egyházke-
rület Ráday Könyvtára, 2–26544 jelzeten), illetve a pozsonyi evangéli-
kus líceum könyvtárában (1819-es katalógus alapján, Lyceálna knižnica 
v Bratislave, Lyc B III 103 jelzeten) a Reflections szintén korabeli  
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a Burke-recepció kutatását, hiszen fordítások híján csupán közvetett 
utalásokra támaszkodhat egy ilyenfajta vizsgálat.

Hol és milyen forrásokban érdemes tehát utalásokat keresni Burke  
esztétikai koncepciójának ismeretére? A magyar esztétikatörténet  
sajátsága, hogy igen korán, a 18. század közepén létrejött, és egé-
szen a 19. század közepéig meghatározó maradt az esztétika in-
tézményesített tudományos diskurzusa, azaz a Nagyszombatról 
Budára, majd Pestre költöző egyetem esztétikaprofesszorainak 
tudományos életműve. Közülük is kiemelkedik az első magyaror-
szági esztétikaprofesszor, Szerdahely György Alajos.96 A művelt 
jezsuita szerzetest 1774-ben nevezték ki a nagyszombati egyetem 
újonnan megalapított esztétika tanszékére. 1778-ban adta ki az 
1828-ig egyetemi tankönyvként is funkcionáló latin esztétikai ké-
zikönyvét Aesthetica, sive doctrina boni gustus (Esztétika, avagy 
a jóízlés tudománya, továbbiakban: Aesthetica) címmel.97 Ez az 
első magyarországi rendszeres, baumgarteni értelemben vett általá-
nos (generális) esztétikai összefoglalás. Később erre alapozva több 
kisebb kötetben szakesztétikai értekezéseket tett közzé: 1783-ban  
Ars poetica generalis címmel általános költészettant, 1784-ben pedig  
az elbeszélő költészet (Poesis narrativa) és a drámai költészet 
(Poesis dramatica) műfajelméletét.98 A másik kiemelkedő profesz-
szor Schedius Lajos János, aki 1793-tól 1847-ig oktatta az esztéti-
kát a pesti egyetemen.99 Katedráját igen fiatalon nyerte el, közvet-
lenül a göttingeni Georgia Augusta egyetemről hazatérve, Christian 
Gottlob Heyne saját kezű ajánlásával.100 Schedius a neves göttin-

német fordításban van meg. Azaz a könyvtári adatok szerint Burke mű-
veit valóban olvasták, és elsősorban németül olvasták a korabeli Ma-
gyarországon.

96 Szerdahely munkásságának részletes bemutatása: Balogh Piroska: De 
gustibus non est disputandum? Közelítések Szerdahely György Ala-
jos Aestheticájához. In: Balogh 2012, 279–319.; TóTh s. a. 2009; 
Margócsy 1989, 1–33.

97 szerdahely 1778; magyar fordítása: Balogh 2012.
98 szerdahely 1783; szerdahely 1784a; szerdahely 1784b.
99 Schedius munkásságának részletes bemutatása: Balogh 2007b; do

roMBy 1933.
100 Schedius és Heyne kapcsolatáról részletesen ld. jelen kötet Christian 
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geni professzor kedvelt tanítványaként pályadíjat is nyert az egye-
temen egy korábbi értekezésével. Számos kulturális produktuma 
közül esztétikai szempontból 1828-as, ugyancsak latin nyelvű ké-
zikönyve a legérdekesebb. A Principia philocaliae seu doctrinae 
pulchri (A philokália, azaz a szépség tudományának alapelvei,  
a továbbiakban: Principia philocaliae) című kötet101 több mint két 
évtizeden keresztül ugyancsak egyetemi tankönyvként szolgált.  
E két esztétikai mű latin nyelvüknek köszönhetően a soknyelvű és 
soknemzetiségű, Habsburg Birodalomba betagozódó Magyar Ki-
rályság egész területén, mindemellett külföldön is ismert és elismert 
volt.102 A magyarországi Burke-recepció terén tehát nyilván megha-
tározó, hogyan és milyen mértékben jelenik meg Burke esztétikája 
e kötetekben. Ugyanakkor nem célravezető azt a megszokott kuta-
tási módszert alkalmazni, amely sajnos a kisszámú, nem korszerű 
szemléletű magyarországi esztétikatörténeti kézikönyvekben103 is 

Gottlob Heyne és Schedius Lajos című fejezetén túl Balogh 2010, 
127–140. Heyne ajánlásának latin szövegét és annak értelmezését  
ld. a tanulmány függelékében.

101 schedius 1828; fordítását ld. Balogh 2005, 253–380.
102 A latin nyelv választása meglepőnek, anakronisztikusnak tűnhet, külö-

nösen az 1828-as Schedius-kötet esetében. Fontos azonban tudni, hogy 
a Habsburg Birodalom egyéb részeitől eltérően a Magyar Királyság 
területén 1844-ig a latin volt a hivatalos nyelv, egyben a felsőoktatás 
előírt nyelve is. Mindemellett a Szerdahely-kötet nyelvválasztását az is 
befolyásolhatta, hogy egyik legfontosabb mintája, Alexander Gottlieb 
Baumgarten Aestheticája is latin nyelven íródott. A korabeli soknyelvű 
és soknemzetiségű Magyarországon a latin nyelv használatával lehetett 
számítani a legszélesebb recepcióra: Magyarországon ekkor még a tu-
dósok közötti levelezés domináns nyelve is a latin. (Erről részletesen  
ld. TóTh i. gy. 2001). Továbbá a 18. században a latin még egyértel-
műen az európai „Republic of Letters” egyik legfontosabb alapnyelve 
volt (részletesen ld. BurKe 2002, 52–60.). Hogy ez valamelyest még a 
19. század első felére is érvényes, mi sem mutatja jobban, mint hogy 
a Schedius-kötet a jelentősebb osztrák és német könyvtárak mellett  
a British Library 11825.d.15 jelzetén is megtalálható. 

103 A magyar esztétikatörténettel kapcsolatos tanulmányok és kötetek  
elsősorban a 20. század első felében láttak napvilágot. Zömében kom-
paratisztikai módszerrel készültek, elsősorban azt kutatták, mely európai 
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meghatározó: tudniillik a nevek szerinti keresést. Ilyenkor a kutató 
mintegy „searching” módba kapcsolva automatikusan csak a név 
szerinti, esetleg cím szerinti explicit hivatkozásokat számolja össze,  
figyelmen kívül hagyva mind ezek kontextusát, mind a kötet hivat-
kozási sajátságait, mind pedig a nem explicit hivatkozásokat. És ez-
zel a módszerrel jelen esetben bizony csekély eredményt kap. Mind-
két kötetben mindössze 1-1 hivatkozás: a Szerdahely-kötetben egy 
név szerinti említés, a Schedius-kötetben egy jegyzetszerű címleírás 
és egy név szerinti hivatkozás lelhető fel Burke kapcsán.104

Nézzük meg, hogyan módosul ez a jelentéktelennek látszó ered-
mény akkor, ha a hivatkozások szövegbeni belső helyi értékét, kon-
textusát, a kötet hivatkozási sajátságait és a nem explicit hivatko-
zásokat is figyelembe vesszük. Szerdahely kötetében Burke neve 
ama mindössze másfél oldalas alfejezetben szerepel, melyben az új 
tudományágnak számító esztétika legfőbb művelői soroltatnak fel. 
Kilenc név olvasható itt, Burke mellett Shaftesbury, Home, továb-
bá Batteux és Du Bos, illetve Baumgarten, Wolff, Meier és Sulzer 
neve.105 Önmagában is figyelemre méltó, hogy az angol szerzők ará-
nya megelőzi a franciákét, és alig marad el a német szerzők mögött, 
holott földrajzi szempontból, és a korabeli kulturális kapcsolatrend-
szert tekintve nem ez a sorrend lenne logikus. Ebből jól látható, 
hogy az esztétikai szempontból ekkor még „egykönyves” szerzőnek 
látszó Burke-öt komoly szaktekintélynek tartotta Szerdahely. Az pe-
dig, hogy explicit hivatkozásként, azaz az idézett és lábjegyzetben 
hivatkozott művek között Burke-szöveg egyáltalán nem szerepel,  
a kötet egészének ismeretében ugyancsak nem meglepő. Az explicit 
hivatkozásokat kategorizálva kitűnik, hogy ezek mintegy 95 száza-
lékban ókori szövegeket céloznak meg. Ezeken belül is vezető helye 
van a három nagy eposznak, az Iliásznak, az Odüsszeiának és minde-
nekelőtt az Aeneisnek. Jelentőségük mellett eltörpül még az esztéti-
kaelméleti jellegű Cicero-, Quintilianus- vagy Horatius-szövegekre  

szerzőtől mit idéznek a magyar esztéták művei. Ilyen pl. radnai 1889; 
Jánosi 1914; Jánosi 1916.

104 szerdahely 1778, I, 56.; Balogh 2012, 283.; schedius 1828, 173, 183; 
Balogh 2005, 372, 378.

105 szerdahely 1778, I, 56.; Balogh 2012, 283.
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való hivatkozások száma is. Azaz a Szerdahely-kötet hivatkozá-
si módszere nem a modern, ma is követett gyakorlatot alkalmazza.  
A lábjegyzetszerű, explicit, idézettel összekapcsolt hivatkozás a kö-
tetben láthatóan nem a felhasznált szakirodalom megjelölését szol-
gálja. Az ókori szövegek meglepő túlsúlya abból az intézmény-
történeti vonatkozásból érthető meg, hogy Szerdahely feladata 
esztétikaprofesszorként nem csupán az esztétikaelmélet, hanem egy 
„bevezetés az ókori irodalomba” típusú diszciplína oktatása is volt.106 
Az általa írt kötet e hibrid tantárgy oktatásának alapjául készült.  
A kötet főszövege, narratívája az esztétika tudományának bemutatá-
sára épül. A főszövegben és a lábjegyzetekben szerző és cím szerint 
idézett vagy hivatkozott ókori szövegek pedig a leírtak illusztrálását 
szolgálják, egyszersmind ismereteket kínálnak az ókori görög és la-
tin irodalom tanulmányozásához. Azt is figyelembe kell venni, hogy 
akárcsak Burke Enquiryje, a Szerdahely-kötet is egy narrátor szub-
jektív hangján, annak gondolatmeneteként szólal meg, azaz műfaji 
szempontból az essay-re jellemző jegyeket mutat. Erre az értekezői 
stílusra nem jellemző az akadémikus, explicit, nevesített hivatkozá-
sok alkalmazása. És ámbár az Enquiry is csupán kétszer hivatkozik 
explicit módon Pszeudo-Longinoszra,107 Anthony Ashley Cooper 
(Earl of Shaftesbury) írásaira pedig történetesen egyszer sem, e két 
szerző műveinek hatása Burke-re ennek ellenére aligha megkérdő-
jelezhető.108 Azaz ha Szerdahely az esztétika tudományának tekin-
télyes auktorai között felsorolja Burke nevét, de egyébként nem hi-
vatkozik explicit módon az Enquiryre, az a fentiek ismeretében még 
egy erőteljes hatást sem zárhat ki.109

106 A nagyszombati egyetem esztétika tanszékének megalapításáról és a ki-
jelölt professzor feladatairól a forrásokat összegyűjtötte: szenTpéTeri 1935, 
242–245.

107 Az első kiadás előszavában és az 1/17. fejezetben. BurKe 1997, 188, 226.
108 Pszeudo-Longinosz Burke-re gyakorolt hatásának mértékét vitatja ugyan 

a szakirodalom, de a hatást magát nem: ashField–Bolla 1996, 18–21,  
57–61.; ryan 2012, 225–245. Shaftesbury hatása Burke-re: Bullard 
2005, 169–191.

109 Jó párhuzam erre Friedrich Justus Riedel, akinek Theorie der schönen 
Künste und Wissenschaften (Wien–Jena 1766) című kötetével számos 
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A Schedius-monográfia hivatkozási módszerei szintén sajátosak, 
bár formailag közelebb állnak a modern szakirodalmi metódushoz. 
Itt sokkal nagyobb számban fordulnak elő hivatkozások a megelőző 
fél évszázadban írott szövegekre, azaz az Enquiry egyszeri emlí-
tése statisztikailag valóban nem élenjáró. Schedius a kötet beve-
zetőjében azonban felhívja az olvasó figyelmét,110 hogy az egyes 
fogalmak és problémák tárgyalásakor a paragrafusok végén apró 
betűvel szedve reflektálni fog a kérdésre vonatkozó szakirodalomra.  
De a bő kínálat miatt nem valamennyi kapcsolódó szakirodalom-
ra, hanem kifejezetten azokra, amelyekkel az adott paragrafusban 
vitatkozni kíván. A meglévő egyetlen Burke-utalás is ilyen jellegű: 
„edM. BurKe művében, A philosophical Enquiry into the Origin 
of our ideas of the Sublime and the Beautiful. London. 1757. 8. ke-
véssé pontosan elkülönítve, sok olyan dolgot is szépnek tekint, 
melyek csak kedvesnek, bájosnak tarthatók.”111 Azaz a statisztika-
ilag kevés említés jelen esetben azt jelenti, hogy Schedius ismeri 
az Enquiryt, és fontosnak tartja azt megismertetni, ámde alig-alig 
kíván vitázni azzal. Továbbá a Schedius-kötetben is olvasható egy 
rövid tudománytörténeti áttekintés.112 Ez ugyan szinte kizárólag az 
ókort tárgyalja, a „modernek” közül mindössze a tudomány megala-
pítójaként számon tartott Baumgartent méltatja külön. Ad azonban 
egy névsort is, ahol felsorolja, mely szerzőket tart még tekintélyes-
nek és javasol olvasásra. Itt 10 név olvasható: „Du Bos, Ch. Wolff, 
Crousaz, Hutcheson, André, Batteux, Burke, Hogarth, Home, Dide-
rot.”113 Bár a francia szerzők aránya nagyobb a Szerdahely-köteté-
hez mérten, a négy angol szerző jelenléte továbbra is a brit esztétika, 
ezen belül Burke iránti komoly érdeklődés jele.

Mind Szerdahely, mind pedig Schedius kötetéről elmondha-
tó tehát, hogy bennük Burke jelentős kortárs, illetve közel kortárs 
szaktekintélyként van megnevezve, a Schedius-kötetben pedig cím  

szövegszerű egyezést mutat ki Jánosi (Jánosi 1914, 11.) anélkül, hogy 
Szerdahely explicite hivatkozna a szövegre.

110 schedius 1828, Praefatio, III–IV.; Balogh 2005, 256.
111 schedius 1828, 173, 253.§.; Balogh 2005, 372.
112 schedius 1828, 177–184. Historia Philocaliae.; Balogh 2005, 374–379.
113 schedius 1828, 183, 264.§.; Balogh 2005, 378–379.
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szerint is feltűnik az ennek alapjául szolgáló Enquiry. Logikusan  
adódhat recepciós vizsgálatunk következő lépéseként annak a kér-
désnek a megválaszolása, vajon a két szerző közvetlenül vagy 
közvetetten ismerte Burke munkáját, és utóbbi esetben pontosan 
milyen közvetítéssel jutottak el ahhoz. Ehhez azonban fontos ki-
térni arra, milyen módszert alkalmaztak szerzőink az általuk fel-
használt esztétikai kézikönyvek és értekezések feldolgozása során. 
A Szerdahely-kötet kapcsán a narrátor pozicionálása során később 
részletesen szót ejtek majd a kötet előszavában leírt, olvasóknak 
szóló „használati utasításról”. Itt azt fontos kiemelni, hogy a kö-
tet előszava szerint114 a szerző igen sokat (de nem eleget) olvasott, 
és amit a kötetben be szeretne mutatni, az az, hogy olvasmányai 
milyen gondolatokat ébresztettek benne. Azaz a szerző jelzi, hogy 
számos szakmai olvasmány inspirálta, ugyanakkor a kötetben le-
írtak a saját, originális szellemi kalandja, melyet meg kíván oszta-
ni az olvasóval. Úgy tűnik, a Szerdahely által követett olvasás- és 
írásgyakorlatra nagy hatással volt az a retorikai módszer, melyet 
ő jezsuita szerzetesként a prédikációírás gyakorlatából jól ismer-
hetett: az „ars excerpendi” és az „ars compilandi”.115 Az előbbi  
a szakirodalom olvasásának és jegyzetelésének módszertana volt, 
az utóbbi pedig e jegyzetek felhasználását, saját gondolatmenetbe 
való beépítését segítette. Az excerpálás és a kompilálás felfogása 
szerint a kultúrát, és ezen belül az esztétika tudományát is alapvető-
en kulcsszavak bizonyos rendszerének hagyománya határozza meg. 
Az ezzel a módszerrel dolgozó szerző a művek, kézikönyvek betű-
rendes tárgymutatói alapján – a könyvkerék használatának mintájá-
ra – dolgozik. Ez nem azt jelenti, hogy nem olvas el teljes köteteket, 
de feljegyzéseit, reflexióit nem az olvasott művek szerint rendezi, 
hanem kulcsszavak szerint. Ezért Szerdahelytől nem várható, hogy 
művében az Enquiry teljes gondolatmenetére, koncepciójára tegyen 

114 szerdahely 1778, I, Prooemium, 1–2.; Balogh 2012, 19–21.
115 Bárczi 2007; ehlich 1981, 379–402.; neuMann 2001, 51–62. A szakiro-

dalom azt is felveti, hogy az „ars excerpendi” és az „ars compilandi” szo-
rosan összekapcsolódott Bacon tudományos modelljével (clucas 1994, 
51–44.). Bacon tudományszemlélete, eklekticizmusa fontos módszertani 
és hivatkozási alap volt mind Szerdahely, mind Schedius számára. 
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megjegyzéseket, az azonban igen, hogy a releváns kulcsszavaknál 
– ilyen lehet a „fenséges” vagy a „picturesque” – felbukkanhatnak 
művében az Enquiryhez köthető nézetek. Az explicit hivatkozások 
mellőzéséből, és e sajátos feldolgozási módszerből az is követke-
zik, hogy a szerző saját művébe beépített idézetek, példázatok és 
definíciók esetében nem állapítható meg, hogy közvetlenül az ere-
deti (Enquiry-beli) kontextusból vannak-e kiragadva, vagy esetleg 
kézikönyvben, más értekezésben kiragadott idézetként találkozott 
velük. Éppen ezért a megszokott kutatási módszer, miszerint meg-
próbálunk olyan filológiai leszármazási táblákat létrehozni, melyek 
pontosan megjelölik, mely idézetet mely kötetből vett át Szerda-
hely műve, és az a kötet pontosan honnan is idézte az Enquiryt, 
önveszejtő és eredményhez nem vezető kísérlet lenne. Jól mutatja 
ezt a korábbi szakirodalom néhány komparatisztikai elemzése. Az 
egyik tanulmány116 például meggyőződéssel állítja, hogy Szerda-
hely kötete az Enquiryt csupán (az egyébként egyáltalán nem hivat-
kozott) F. J. Riedel Theorie-jének117 közvetítésében ismeri. Ugyan-
akkor számos Burke-nél is megtalálható szöveghelyet, különösen 
az érzelmek, illetve a szubjektum érzékeire gyakorolt hatótényezők 
(színek, nagyság, simaság stb.) vonatkozásában, Home-hatásként 
azonosít. Mindeközben nem is feltételezi, hogy a Home-szöveg 
itt a Burke-szöveg médiuma lehet, a Burke-szövegből Home által 
átvett tételek belekerülnek a Szerdahely-szövegbe: tehát Szerda-
hely Home-on keresztül is ismeri Burke-öt. Ha egyáltalán valóban 
Home-olvasásról van szó itt, hiszen ezt a szerzőt sem biztos, hogy 
eredetiben olvasta Szerdahely... Mint ahogy a Szerdahely-szöveg 
Moses Mendelssohn-írásokra utaló, a szakirodalomban eleddig is 
ismert tézisei mögött éppúgy feltételezhető Burke-szövegek közve-
tett, mediális olvasása.118 E végtelenné tölcséresedő hermeneutikai 
körökre ugyancsak jó példa az ízlésdefiníció problémája. Könnyen 

116 Jánosi 1914, 11, ld. 104. jegyzet.
117 Riedelről ld. 110. jegyzet.
118 Szerdahely megjegyzései Mendelssohn esztétikai tételeiről: szerdahely 

1778, 123–129.; Balogh 2012, 61–62, 115–116. Szerdahely Mendels-
sohn-recepciójáról ld. Margócsy 1989, 1–33. Mendelssohn közvetítői 
szerepéről a Burke-recepcióban ld. hloBil 2007, 125–150.
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megállapítható, hogy Szerdahely definíciója a „bonus gustus”-ról és 
a Burke-szöveg utólag beillesztett ízlésfejezete feltűnő egyezéseket 
mutat. A kulcsszavak, azaz a mindenkiben meglévő, részint tanulás-
sal fejlesztendő, szenzuális alapozású megismerőkészség, illetve az 
ízlésbeli különbségek magyarázata mindkét kötetben fontos tézisek. 
Ugyanakkor a Baumgarten Metaphysicájában leírt ízlésdefiníció119 
vagy a Sulzer-lexikonban szereplő „Geschmak”-szócikk120 ugyan-
így beilleszthető a párhuzamos szöveghelyek sorába, ami ezzel még 
csak be sem zárul. Azonban nemcsak olyan médiumokat vehetünk 
számba, melyek utólagos közvetítőként működnek, azaz Burke-től 
idéznek vagy Burke-re utalnak, és ezt közvetítik Szerdahely irányá-
ba. Fontos figyelni a közös alapszövegekre is, melyek mintegy „elő-
zetes” médiumként működnek. Hiszen tudjuk, mind Burke, mind 
Szerdahely kapcsán joggal feltételezhető, hogy ismerték például 
Pszeudo-Longinosz fenségesről írott értekezését,121 azaz a műveikben  
felbukkanó hasonló tételek részint ezzel is magyarázhatóak.

A Schedius-kötet esetében is hasonló, de néhány ponton eltérő 
recepciós móddal van dolgunk. Schedius is kulcsszavak szerint ren-
dezi a szakirodalmakat, de nem olyan módon, mint Szerdahely, aki 
szervesen beleépíti a kijegyzetelt szövegrészleteket a saját „szellemi 
kalandjába”. Schediusra nem a kompilációs retorikai gyakorlat volt 
nagy hatással, hanem a Göttingenben, Christian Gottlob Heyne filo-
lógiai szemináriumán elsajátított hermeneutikai, egyszersmind szö-
vegkiadási gyakorlat.122 Ez a Principia philocaliae kötetében úgy 
jelenik meg, hogy a kötet szövegét Schedius egy sajátos tipográfiai 
eljárással két „szólamra” tagolja. Tételeit, mondanivalóját egy na-
gyon szigorú, szép rendben felépített struktúrába rendezi, melynek 

119 BauMgarTen 1779, 221–222., § 608.
120 sulzer 1771, Bd. 1, 461–465. 
121 Pszeudo-Longinosz, Perì hýpsous (A fenségesről) című, Kr. u. 1. szá-

zadból való, a 17–18. században népszerű, több nyelvre is lefordított 
értekezése. Szerdahely 15 alkalommal utal az értekezésre. Burke véle-
ményéről ld. 108. jegyzet.

122 Schedius műveire, alkotói módszerére nagy hatással volt Heyne, erről 
részletesen ld. Balogh 2007b, 104–115, 263–294. Heyne kritikai metó-
dusáról ld. Marino 1995, 267–275.
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szintjeit számozott fejezetek, alfejezetek, azokon belül paragrafu-
sok rendszere egyértelműen jelzi. Az egyes paragrafusokhoz pedig, 
mintha egy szövegkiadás kommentárjait olvasnánk, apróbetűs, tér-
közzel is elkülönített megjegyzéseket fűz. Ezekben, ahogyan már 
említettem, tér ki az adott paragrafusban tárgyalt kulcssszavak és ál-
lítások szakirodalmára. E szakirodalmakat azonban nem tekintély-
ként, megerősítőleg, hanem polemikusan idézi, voltaképp a saját 
állításait kontextualizálja és különíti el az esztétikai tanulmányok és 
kézikönyvek állításainak közegében. Tehát ő is kulcsszavak men-
tén rendezi az általa olvasott szakirodalmi tartalmakat. Ugyanakkor  
a filológiai kommentárok szabályai szerint nála már gyakoribbak az 
explicit hivatkozások, és saját állításait nem összeolvasztja a szak-
irodalmi idézetekkel, hanem tudatosan elkülöníti tőlük.

Mindezt összegezve számolni kell tehát azzal a jelenséggel, 
hogy a korszak esztétikai monográfiáinak szövegében, különösen 
ha lexikográf- vagy tankönyvjellegűek, számos definíció és ma-
gyarázó példa toposzszerű sajátságokat ölt, vándorlásának iránya 
sok esetben nem azonosítható. Genetikus hatástörténeti egymásra 
következéseket kimutatni tehát sok esetben leegyszerűsítő, illuzó-
rikus. Inkább hatástörténeti csoportokat lehet elkülöníteni az egyes 
problémák esetében. Azaz a korszak fontosabb esztétikai kéziköny-
veinek és értekezéseinek szövegét hálózatként érdemes szemlélni, 
melynek kapcsolódási pontjai, többirányú linkjei a tematikus kulcs-
szavak. Ez a következőkre nézvést azt is jelenti, hogy nem kívánom 
azt állítani, hogy a később vizsgált témák mentén kimutatott kap-
csolatok az Enquiry irányában vegytiszta, közvetlen idézetek len-
nének. Ugyanakkor a könyvtári adatok alapján mindkét szerző ese-
tében feltételezhető, bár sajnos kétséget kizáróan nem igazolható, 
hogy kezükben volt az Enquiry Rigában megjelent német fordítása.

A fenti vizsgálatból következik, hogy a Burke-recepció egyik 
fontos médiuma a magyar esztétikai szakkönyvek irányába a fenti 
szakirodalmi hálózat. Ez a hálózat idézeteket, állításokat is köz-
vetíthetett, de még fontosabb szerepe van abban, hogy Szerdahely 
és Schedius egyaránt esztétikai szaktekintélynek tartotta Burke-öt.  
A hálózat kiemelkedő linkjei a két kötet esetében a következők. 
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A Szerdahely-kötet esetében: utólagos médium lehet Riedel123 és 
Sulzer124 kézikönyve, Home125 és Mendelssohn művei126, illetve „elő-
zetes” médium Pszeudo-Longinosz értekezése,127 Lord Shaftesbury  
írásai,128 Joseph Addison Spectator-beli írásai,129 valamint Baum-
garten Aestheticája.130 A Schedius-kötet esetében a fentiekkel együtt 
fontos link maga a Szerdahely-monográfia, továbbá Eschenburg, 
Benedikt Koller, Krug, Ersch és Hillebrand kézikönyvei131, illetve 
Kant Burke-kritikája.132

Ugyanakkor Schedius vonatkozásában jobban rekontsruálható  
a magyar Burke-recepció egy másik fontos közvetítő közege. Ne-
vezetesen az akadémiai-egyetemi tudományos hálózat, melynek 
mind egyetemi hallgatói, mind professzori minőségében Szerdahely 
és Schedius is tagja volt. Szerdahely bécsi egyetemi tanulmányairól,  
illetve tudós kapcsolatrendszeréről sajnos nem maradt fenn sem le-
velezés, sem egyéb dokumentum. Így csak hipotézisként fogalmaz-
ható meg, hogy tudományos tájékozódásában fontos szerepe lehe-

123 riedel 1767.
124 sulzer 1771.
125 hoMe 1762.
126 Lessing, Moses Mendelssohn és Friedrich Nicolai Burke-vitájának do-

kumentumait ld. Mendelssohn 1932, XLI–XLV.; Mendelssohn 1977, 
LXXIII–LXXV. Mendelssohn Burke-recepciójáról ld. még Koller, a. 
2011, 329–350.; hloBil 2000, 447–458.

127 Pszeudo-Longinosz, Perì hýpsous, ld. 121. jegyzet.
128 shaFTesBury 1732.
129 A Spectator szövegének ismerete az 1730-as évektől adatolható Ma-

gyarországon. A lapot elsősorban német fordításban ismerték, közvetí-
tésében jelentős szerepe volt a Göttingenben tanuló magyar diákoknak. 
Az 1790-es évektől több átdolgozás, fordítás is megjelenik egyes részle-
teiből. Részletesen ld. Balázs–laBádi 2005, 10–23.

130 BauMgarTen 1750.
131 Schedius a Principia philocaliae végén (177–178.) megadja az általa 

ajánlott esztétikatörténeti műveket, többek között az alább szereplőket 
is. eschenBurg 1789; eschenBurg 1788–1795. (Schediusra gyakorolt 
hatásáról ld. Balogh 2007b, 361–385.) Koller, B. 1799; Krug 1802; 
ersch 1814, hilleBrand 1827–1828.

132 Kant Burke-recepciójáról ld. többek között: vandenaBeele 2012, 207–233.
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tett a jezsuita rendi kapcsolatok kulturális hálózatának.133 Schedius  
jól dokumentált tudományos kapcsolatrendszere134 azonban kitű-
nően mutatja, hogy az európai Republic of Letters elismert tagjá-
nak számító professzor kapcsolataiban nagy szerepe volt göttin-
geni diákéveinek,135 illetve későbbi tagságának az Akademie der 
Wissenschaften in Göttingenben. Tomáš Hlobil regionális vizsgá-
lata, mely az Enquiry német nyelvterületen történő recepciójának 
fontos feldolgozása,136 kiemelt jelentőséget tulajdonít a protestáns 
északnémet egyetemi központoknak, így az amúgy is angolszász 
kötődésű Göttingennek. Emellett a fenti vizsgálat jelez egy kato-
likus, alapvetően Lipcséhez köthető, de August Gottlieb Meißner 
révén a prágai egyetemen is jól kimutatható recepciót.137 Schedius 

133 Amint azt az o’Malley–Bailey–harris–Kennedy 1999 kötet és annak 
folytatása, az o’Malley–Bailey–harris–Kennedy 2006 kötet jól rep-
rezentálja, a 17–18. században a jezsuiták a „knowledge transfer”, azaz 
a tudásközvetítés mesterei voltak. Szerdahely esetében ennek egy érde-
kes vonatkozása, hogy rendtársa, a csillagász Maximilian Hell bevonja 
az Uranos bolygó elnevezése körül folyó vitába, kérésére Szerdahely 
még csillagászati propaganda-költeményt is írt (részletesen ld. Balogh 
2012, 313–318.).

134 Schedius teljes levelezésének kiadása folyamatban van, a legfontosabb 
európai tudósok hozzá írt leveleit ld. valJavec 1933, 258–302.

135 Hogy a korszakban a külföldi egyetemeken nagy számban tanuló ma-
gyar hallgatók hallhattak, sőt kapcsolatba is kerülhettek Burke-kel, arra 
jó példa található Burke levelezésében. Burke válaszlevele szerint Pieter 
Camper Dutch professor egyik levelét „two Hungarian gentlemen” által 
küldte el Burke-nek. guTTridge 1961, 178–179. Göttingen angol kultu-
rális kapcsolatairól ld. MüllenBrocK 1988, 144–166. A tudásközvetítés 
és a „peregrinatio academica” összefüggéseiről, illetve kiemelkedően  
a göttingeni peregrináció szerepéről a magyarországi tudástranszfer kap-
csán (bár más tudományág vonatkozásában) ld. Krász 2013b, 268–295.

136 hloBil 2007.
137 „Although research to date has helped in important ways to shed light 

on the penetration of Burke’s Enquiry into the German-language area,  
a comprehensive treatment of this reception as a process distinguished 
not only by changes over time, but also characterized by regional vari-
ations, remains lacking. Based on the lectures on aesthetics by August 
Gottlieb Meißner (1753–1807) at Prague University in the late eight-



56

Burke-recepciója tehát összefonódhat akár a magyarországi Meißner- 
recepcióval is. Ennek első jelei a Schedius által is ismert Orphe-
us, és az általa részben szerkesztett Uránia című folyóiratokban 
közölt Meißner-fordítások, valamint a Schedius által jól ismert 
Ignaz Aurel Feßler Meißner-hivatkozásai.138 Ezek ugyan alapvetően  
a szépprózához kötődnek, Schedius egyetemi előadásaiból azonban 
kitűnik, hogy itt szakmai kapcsolat is működhetett a háttérben, mert 
Schedius ismerte és hallgatói számára kiemelte Meißner esztétikai 
írásait.139 Schedius egyetemi előadásainak szövegén egyébként is 
nyomot hagy a szűkebb régió egyetemi oktatásának recepciója,140 

eenth and early nineteenth centuries, the paper seeks to illuminate this 
underexposed regional aspect. The first phase of the reception of the 
Enquiry took place especially in Berlin immediately after its publication 
in London in 1757. The second phase can be located mainly in the north-
ern maritime centres of German culture, particularly Königsberg, Riga, 
Hamburg as well as Copenhagen. Christian Garve’s translation, pub-
lished anonymously by Hartknoch in Riga in 1773, and Kant’s Critique 
of Judgement (1790) constitute two peaks of north-German interest in 
Burke’s Enquiry. The intense reception of the Critique of Judgement 
within German aesthetics around and after 1800 subsequently led to the 
polemic with the British author becoming a part of Idealist interpreta-
tions for the next few decades. Outlining the three centres (and the three 
corresponding phases) of the German reception of Burke’s Enquiry begs 
the question which of them should be connected with Meißner’s remarks 
concerning Burke’s ideas. Leipzig is presented as another important 
German-language centre disseminating knowledge of Burke’s Enquiry, 
especially in the first half of the Seventies, moreover the decisive inter-
mediary for the penetration of the Enquiry into the south-German Ro-
man Catholic areas, Prague in particular.” hloBil 2007, Summary,150.

138 A Meißner-recepció magyarországi vonatkozására ld. szilágyi M. 
1998, 237–249.

139 Schedius még egyetemi előadásaiban is hivatkozik Meißnerre: „Meissner 
est Professor Pragae. Hic multa scripta edidit. Inter haec illa, quae ju-
nior adhuc scripsit videntur habere stylum affectatum et arrogantem et 
ideo multum aberravit. In senioribus vero suis scriptis jam ab hoc stylo 
remisit.” A kézirat: Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. 
Lat. 1477.

140 Vö. Balogh 2007b, 361–385.
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ezért joggal feltételezhető, hogy Meißner gesztusa, mellyel az egye-
temi esztétikaoktatás részévé emelte az Enquiryt, Schedius viszo-
nyulására is hatással volt. De hasonló egybefonódottság tételezhető 
fel Schedius esetében a részben göttigeni, részben lipcsei kötődé-
sű Christian Garve141 kapcsán is, tekintettel arra, hogy az Enquiry 
Magyarországon leginkább elterjedt német fordítása Garve nevéhez 
köthető. A magyarországi Burke-recepció tehát jó példa arra, hogy e kor-
szak Európájában a tudósok kapcsolatrendszere, azaz a Republic of 
Letters belső hálózata mennyire meghatározó lehet egy adott mű 
elterjedése és sikere kapcsán.

Áttekintve azokat a közvetítő csatornákat, melyeken keresz-
tül Burke műve eljutott a magyarországi esztétikaprofesszorok-
hoz, következzék egy kísérlet az Enquiry és a Szerdahely-, illetve 
Schedius-kötetek párhuzamos olvasására. A legfontosabb témák, 
melyek e művek között a kapcsolatot jelentik: a fenséges fogalmá-
nak meghatározása és rendszerbe illesztése; a narrátor pozicionálá-
sa; a metaforikus beszédmód; a picturesque kiemelt szerepe; végül 
az esztétikum és a társadalomelmélet összekapcsolása.

A fenséges fogalmának meghatározása a Szerdahely-szövegben 
már terminológiai szempontból is érdekes. Egyfelől a fenséges latin 
megjelöléseként következetesen az angol megnevezéssel megegye-
ző „sublime” terminust használja, mégpedig többnyire melléknévi 
formában, és csak elvétve „sublimitas” alakban. Csupán egyszer 
bukkan fel a másik latin szinonima, az „altum” kifejezés, holott  
a latin esztétikai szaknyelvben irányadó Baumgarten-szöveg142 ezt, 
valamint a „grave” kifejezéseket használja a fenséges megnevezé-
sére. A Szerdahely-szöveg e sajátos és következetes terminológiája 
akár utalásként is olvasható az Enquiry címére. Az is sokatmondó 
a Burke-recepció szempontjából, hogy a fenséges megnevezésére 
egyetlen alkalommal használt, ’magas, mély’ alapjelentéssel bíró 
„altum” mintegy metaforaként jelenik meg a szövegben. A Szerda-
hely-kötet ugyanis a fenségest úgy definiálja, mint ami által „ma-

141 Schedius explicit utalásai Garve Cicero-fordítására vonatkoznak (schedius 
1828, 84, 174.; Balogh 2005, 311, 372–373.), de egyetemi évei alatt 
Göttingenben hallgatóként is találkozhatott a professzorral.

142 BauMgarTen 1750.
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gasra törekedünk”, „ez ugyanis megemeli az embert, és gyakorta 
szinte lábujjhegyre állítja. – A nagyság tehát inkább tágasságot, 
kiterjedést; a fenségesség pedig magasságot jelöl: amaz kitágítja 
a szellemet és az érzékeket, emez felemeli a szellemet.”143 Azaz 
a nagyságot és a fenségességet a tágasság és a magasság térbeli 
metaforái mentén ragadja meg a szöveg, ami egybehangzik a tá-
volság és a végtelenség Burke-féle (és a Pszeudo-Longinosz-féle 
fenségességdefinícióban betöltött) központi szerepével. Mindkette-
jük fenségességdefiníciójának fontos alkotórésze tehát a nagyság 
és a fenségesség összekapcsolása. Azonban míg a Burke-szöveg  
a nagyságot a fenségest kiváltó fizikai minőségként, pontosabban ér-
zékletként írja le, a Szerdahely-szöveg a nagyságot következetesen 
a fenségességgel egyenértékű, azzal gyakorta összefonódó érzéklet-
ként láttatja. Ezen a ponton jól látszik az a különbség, amely a két 
szövegben a szépség és fenségesség kapcsolatának strukturális kü-
lönbségéhez vezet majd. E különbség alapja, hogy a Burke-szöveg 
nem határozza meg egyértelműen, hogy a fenséges a különféle ér-
zékleteket stimuláló, ezáltal szenvedélyeket ébresztő objektív (azaz 
a tárgyi, érzékelt világba kódolt) hatástényező-e, avagy az érzékelő 
szubjektumban megképződő idea, image. És akkor még nem is szá-
moltunk a Burke-szövegbe is be-beszűrődő, egyébként Baumgarten 
Aestheticájában144 is megjelenő vonatkozással: a „sublime cogitandi 
genus” kifejezéssel, mely ítéletalkotási minőségként fogja fel a fen-
ségest. A Szerdahely-kötet ezzel szemben kísérletet tesz arra, hogy 
egy strukturálisan koherens esztétikakoncepcióban jelölje ki a fen-
séges helyét. Ezt a rendszert a 2. ábra szemlélteti.

E rendszeren belül Szerdahely csúcspontként a szépséget („pulch-
rum”) jelöli meg, amelynek létrejöttéhez három tényező szükséges. 
Ebből kettő objektív, mégpedig a „varietas”, azaz a változatosság és 
annak egységessége, a „concordia varietatis”. A harmadik tényező  

143 „in altum adsurgamus”, „haec enim adtollit hominem, et saepe in extremis 
pedum articulis constituit. – Magnitudo igitur Latitudinem, potius, et 
extensionem; Sublimitas autem Altitudinem significat: illa mentem, et 
sensus explicat, haec spiritum eleuat.” szerdahely 1778, I, 330, 332.; 
Balogh 2012, 122–123.

144 BauMgarTen 1750, 178, 179, 181, 184, 186, 191, 196.
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az érzékelő szubjektum adottsága, nevezetesen a „sensibilitas”, 
azaz az érzékenység, egyszersmind az ezt célzó érzékletesség. A vál-
tozatosság egységességét biztosító tényezők között található egymás  
mellett a nagyság („magnitudo”) és a fenségesség („sublime”), illetve  
azoktól elkülönülten az „amaenitas” és a „gratia”, azaz a sze re-
tetreméltóság és a báj. Ez a többszintű rendszer önmagában véve ki-
zárja azt a felületes összevetést, miszerint a Burke-szöveg elválasztja 
a szépséget a fenségestől, a Szerdahely-szöveg azonban egybemos-
sa. Már csak azért sem helytálló ez az állítás145, mert Burke „beauty” 
és Szerdahely „pulchrum” fogalmai nem azonosíthatók egymással 
problémamentesen. A „beauty” fogalmát Burke-nél ugyanis a kö-
vetkező sajátságok határozzák meg: az általa keltett pozitív öröm, 
társias jellege, továbbá kapcsolata a kicsinység, simaság stb. tárgyi  

145 Goldsmith, Oliver: Burke on the Sublime and Beautiful. In: The Miscel-
laneous Works of Oliver Goldsmith. Ed. by James Prior. London, John 
Murray, 1837. IV. 352-353.

2. ábra. A fenséges kategóriája Szerdahely György Alajos  
esztétikai rendszerében
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minőségeivel.146 Ezek a sajátságok a Szerdahely-szövegben az 
„amaenitas” és elsősorban a „gratia” jegyeiként szerepelnek,147 nem 
a „pulchrum” tulajdonságai között. Márpedig a „gratia” itt is épp-
oly élesen külön van választva a fenségestől, mint a Burke-szöveg 
ezzel megfeleltethető „beauty”-ja. A Szerdahely-koncepcióban 
azonban a fenséges egyértelműen az objektumok világába tartozik, 
azaz tárgyi hatástényező. Az objektív fenségesség által az érzékelés 
során a szubjektumból kiváltott, az Enquiryből is ismert szenvedé-
lyek: a félelem („metus”), az elkeseredettség („desperatio”), a bánat 
(„tristitia”), az együttérzés/szánalom („misericordia”) és a Burke-
nél is külön fejezetet kapó148 ambíció/törekvés („ambition”) már  
a szubjektumközpontú, a szépség harmadik elemét, a szenzibilitást 
tárgyaló fejezetben szerepelnek.149 A Burke-szöveg ezzel szemben 
nem tesz ilyen éles különbséget a fenséges hatásának objektív és 
szubjektív tényezői között. Azonban nemcsak a fenséges fogalmá-
nak strukturális beágyazottságát érdemes a két szövegben szinkron-
ban vizsgálni, hanem a fogalom belső strukturáltságát is. Mint azt  
a szakirodalom többnyire hangsúlyozza is, a Burke-szövegben a fen-
ségesség mintegy shock-jelenségként kerül bemutatásra.150 Éspedig 
úgy, hogy a Burke empirikus közelítésében igen nagy szerepet játszó 
gyakorlati példák többnyire a fenségesség negatív hatásaival számol-
nak (félelem, megfosztottság stb.). Ugyanakkor folyamatosan hang-
súlyozza Burke, hogy a fenségesség gyönyört kelt, azaz „delight” 
társul hozzá. Ezt a „delight”-ot pedig meghagyja a maga ambiva-
lens, bár kétségkívül inkább negatív konnotációiban. A Szer dahely-
szöveg azonban a „magnum”, a nagyság és a „sublime” esetében  

146 BurKe 1997, 219, 255–282 (Part III, Of Beauty).
147 Erre utal Schedius már idézett megfigyelése is, ld. 111. jegyzet.
148 BurKe 1997, 226–227.
149 A szakirodalom kiemeli, hogy az Enquiry aktívan felhasználja a korabeli 

szenvedélyelméletek, illetve a szenvedélyeket vizsgáló orvosi értekezé-
sek téziseit. Részletesen ld. WecTer 1940, 167–181.; saraFianos 2008, 
23–48.; dWan 2011, 571–593. Szerdahely több fejezetet szentel a szen-
vedélyelméletnek, mely fontos része esztétikájának (szerdahely 1778, 
II, 174–330.; Balogh 2012, 193–239.)

150 Ezt hangsúlyozzák többek között a következő elemzések: saraFianos 
2005, 58–83.; BrooKs 1995, 14–18.
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egyaránt hangsúlyozza a kiragadottság állapotát, azaz a shock-hatást.  
De egyértelműen jelzi, hogy a nagyság olyan irányú kiragadottsá-
got eredményez, melyhez fájdalom társul. A fenségesség ellenben 
az édesség („dulcedo”) érzetét kelti, melyből hiányzik a rossz. To-
vábbá szerinte a nagyság elsősorban az ember szellemére („mens”) 
hat, a fenséges az ember ösztöneit („spiritus”) célozza. Azt is mond-
hatnánk, hogy Burke „sublime”-je voltaképp a Szerdahely-féle 
„magnum” és „sublime” együttesével állítható párhuzamba. Ezt 
megerősíti, hogy amiként a Burke-szöveg katasztrófaturizmust 
emlegető példái, éppúgy a Szerdahely-szöveg definíciója is hang-
súlyozza, hogy az emberben veleszületett vonzalom él mind a jó, 
mind a rossz kiragadottság, azaz mind a „magnum”, mind pedig  
a „sublime” irányában. Továbbá mindkét aspektus része a művé-
szet hatásmechanizmusának, azaz a műalkotásokba akár képek, 
akár szavak által belekódolhatók. Ehhez további adalék, hogy a két 
szerző által a „sublime”, illetve a „magnum” és „sublime” hatásme-
chanizmusára hozott példák köre is feltűnő egyezést mutat. Mind-
két szövegben a természeti jelenségek, illetve az építészet körébe 
tartozó műalkotások szerepelnek itt. Az egyezések hátterében pedig 
mindkét műben ott áll a Pszeudo-Longinosz-írás a fenségességről.151

Schedius a fenségesség fogalmának meghatározására már a Prin-
cipia philocaliae 1828-as publikálása előtt kísérletet tett, mégpedig 
professzori minőségében. Esztétikaprofesszori pályájának korai 
korszakát jól rekonstruálhatjuk az egyetemi előadásairól fennma-
radt jegyzetek segítségével. A fenséges meghatározásával kapcso-
latban e korai előadásszövegek sajátos koncepcióváltást mutatnak. 
Egy 1800 körüli előadásszövegében feltűnő,152 hogy burkoltan 
szembesíti az akkortájt a kötelező tananyagként megjelölt Szerda-
hely-kötetet és a Magyarországon a 18. század végén tiltott, éppen 
ezért Schedius által név nélkül idézett kanti esztétikát.153 Ismerve 
Kant kritikus nézeteit az Enquiry kapcsán, e szembesítésnek logi-
kus következménye, hogy a Szerdahely-kötetben már-már arányta-

151 Lásd a 108. és a 121. jegyzetekben.
152 A kiadott előadásszöveg: Balogh 2005, 33–244.
153 A magyarországi Kant-recepcióhoz ld. puKánszKy 1924; MesTer 2010; 

MesTer 2012.
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lan részletességgel tárgyalt „magnum” és „sublime” meghatározása 
Schediusnál egyparagrafusnyira csökken, éppen csak említésszerű. 
Egy 1803-ra datálható Schedius-előadásjegyzet154 szövegében pe-
dig a „magnum” és a „sublime” egybekapcsoltsága is megszűnik: 
külön-külön, egymástól függetlenül kap mindkét fogalom egy-egy 
mondatnyi definíciót. A kanti kritikának tulajdonítható alapos re-
dukció mellett a változás másik iránya azonban már továbbmutat  
a Principia philocaliae koncepciója felé. Az 1800-as előadásjegyzet  
a következő állítás köré épül: a nagyság és a fenségesség „a kép zelet 
és az érzékek erejét szinte kimeríti, és a figyelmet annyira vonzza, 
hogy minden más dologtól elvonja azt. Ám ha ez a nagyszerűség 
akkora, hogy egyetlen, felfogható formává összefogni a képzelet 
erejével nem lehet, és az érzékek határait meghaladja, így csak 
az értelem segítségével lehet mintegy eszmei egységet, egységes 
eszmét (»Ideeneinheit«) elgondolni, akkor fenségesnek nevezzük 
(»Erhaben«).”155 Azaz Szerdahely „mens”–„spiritus” szembeállí-
tását, Kant nyomán, felváltja a „cogitatio”–„imaginatio”, fogalmi 
gondolkodás és képzelet közötti szembeállítás. A fenséges ebben  
a meghatározásban éppen azért különül el a szépségtől, mert csupán 
az értelem, nem pedig a képzelőerő számára fogható fel. A Szer-
dahely-szövegben hangsúlyozott magasság és kiragadottság he-
lyett az erőfeszítés kerül a definíció középpontjába. Ezt az 1803-as  
Schedius-előadásszöveg még jobban hangsúlyozza, sokatmondó 
igékkel: szerinte a fenséges eluralkodik, elfoglal, erővel elragad és 
űz/hajt.156 A fenséges erőszakosságának hangsúlyozása a Szerda-

154 Stephani Georgii Szüts e Scholis Piis praelectiones ethicae in usum 
philosophorum III. anni in Regia Scientiarum Universitate Hungarica, 
descripsit anno 1803. Item Ludovici Schedius praelectiones aestheticae 
in usum philosophorum III. anni. Pestini anno 1803, Csurgói Reformá-
tus Gimnázium Kézirattára, 165. K. 162.

155 Balogh 2005, 133–134.
156 „V. Magnum est aesthetice magnum objectum, si partes variae in eodem 

tot sint, ut eas imaginatio tam facile, ut in simplici pulchro colligere 
possit. VI. Sublime dicitur id, quod natura sua exspectationem nostram 
cogitationem totam occupet, et simul mentem ad admirationem rapiat, 
imo diutius consideratum, semper potentiori quodam vi in sensus, et 
imaginationem agat.” Ld. a 154. jegyzetben megjelölt kézirat, 198.
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hely-szövegtől idegen ugyan, de a Burke-definíciótól annál kevés-
bé: Burke a „power”, „privation”, „vastness” karakterisztikumait 
külön fejezetekben taglalja a fenséges körüljárása során.157 A fensé-
gesség erőközpontú olvasata, mely tehát új aspektusát vonja játékba 
a Burke által megfogalmazott koncepciónak, fogja majd meghatá-
rozni Schedius Principia philocaliae kötetének fenségesség-értel-
mezését is. Míg a Szerdahely-szövegben és Schedius említett elő-
adásaiban is a fenségesség esztétikai ellenpárjaként annak túlzása, 
a dagály („tumor”) szerepel, a Principia philocaliae rendszerében 
a fenséges túlzása a nevetséges („ridiculus”) lesz. Ez az árnyalat-
nyinak tűnő módosulás sokat elárul Schedius új fenségesség-defi-
níciójáról. A fenségesség új meghatározása szorosan kapcsolódik  
a Principia philocaliae fogalomkészletét meghatározó dualitáshoz, 
mely erő („potentia”) és anyag („materia”) kettősségén alapul.

157 BurKe 1997, 236–243.

3. ábra. A fenséges kategóriája  
Schedius Lajos esztétikai rendszerében
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A fenséges és nevetséges fogalmát a Principia philocaliae nem 
oppozícióban tárgyalja. Holott nem lenne nehéz felállítani egy 
olyan képletet, miszerint az erő túlsúlyra jutása által keletkezik  
a fenségesség, a nevetségesség pedig az anyag túlsúlyából eredez-
tethető. A fenséges meghatározása ugyan e képlet szerint történik: 
„Ha valamely erő olyan intenzitású, hogy akár az anyag különféle 
részeit, akár a vele kapcsolatba kerülő anyaghoz kapcsolt másodla-
gos erőket nehézség és különösebb erőfeszítés nélkül, eredményesen 
egyenrangú és belső egységre hozza és kormányozza: az rendszerint 
szükségképp nagyszerűbb eredményt és nagyszerűbb szépséget szül. 
Ezen intenzitása olyan mértékben megnövekedhet, hogy a szépség 
mértékét, a kapcsolat kétségtelen kiegyensúlyozottságát túllépve, 
határ nélkül terjed tovább. Ezek azok az utak-módok, melyeken az 
abszolút fenségesség születik.”158 Ám a nevetségest Schedius sze-
rint nem az anyag eluralkodása hozza létre, hanem erőinterferencia, 
az erők ütközése: „Valahányszor az öntudatos felsőbbrendű erőt, 
mely megfeszíti magát, és bízik a könnyű és biztos sikerben, vagy 
alattomban (ellenállás nélkül), vagy nyíltan valamely alacsonyabb 
rendű erő megtámad és annyira szétrombol, hogy bár nem telje-
sen omlik össze és pusztul el, hanem vagy egyensúlyából kibillen, 
vagy kitűzött célját nem tölti be teljesen, akkor abszolút empirikus 
nevetségesség keletkezik. Ebből nyilvánvaló, hogy a fenségesből 
egyenes út vezet a nevetségeshez.”159 Nem véletlen, hogy ez a pa-
ragrafus hangsúlyosan utal Jean Paul „Erhabene”–„Lächerliche”  
ellentétpárjára.160 Jean Paul koncepciója egyfelől Burke-interpretáció 
is, másfelől pedig Lord Shaftesbury „Test of the Truth” elméletén 
alapul, ami a nevetségest („ridicule”) mint a fenséges disszonanci-
áját („false gravity”) határozza meg.161 Jean Paul ezt a szemléletet 

158 schedius 1828, 40–41., § 81.; Balogh 2005, 283. A fenségesről szól 
még a § 148–149. (schedius 1828, 89–91.; Balogh 2005, 317–320.).

159 schedius 1828, 91–92, § 150.; Balogh 2005, 320.
160 Az utalás: schedius 1828, 92.; Balogh 2005 320. A Jean Paul-kötet 

hivatkozott része: Jean paul 1813, 196–212., § 29.
161 Shaftesbury A Letter concerning Enthusiasm című írásában fejtette ki 

nézeteit a ridicule-t illetően. shaFTesBury 1711, 3–55. Értelmezését  
ld. WolF 1988, 46–53.
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némileg módosítja, mégpedig éppen abban az irányban, amelyben 
a Schedius-féle koncepció is. Egyrészt eltünteti a nagyság–ki-
csinység arisztotelészi szembeállítását, mely Burke definícióját is 
meghatározta. Másrészt a nevetségességet intenció, azaz szándék 
és megvalósulás közötti lényegi elmozdulásban, megbicsaklásban 
látja, amire a Schedius-szöveg is utalt a „valahányszor megfeszíti 
magát és bízik a könnyű és biztos sikerben” kitétellel.162 Ha innen 
visszatekintve olvassuk a Burke-szöveget, annak fenségesség-leírá-
sában valóban adódhat egy ehhez hasonló értelmezési lehetőség, 
miszerint a fenséges az erő túlsúlyra jutásából keletkezik. Még-
pedig egyfajta egyensúlyi helyzet, a szöveg szóhasználatával élve 
„indifferent”, „neutral character” megszüntetésével: „the affection 
arising from the idea of vast power is extremely remote from that 
neutral character.”163 Ha azt feltételezzük tehát, hogy a Schedius-
szöveg a fenségesség és az erő hívószava mentén valóban olvassa 
és továbbírja az Enquiryt, akkor feltűnhet, hogy az az éles elha-
tároltság is megőrződik, melyet a Szerdahely-szöveg kissé elmo-
sott. Tudniillik a fenséges és a szép egyértelmű elválasztása. Hiszen  
a Principia philocaliae rendszerében a szépség ősmintája az erő és 
anyag közötti „kölcsönösen egyenrangú, belső kapcsolat”. A fen-
séges pedig éppen az ilyen kapcsolat egyenrangúságának erőelvű 

162 „Es ist sicherlich richtig, wenn bemerkt wurde, daß sich Jean Paul mit  
der Definition des Lächerlichen »als eines sinnlich angeschaueten un-
endlichen Unverstandes« (5, 114) in einen Widerspruch verwickelt, 
denn gerade der unangemessene Umgang mit Büchern in obigen Bei-
spiel zeigt die Grenzen dieser Definition, die sich nur auf sonnlich ange-
schaute Handlungen anwenden läßt. Das Gemeine läßt sich trotz dieser 
Schwäche klar erfassen. Der objektive Konstrast zwischen dem »Be-
streben oder sein des lächerlichen Wesens mit dem sinnlich angeschaue-
ten Verhältniss« (5, 114), also der objektive Konstrast zwischen der 
Intention und dem faktischen Ergebnis, weist auf die Schwäche dieses 
Menschen hin.” Jean Paul fenségesre és nevetségesre vonatkozó tétele-
inek értelmezését és szakirodalmi hátterét ld. Müller 1983, 218–224. 
Das Erhabene und das Lächerliche című alfejezet. A Jean Paul-idézetet  
ld. uo. 229.

163 BurKe 1997, 236.
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megbontásából származik. Azaz a fenséges megjelenése Schedius 
szerint is egyet jelent a szépség felszámolásával.

A narrátor pozicionálásáról is elmondható, hogy az Enquiryvel 
összevetve a magyar esztétikai monográfiákat, látványos, és a ma-
gyar esztétikatörténet szempontjából új eredményeket hozó egyezé-
sekre lelhetünk. Az Enquiry kapcsán szinte közhelyszerűen jelenik 
meg a szakirodalomban a szöveg retorikai megformáltságának ki-
emelése.164 Elsősorban a narrátori hang személyes és nem általános 
érvényű szólammá formálását, illetve a metaforikus szövegépítke-
zést emelik ki az elemzők. A narrátor pozicionálása tekintetében 
különbséget kell tenni az Enquiry két, 1757-es és 1759-es kiadása 
között. Az első kiadásban ugyanis a narrátor teljes mértékben em-
pirikus közelítésekként, mintegy szubjektív, nem általános igaz-
ságokat eredményező próbálkozások sorozataként szituálja saját 
szólamát. Ez a második kiadásban módosul ugyan, de az előszóban 
a narrátor itt is hangsúlyozza, hogy e szöveg megalkotásának el-
sősorban a tapasztalatszerzés, a megismerő kísérletezés szempont-
jából van jelentősége.165 Burke nyíltan felvállalja, hogy műve az 
eklektikus és empirikus tudományos vizsgálat módszertanát követi.  

164 E tétel legújabb, részletes kifejtése: Bullard 2011, 79–108.
165 Az első kiadás előszavából: „Though I have not found sufficient reason, 

or what appeared to me sufficient, for making any material change in my 
theory, I have found it necessary in many places to explain, illustrate, 
and enforce it. I have prefixed an introductory discourse concerning 
Taste; it is a matter curious in itself; and it leads naturally enough to 
the principal inquiry. This, with the other explanations, has made the 
work considerably larger; and by increasing its bulk has, I am afraid, 
added to its faults; so that notwithstanding all my attention, it may stand 
in need of a yet greater share of indulgence than it required at its first 
appearance.” BurKe 1997, 190. A második kiadás előszavából: „If an 
inquiry thus carefully conducted should fail at last of discovering the 
truth, it may answer an end perhaps as useful, in discovering to us the 
weakness of our own understanding. If it does not make us knowing, 
it may make us modest. If it does not preserve us from error, it may at 
least from the spirit of error; and may make us cautious of pronouncing 
with positiveness or with haste, when so much labor may end in so much 
uncertainty.” BurKe 1997, 190.
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Ennek rövid jellemzését is adja: „They who are accustomed to 
studies of this nature will expect, and they will allow too for many 
faults. They know that many of the objects of our inquiry are in 
themselves obscure and intricate; and that many others have been 
rendered so by affected refinements, or false learning; they know 
that there are many impediments in the subject, in the prejudices 
of others, and even in our own, that render it a matter of no small 
difficulty to show in a clear light the genuine face of nature. They 
know that whilst the mind is intent on the general scheme of things, 
some particular parts must be neglected; that we must often submit 
the style to the matter, and frequently give up the praise of elegance, 
satisfied with being clear.”166 Szerdahely Aestheticájának előszava, 
amint utaltam már rá, ugyancsak hozza a kötelező szerénykedés Ci-
ceróig visszavezethető toposzát, és Burke-höz hasonlóan hivatkozik 
is Ciceróra.167 Szerdahely előszava azonban más tekintetben is szinte 
ugyanazon retorikai fordulatokat alkalmazza, mint a Burke-szöveg. 
A Szerdahely-kötet narrátora így nyilatkozik: „Nem gondolom, 
hogy a tiszta tökélyt, abszolút igazságot nyújtom. Sőt hihetetlen 
fájdalmat okoz lelki aggodalmam, látván, mennyire távol vagyok  
a tökéletességtől. Többet kellett volna hallanom, látnom, olvasnom, 
tapasztalnom... E műbe nem annyira a befejezés reményével, mint 
inkább tapasztalni akarván fogtam bele...”168 Ez az erőteljes narratív 
alapvetés, miszerint a szöveg nem általános érvényű rendszer, ha-
nem egy személyes tapasztalat megformálódásának folyamataként, 
kalandjaként (is) olvasható, nem merül ki az előszó hagyományos 
toposzaiban. A korábbi szakirodalom által akadémikusnak beállított 

166 BurKe 1997, 189.
167 Szerdahely utalásait Cicero műveire részletesen értelmezi: Fórizs 2013, 

187–206.
168 „Non puto merem perfectam, absolutamque dare. Immo vero angor 

animi dolore incredibili, quum video multa mihi ad perfectionem superesse. 
Et audire, et videre, et legere, et multa experiri debuissem; quibus ego 
me non parum destitutum profiteri cogor. Adgressus sum opus non tam 
perficiendi spe, quam experiendi voluntate; nec tam corpus efformare, 
quam lineamenta ducere volui, quae porro augeri, complerique debeant.” 
szerdahely 1778, Prooemium; Balogh 2012, 20.
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Szerdahely-szövegben újra és újra előbukkannak a szubjektív beál-
lítódásra és a szükségszerű bizonytalanságra figyelmeztető narrátori 
megnyilvánulások. Álljon itt csupán néhány, az előző fejezetben is 
kiemelt példa ennek érzékeltetésére. A Kétség támad sokatmondó 
címét viselő fejezetben169 az ízlés szubjektivitásának problémáját, 
egyszersmind saját szükségszerű szubjektivitását egy parabolával 
érzékelteti az elbeszélő: „Apellész megfestette Venust, úgy, hogy 
a legszebb legyen; akadt mégis olyan, akinek nem tetszett. A fes-
tő pedig azt mondta: nézd az én szemeimmel, és látni fogod, hogy  
ő az Istennő!”170 Saját nézőpontját egyedülállóként és személyes-
ként határolja el a narrátor a többi esztétikai írótól a Mi a különbség 
közöttük és közöttem? című fejezetben.171 Definíció helyett sokszor 
a definiálás nehéz vagy lehetetlen voltára hívja fel a figyelmet e nar-
rátori hang. Teszi ezt például a Hogy mi a szép, igen nehéz kérdés, 
vagy A szép kifejtését, magyarázatát mely dolgok akadályozzák? 
című fejezetekben,172 melyeket a Burke-szöveg vállaltan empirikus 
nézőpontjához hasonlóan futtat ki a Szépség a saját nyomait követ-
ve keresendő fejezetében.173 A szubjektív kétely és a kérdésfeltevé-
sek szükségszerű elbizonytalanítása már-már ironikus önreflexióba 
csap át például az És milyen módon hat a Szépség az érzékekre? 
című fejtegetésben. Itt a narrátor egy Augustinus-utalást felhasznál-
va leszögezi, hogy erre a kérdésre ez idáig senkinek sem sikerült 
választ adnia, és neki sem fog: „Inkább szeretném én ezt a dolgot 
misztériumnak tekinteni, mint hogy vaktában összehordjak valamit 
arról, amit nem ismerek. Mert nem kell szégyellnie az embernek, 

169 „Tollitur Dubium.” szerdahely 1778, 33.; Balogh 2012, 34.
170 „Saepe in caussa est Gustus diuersitas. Apelles pinxit Venerem, ut decuit 

venustissimam; erat tamen aliquis, cui illa displicuit. Pictor autem, accipe, 
dicebat, meos oculos, et videbis esse Deam.” szerdahely 1778, 35;  
Balogh 2012, 35.

171 „Quid discriminis inter illos, et me?” szerdahely 1778, 56–58.; Ba
logh 2012, 42.

172 „Pulcrum quid sit, difficillima est quaestio.” szerdahely 1778, 97.;  
Balogh 2012, 53.; „Explicationem Pulcri quae faciunt impeditam?” 
szerdahely 1778, 100.; Balogh 2012, 54.

173 „Quaerenda est Pulcritudo per sua vestigia” szerdahely 1778, 122.;  
Balogh 2012, 61.
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hogy megvallja: nem ismeri, amit nem ismer; semmint hogy mi-
vel azt mondja, ismeri, sose érdemelje ki, hogy megismerhesse.”174 
Úgy tűnik tehát, a korabeli angol-skót filozófia sajátságának tartott 
empirikus, kritikai, önironikus attitűd175 a feltételezettnél jóval in-
tenzívebben befolyásolta az Aesthetica alkotóját – ideje lenne, hogy 
értelmezőit is befolyásolja.

Ugyancsak feltűnő összefüggés látszik a vizsgált szövegek kö-
zött, ha a metaforikus szövegépítés szempontjából vizsgáljuk őket. 
Nemcsak az Enquiry, de általában Burke műveinek nyelvszemlélete 
kapcsán jelzi a szakirodalom, hogy a metaforikus beszédmód vol-
taképp a racionális nyelvi paradigmák felülírásának eszköze ezen 
írásokban.176 Ezzel szemben a Szerdahely-monográfia kapcsán alig 
reflektált arra a kutatás, hogy a kötet szövegét a látszólag erős struk-
turáltság ellenére is figuratív képi elemek, metaforák, parabolák, 
szemléltető idézetek sokasága határozza meg. Ráadásul e figura-
tív képi dimenzió feltűnő tematikus egyezéseket mutat az Enquiry 
metaforavilágával: a testképek (különösen a feminin testképek), 
a vizuális tájelemek, és az optikai, fényközpontú képi dimenziók 
uralják. Ez utóbbi különösen érdekes, hiszen a kortárs politikai és 
szépirodalomi diskurzusban a fény metaforáját az értelem, raciona-
litás megjelenítőjeként szokás értelmezni.177 Ezzel szemben mind 
a Burke-, mind a Szerdahely-szöveg a szem és a fény kapcsolatát 
hangsúlyozza, mivel szerintük a legerősebb érzéki befolyásolt-
ságot a fény hatása váltja ki.178 Ezért modellezhető, beszélhető el  
e szerzők szerint a fény–sötétség metaforái segítségével az érzé-
kelés folyamata. És bár Schedius kötetének szövege határozottan  

174 „Malo ego rem hanc inter mysteria refere, quam, quod nescio, temere 
adferere. Neque enim erubescendum est homini confiteri se nescire, 
quod nescit; ne dum se scire mentitur, numquam se scire mereatur.” 
szerdahely 1778, 134–135.; Balogh 2012, 64.

175 Közös alapként mindkét szerzőnél feltételezhető a Francis Bacon ne-
véhez kötődő, aforisztikus és empirikus tudományszemlélet hatása,  
vö. 115. jegyzet.

176 de Bruyn 2012, 265–282.; ray 1973.
177 Lásd erről osBorn 1967, 115–126. 
178 A kitétel egyik közös eredője Addison egyik értekezése is lehet (addison 

1712.)
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a fogalmi-logikai szövegalkotás szabályai szerint épül fel, határo-
zott nyelvkritikai attitűddel,179 a fény-metafora még ebbe a nem fi-
guratív szövegbe is beszivárog. Mégpedig éppen a „pulchrum”, azaz 
szépség kifejezés etimológiájában, mivel azt a fény tapasztalatához 
köti a meghatározás.180 Az Enquiryben is gyakori feminin testkép-
metaforák jelenléte szintén sokatmondó és eddig kevéssé feltárt vo-
natkozása a Szerdahely- és Schedius-szövegeknek. A Burke-kötetre 
élénk reakciók figyelhetők meg a gender-alapú áttekintések köré-
ben.181 Ezek az interpretációk elsősorban a társas léttel kapcsolatos 
szenvedélyek, köztük a szerelem kiemelt szerepét és metaforikáját 
vizsgálják. Híres példája ennek az Enquiry apa-anya-nagyapa meta-
fora-sorozata, amely a szépséget egyértelműen feminin jellegűként 
láttatja. A Szerdahely-szövegben számos hasonló metafora jelenik 

179 Erről részletesen ld. Balogh 2007b, 388–391.
180 Erről részletesen ld. Balogh 2007b, 394–395. „A pulcher ’szép’ szó, 

melyet helyesebb eredeti formájában pulcer-nek írni, amint azt Cicero 
Orat. C. 48. és Varro (Charisium I, p. 56, coll. Scauro p. 2256 ed[idit] 
Putsch), valamint Servius (Virg. Georg. III. 278) kimutatja, a fulceo 
’fénylik’, régebbi igealakjában fulgeo ’villámlik’ szóalakokból szárma-
zik (Diomedes p. 379. ed[idit] Putsch). Innen ered a fulcer ’fényes, ra-
gyogó’ melléknév (ahogyan a rubeo ’vöröslik’ igéből a ruber ’vörös’,  
a pigeo ’kedvetlenkedik’ igéből a piger ’kedvetlen, unott’ melléknév és 
hasonlók), ami aztán pulcer alakra változott, ama rómaiak, de még inkább 
a görögök között elterjedt szokás révén, hogy a betűket egy szón belül 
egymással felcserélik. Hogy pedig a fulgere, splendere, azaz ’ragyogni’ 
a szépséget jelentik, eléggé nyilvánvaló az F. Creutzer kiadta, szépség-
ről szóló, Plótinosznak tulajdonított írásból (Heidelberg, 1814. 8. 234.),  
ugyanazon okból, mint Pope-nál (Essay on Man):

»Poets like painters, thus unskill’d to trace
The naked nature, and the living grace,
With gold and jewels cover ev’ry part
And hide with ornements their want of art.«

Azt is megfigyelték, hogy sok népnél a szépség elnevezése a ragyo-
gás vagy a ragyogó színek elnevezéséből alakult ki. Vö. Adelung: 
Wörterbuch, Schön címszó, Herder: Kalligone I, 3, Stewart: Essais 
philosophiques, és mások.” schedius 1828, 2–3, § 6.; Balogh 2005, 
260–261. Fordította: Balogh Piroska.

181 eagleTon 1990, 52–61.; Furniss 1993; arMsTrong 1996, 213–236.
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meg, hasonló pozícióban. Ilyen a „gratia”, azaz a báj leírása a női 
test szépségét érzékeltető képekkel.182 A Szerdahely-kötet szen-
vedélyelméletének „amor” címszava kapcsán ugyancsak központi 
szerepben, esztétikai folyamat metaforájaként jelenik meg a szerel-
mi kapcsolat,183 mint ahogyan a „cupiditas”, azaz a vágy központi 
esztétikai szerepéről is olvashatunk itt. Akárcsak az Enquiryben,  
a szerelem metaforikája itt is számos esetben válik az esztétikai 
folyamat modelljévé. Ez a gender-vonatkozású metaforahasználat  
a Schedius-szövegekben már jól kidolgozott elméleti háttér mentén 
épül ki. Ebben a koncepcióban a szerelmi kapcsolat a kölcsönösen 
egyenrangú belső kapcsolat organikus mintája, azaz a szépség di-
namikus megtestesülése, és ezért a szépség nyelvi megragadásának 
legjobb eszköze.184 Bár a szépség és a szépség befogadásának fe-
minin attitűdje a Schedius-szövegekben elsősorban egy erőteljes 
Friedrich Schlegel-recepciónak köszönhető,185 ezt kétségtelenül fel-
erősíti a Burke-hatás.

Látni való már az eddigiekből is, hogy Schedius Principia philo-
caliae-ja, nyilván az eltérő közvetítettség mentén, más aspektu-
sok szerint kapcsolódik az Enquiry szövegéhez, mint Szerdahely 
Aestheticája. Ezt az osztottságot legjobban az utolsóként megjelölt 
kapcsolódási pontok mutatják, a picturesque kiemelt szerepe, illetve 
az esztétikum és a társadalomelmélet összekapcsolása. Az előbbi 
ugyanis Szerdahely kötetét, míg az utóbbi Schedius kötetét kapcsol-
ja szorosabban Burke esztétikájához.

Burke esztétikája kapcsán a szakirodalom hangsúlyozza, hogy 
Lessinghez hasonlóan mennyire meghatározó nála a látvány abszo-
lutizálása és a vizuális hermeneutika.186 A picturesque jelenségének 
taglalása és kiemelése más európai esztétikákban is fontos eleme  
a Burke-recepciónak.187 Éppen ezért válik érdekessé számunkra 

182 szerdahely 1778, 319–327.; Balogh 2012, 119–120.
183 szerdahely 1778, 193–208.; Balogh 2012, 202–206.
184 Erre különösen jó példa Schediusnak az Auróra folyóiratban közölt ta-

nulmánya, A’ szépség’ tudománya, szövegét ld. Balogh 2005, 247–252. 
185 Balogh 2007b, 165–179.
186 ToWnsend 1997, 365–376.
187 Például: FuenTes 2004, 210–219.



72

Szerdahely iconismus-elmélete, melyet előbb esztétikai kézikönyvében 
határol körül,188 majd pedig poétikai összefoglalójában is részle-
tez.189 Burke esztétikája mellett itt megjelölhető még inspirációként 
Addison vizuális esztétikája,190 valamint Lessing és Winckelmann 
Laokoón-vitája, azon belül pedig az „ut pictura poesis” elve körül 
kifejtett nézeteik.191 De mit is jelent az „iconismus”, hogyan épül 
be Szerdahely művészet- és ismeretelméleti rendszerébe, és milyen 
koncepció áll mögötte kép és szöveg viszonyáról? Ezt részletesen 
a következő, Szöveg és kép interakciója című fejezet fejti ki, itt 
csupán a legfontosabb sajátságokra utalok. Szerdahely művészet-
elméleti rendszerének alapja, hogy a szépség megismerése, azaz 
a művészi megismerés az érzékelés, azaz a szenzibilitás. A szép-
ség nem az érzékelt tárgyban lakozik objektíve, hanem az érzéki 
megismerés folyamatában, azaz medialitásában teremtődik meg. 
Ahhoz, hogy ez megtörténjék, a tárgynak bizonyos, az érzékelésre 
különlegesen ható kisugárzással kell rendelkeznie. Ez a kisugárzás 
a metaforák kapcsán már emlegetett „esztétikai fény”, mely, szem-
ben a világossággal, impulzusszerűen hat a befogadóra, ugyanakkor 
árnyalni szükséges. Ezen árnyalatokat, azaz a kisugárzás fokoza-
tait nevezi a szöveg „színeknek”, a művészi hatás árnyalatainak. 
Milyen nyelvi-poétikai eljárást fed tehát az „iconismus” elneve-
zése? A Szerdahely-kötet említett fejezete két metódust alkalmaz  
e jelenség bemutatására. Egy példákkal illusztrált definíció192 révén 
az „iconismus” lényegét a „fénybe állítás, bemutatás”, azaz egy 
komplex reprezentáció aktusában ragadja meg, amely egy sajátos, 
ugyancsak példákkal193 illusztrált mediális folyamat eredménye 
lesz.194 Nem ekphrasziszról195 van tehát szó, inkább emlékeztet ez 

188 szerdahely 1778, 119–131.; Balogh 2012, 179–183.
189 szerdahely 1783, 66–72.
190 Vö. 178. jegyzet.
191 BurWicK 1999, 219–272. 
192 szerdahely 1778, 119–120.; Balogh 2012, 179–180.
193 A példaként jelöletlen idézetként citált szövegrészlet: Barclay 1644, 

Cap.22. Lib. 2. 17–28.
194 szerdahely 1778, 120–121.; Balogh 2012, 180–181.
195 FoWler 1991, 25–35.
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az alakzat a mediális, posztmodern vizuális szövegeffektusokra. 
Ilyen eljárást fedeznek fel a posztmodern képszemantikai elemzé-
sek számos korabeli európai szerző műveiben: csupán kiragadott 
példaként említeném E. T. A. Hoffmannt,196 Goethét,197 Pope-ot.198 
Poétikaelméletében199 Szerdahely is hoz kortárs példákat: Haller 
Alpokját, Kleist Tavaszát, Venus templomát Voltaire-től. Szerdahely 
elméleti összefoglalása tehát, úgy tűnik, egy kortárs szerzők által 
használt, újszerű esztétikai minőség200 teóriáját próbálta kidolgoz-
ni, felhasználva ehhez elméleti alapként Burke, Lessing és Addison 
írásait, illetve a vizuális kultúra jezsuita elméletét.201 Visszatérve 
az „iconismus”-fejezet második részéhez, itt az említett eljárás 
erőteljes hatásának okait és használatának szabályait vázolja fel  
a kötet, azon előfeltevés alapján, miszerint a vizuális megismerés 
valamennyi érzéki megismeréstípusnál közvetlenebb, így intenzí-
vebb és megkerülhetetlenebb is. Négy használati szabályt határoz 
meg ehhez az eljáráshoz Szerdahely. Ezek: a valószínűség (való-
színű az, amit a befogadó el tud helyezni valamely, akár fiktív kon-
venciórendszerben, pl. a görög mitológia rendszerében), a karak-
terességet (Shakespeare-t és Ossziánt hozva példának), a mediális 
összhangot, és legfontosabbként a fókuszáltságot. Az Ars poetica 
generalis poétikaelméleti összefoglalójában Szerdahely továbbgon-
dolja az „iconismus” hatásmechanizmusát.202 Az egyik új vonatko-
zás az „iconismus” dinamizálási lehetőségének megemlítése. Úgy 
véli, hogy ideális esetben a leíró szöveg „cselekvésbe fordul át” 
(„in actionem convertunt”), de ez nem a tárgy létrejöttének, hanem  
a befogadóra gyakorolt hatásának elbeszélését jelenti. Az Ars poeti-
ca generalis „iconismus”-leírásának másik új és igen érdekes eleme 
a különösen csúf, taszító látvány megjelenítésének problémája.203 

196 KuMBier 2001, 325–339.
197 pirholT 2009, 69–99.
198 chico 2002, 1–23.
199 szerdahely 1783, 71.
200 Erre további példákat ld. MaJeWsKi 2002; sTarzyK 1999.
201 van vaecK – Manning 1999.
202 szerdahely 1783, 66–72.
203 szerdahely 1783, 70.
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Egyértelműen hatás- és befogadáselvű esztétikáról van szó, amely 
nem veti el a csúf, taszító, megdöbbentő hatások alkalmazását sem. 
Márpedig mind a hatásközpontúság, mind pedig a csúf, taszító, 
megdöbbentő hatás rehabilitálása a művészi ábrázolásban olyan 
koncepcionális elem, melynek felvetése az európai esztétikatörté-
netben Burke Enquiryjének nóvuma.204

Ugyancsak fontos vizsgálati szempont Burke esztétikája kapcsán 
annak erőteljes társadalomfilozófiai vonatkozása.205 A társadalom-
elméleti vonatkozások vizsgálata a Szerdahely-monográfia kap-
csán meglehetősen terméketlen. Nem úgy az esztétikaelmélethez 
Burke-hoz hasonlóan társadalomfilozófiát is társító Schedius írásai-
ban, aki ráadásul már nemcsak az Enquiryt ismerte, de ismerhette 
a Reflectionst is. Schedius a Principia philocaliae egyes paragra-
fusaiban is utal esztétikaelméletének társadalmi aspektusaira, De 
notione atque indole organismi című értekezésében pedig rend-
szerszerűen kifejti azt.206 Koncepciójának hátterében felfedezhető  
a 18. szá zadi angol társiasságelméletek hagyománya, melyet első-
sorban Burke és Hume nevéhez kapcsol a szakirodalom.207 Bár az 
értelmezők között vita folyik az Enquiry esztétikája és a Reflections 
társadalomfilozófiája közötti kapcsolatról,208 abban egyetértenek, 
hogy Burke konzervatív programja szerint az esztétikum és a társa-
dalmi-politikai élet működése megfeleltethető egymással. Schedius 
programjában az esztétikumban megnyilvánuló szépség (belső és 
kölcsönösen egyenrangú kapcsolat) megegyezik a társadalmi orga-
nizmusok (belső és kölcsönösen egyenrangú kapcsolatok hálózatai) 
ideális állapotával. Ebben a vonatkozásban válik igazán érdekessé 
az Arisztotelész-mottó, melyet Schedius mind a De notione című 

204 ryan 2001, 265–279.
205 Például: BourKe 2012, 151–175.
206 schedius 1830. Erről részletesen ld. Balogh 2004, 1229–1253.
207 Hume és Burke vonatkozó programjának itt felhasznált olvasata elsősor-

ban phillipson 1993, 302–320.; huhn 2002, 379–393.; KonTler 1997, 
31–43. tanulmányára épül.

208 A kettő között feszültséget tételez többek locK 1998, 109–110.; ezt vi-
tatja többek között horKay hörcher 2011, 45–88.
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társadalomfilozófiai értekezése,209 mind pedig esztétikai fő műve, 
a Principia philocaliae szövegébe beilleszt. Ez a mottó az ember 
által létrehozott intézményekre vonatkozik: „We should therefore 
make the best use of what has been already discovered, and try to 
supply defects.”210 Az Arisztotelész-szöveg egyértelműen társadal-
mi intézményekre utal, ám Schedius ezt a művészet kontextusába 
emeli. Szerinte a művészet, akárcsak a társadalom, intézményekre, 
azaz az ógörög eredeti szerint „intézményesült alkotásokra” épül, 
melyek az emberi alkotóerő produktumai, ezáltal a „humanitas” 
megtestesítői. Az esztétika és a társadalomfilozófia tárgya tehát 
végső soron ugyanaz: az emberi kreativitás. Burke hasonlóképp 
vélekedett: „Every sort of moral, every sort of civil, every sort of 
politic institution, aiding the rational and natural ties that connect 
the human understanding and affections to the divine, are not more 
than necessary, in order to build up that wonderful structure, Man, 
whose prerogative it is, to be in a great degree a creature of his own 
making, and who, when made as he ought to be made, is destined to 
hold no trivial place in the creation.”211

Áttekintve a legfontosabb kapcsolódási pontokat Burke, valamint 
Szerdahely és Schedius esztétikája között, ideje kitérni arra, Szerda-
hely és Schedius kötetei miként és milyen mértékben közvetítették 
Burke hatását a magyarországi kultúra más rétegei számára. Meg-
jegyzendő azonban, hogy erről általános érvényű megállapításokat 
tenni jelenleg nem könnyű. Ennek oka az, hogy a magyar esztétika-
történeti szakirodalom nem tárta fel eleddig részletesen e két esztéta 
munkásságának magyarországi hatását, inkább a külföldi kapcsola-
tokra koncentrált. Ráadásul műveiket latin nyelvük is hosszú ideig 
elzárta a kutatás elől: Schedius esztétikai írásainak magyar fordítása 
2005-ben készült el,212 Szerdahelytől pedig egyelőre (2012-től) az 

209 Ld. 206. jegyzet.
210 ariszToTelész, Politika, VII, X: „Ezért hát iparkodjunk a már fölfedezett 

és kipróbált intézményeket lehetőleg alkalmazni, ami pedig még kima-
radt a fejlődésből, azt kíséreljük meg pótolni..” Fordította Szabó Miklós.

211 BurKe 1989, 143.
212 Balogh 2005.
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Aesthetica című kötet olvasható magyarul,213 az azt követően íródott 
szakesztétikáinak fordítása folyamatban van. Persze a latin nyelvű-
ség csak utólag volt hátrány. Biztosan állítható, hogy Szerdahely és 
Schedius esztétikai írásai az 1770–1850 közötti időszakban a ma-
gyarországi olvasók számára alapvető esztétikai kézikönyvekként 
szolgáltak. Köszönhető ez részint a kötetek latin nyelvének, részint 
szerzőik professzori rangjának és tudományos elismertségének, 
részint pedig annak, hogy az egyetemi tananyag részét képezték. 
Nem véletlen, hogy számos 18–19. századi, jeles magyar író műve-
iben, leveleiben, egyéb írásaiban kimutatható Schedius és Szerda-
hely esztétikai műveinek hatása.214 A sort Csokonai Vitéz Mihály-
tól kezdve Vörösmarty Mihályig folytathatjuk. Sokatmondó, hogy  
a korszak egyik centrális szerepű írója, Kazinczy Ferenc esetében 
a szakirodalom sokáig a német irodalom iránti érdeklődést hang-
súlyozta. A Szerdahely-kutatás felélénkülésével azonban az elmúlt 
években igazolást nyert, hogy Kazinczy, feltehetően Szerdahely 
Aestheticájának hatására, fokozottan érdeklődött a 18. századi an-
gol-skót esztétika iránt. A róla legújabban megjelent monográfia el-
sősorban Lord Shaftesbury műveinek és a csiszoltság diskurzusának 
hatását mutatja ki nála.215 Ugyanakkor költői módszereiben fontos 
szerepe volt az itt is kifejtett, Burke-hez kapcsolható picturesque ha-
tásmechanizmusainak.216 Fontos továbbá megemlíteni, hogy mind 
Szerdahely, mind Schedius esztétikája hatással volt a korszakban 
egyre nagyobb számban megjelenő magyarországi folyóiratokra. 
Az 1789–1792 között megjelenő, Batsányi János által szerkesztett 
Magyar Museum című folyóiratban számos, az Enquiryhez köthető 
terminus, a fenséges Burke által megjelölt sajátságai, illetve Burke 
Milton eposzával kapcsolatos megjegyzései is feltűnnek.217 A szak-
irodalom meggyőzően bizonyítja, hogy a legfontosabb összekötő 
kapocs a folyóirat és az Enquiry, illetve annak angolszász esztétikai 

213 Balogh 2012.
214 Erről részletesen ld. Balogh 2007b, 408–413.; Balogh 2012, 305–307.
215 Bodrogi 2012.
216 Ennek kimutatását ld. jelen kötet Szöveg és kép interakciója című feje-

zete mellett Balogh 2009b, 15–21.
217 deBreczeni 2011, 193–213.
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közege között Szerdahely Aestheticája volt. A Tudományos Gyűjte-
mény című, igen népszerű tudományos folyóiratban 1817-ben jelent 
meg Fejér György tollából egy rövid összefoglalás az esztétika tu-
dományáról. Sokatmondó, hogy a Szerdahely és Schedius kötetei-
ben szereplő névlista szinte megismétlődik itt, kiemelt helyen Burke 
nevével: az esztétikát „Tudós Baumgarten kezdé fejtegetni 1735. esz-
tendőben, nyomozták Batteux, Home, Burke sat. bővebben...”.218 
Schedius maga is több folyóirat szerkesztője, egyszersmind termé-
keny kritikaíró219 volt: recenzióiban következetesen érvényesítette 
az esztétikai írásaiban kifejtett szempontokat. Példaként két esszéjét 
emelném ki. Az egyik az Uránia című, nőknek szánt folyóiratban 
jelent meg 1794-ben, A’ Vallás’ Szeretetre-méltó-vólta címmel.220 
Ebben a vallás szeretetét ajánlja a hölgyek figyelmébe, mégpedig 
nem elsősorban erkölcsi haszna miatt. Sokkal inkább mert a vallás 
„szépségekkel”, „gyönyörűséggel” és „kellemetességekkel” teljes, 
mely értékekre, akárcsak az Enquiry szerint, a hölgyek kifejezet-
ten fogékonyak. Ugyancsak nőknek szánt almanachban, az Auróra 
1822-es számában jelent meg A’ szépség’ tudománya című esszéje221 
Schediusnak. Ebben esztétikaelméletének lényegét leegyszerűsítve, 
kifejezetten gender-jellegű metaforák révén (a szerelmi kapcsolat 
analógiáit használva) fejtette ki. Schedius e két írása egyszersmind 
azt is jelzi, hogy a Burke-hatást esztétáink nemcsak a magyarorszá-
gi tudós közönség vagy egyetemi hallgatók irányába, hanem akár 
még a művelt hölgyolvasók felé is közvetíthették.

Összegezve e vizsgálat tanulságait, elmondhatjuk, hogy a nem 
nagyszámú hivatkozás és a jelentős földrajzi és kulturális távolság 
ellenére a magyarországi Burke-recepció jól kimutatható, a kultú-
ra több rétegét érintő jelenség. Vizsgálata számos tanulsággal jár 

218 FeJér 1817, 94–100.
219 Kiadta a Literärischer Anzeiger für Ungern (1798–1799) és a Zeitschrift 

von und für Ungern zur Beförderung der vaterländischen Geschichte, 
Erdkunde und Literatur (1802–1804) című folyóiratokat. Folyóiratairól 
és recenzensi módszereiről részletesen ld. Balogh 2007b, 185–222.

220 schedius Lajos: A’ Vallás’ Szeretetre-méltó-vólta. In: szilágyi M. 1999, 
25–28.

221 Schedius Lajos: A’ Szépség’ tudománya.In: Balogh 2005, 247–252.
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a hatásokat vizsgáló komparatisztikai kutatások számára. Felhívja  
a figyelmet többek között arra, hogy e hatások nemcsak személyes 
levelezés, fordítások, illetve kanonizált, jeles szerzők műveiben 
megjelenő közvetlen idézetek, hivatkozások révén mutathatók ki. 
Felhívja a figyelmet arra is, hogy a recepció vizsgálata során fontos 
megvizsgálni a befogadó szövegek sajátságait, forráskezelési mód-
szereit. Ennek kapcsán az is fontos tanulság, hogy a korabeli re-
cepciós kapcsolatok modellezésére autentikusabb lenne az egyirá-
nyú leszármazási sémák helyett egy hálózati modell alkalmazása. 
Felhívja a figyelmet e vizsgálat az intézménytörténeti szempont 
jelentőségére is: mind Burke és Szerdahely, illetve Schedius kö-
zött, mind pedig Szerdahely és Schedius, valamint az ő magyar-
országi olvasóik között fontos médiumot jelentettek az akadémi-
ai, egyetemi kapcsolatok, vagy épp a korabeli nyomtatott sajtó. 
Végezetül pedig az is jól látható az egyes témák kapcsán, hogy 
a magyarországi Burke-recepció aktív recepció volt. Szerdahely 
és Schedius nemcsak átvette, hanem invenciózus módon tovább-
gondolta, saját rendszerébe illesztette Burke esztétikai felvetéseit. 
Úgy vélem tehát, a magyarországi esztétikatörténet korszerű fel-
dolgozása, mely az utóbbi években megkezdődött, nemcsak a ma-
gyar, hanem a nemzetközi kutatók számára is érdekes és izgalmas  
eredményeket fog hozni.
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SZÖVEG ÉS KÉP INTERAKCIÓJA

Kazinczy poétikai gyakorlata  
Szerdahely György Alajos poétikaelmélete tükrében

A Kazinczy-szakirodalom egyik, nem indokolatlanul népszerű to-
posza Kazinczy teóriaellenes attitűdje. Jelen vizsgálódás nem is kí-
vánja cáfolni e toposz jogosultságát – inkább azt kívánja felmutatni, 
a látszólagos elméletidegenség egyes pontokon fedhet olyan tájéko-
zódási hátteret, ami a kortársak számára nyilvánvaló referencia volt, 
jelenkori olvasó számára viszont korántsem magától értetődő. Ilyen 
elméleti tájékozódási háttérként működhetett Kazinczy olvasatában 
Szerdahely György Alajosnak, a Nagyszombatról Budára költöző 
egyetem esztétikaprofesszorának esztétikai, azaz művészet-, nyelv- 
és irodalomelméleti munkássága.

Kettejük kapcsolatát eddig inkább csak tagadólag említette, ha 
említette a szakirodalom.222 Ennek több oka is van: részint Szerda-
hely elméleti munkásságának sajátosan alakuló befogadástörténete, 
részint pedig Kazinczy és Szerdahely személyes kapcsolatának hiá-
nya, illetve politikai színezetű szembenállásuk. Szerdahely 1778 és 
1784 között töltötte be az egyetem esztétikaprofesszori katedráját, 
ekkor kezdte publikálni felsőoktatási tankönyvként is funkcionáló 
esztétikai írásait. Ezek közül a legjelentősebb az 1778-ban megje-
lent Aesthetica, sive doctrina boni gustus című kötet,223 melyet több, 
egy-egy speciális művészetelméleti területet részletesen bemutató 
monográfia, úgymint a lírai költészet sajátságait vizsgáló Ars poeti-
ca generalis,224 illetve egy drámai és egy epikus költészetet bemu-

222 TóTh s. a. 2009, 16–21. 
223 szerdahely 1778.; magyar fordítása: Balogh 2012.
224 szerdahely 1783.
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tató kötet követett.225 Az esztétika mint önálló tudomány ekkor még 
igen ifjúnak számít: elnevezését, alapjait és körvonalait Alexander 
Baumgarten írásai teremtették meg az 1750-es években. Szerdahely 
esztétikai monográfiája tehát friss, több szempontból érdekes prob-
lémákat felvető kézikönyvnek számított a maga korában, európai 
recepciója is jelentős – a fontosabb összefoglalások később is hi-
vatkoznak rá, és gyakran idézett adat Benedetto Croce hivatkozása, 
ami mutatja, hogy még a 20. században is számon tartják.226 Hazai 
recepciója ennél is jelentősebb: a monográfia egészen az 1820-as 
évekig hivatalos egyetemi tankönyv volt, poétikai, nyelvelméleti 
megközelítések alapreferenciája. A 20. századra azonban fokoza-
tosan elfeledetté vált: bár a korszakkal foglalkozó kultúrtörténeti 
írások máig hangsúlyozzák jelentőségét, a latin nyelvű köteteknek – 
Szép János kortárs, de töredékes és nyelvi szempontból problemati-
kus átdolgozási kísérletén túl227 – nem készült magyar fordítása, így 
értelemszerűen újabb kiadásuk sem. Ennek eredményeképp Szerda-
hely elméleti munkássága fokozatosan üres, szinte semmitmondó 
hivatkozási ponttá szűkült.

Ezzel szemben az elméleti munkákat nem publikáló Kazinczy, 
részint hatalmas terjedelmű levelezésének kiadása révén, egyre fon-
tosabb bemérési ponttá, alapreferenciává nőtte ki magát a 20. szá-
zad végére. Kortársainak megítélésében, utólagos kanonizációjában 
egyre fontosabb szemponttá vált, milyen pozíciót foglalnak el a Ka-
zinczy-levelezés különleges módon nyilvános terében. Nos, Szer-
dahely ebből a szempontból sem bizonyult szerencsésnek, már ami 
az utókor elismerését illeti. Nem állt sem személyes, sem levelező 
kapcsolatban Kazinczyval. Kazinczy másoknak írt leveleiben neve 
csupán egy-egy megjegyzés erejéig bukkan fel, akkor is többnyire 
exjezsuita mivoltára, a magyar nyelvűség preferenciájának elha-
nyagolására, udvarhű álláspontjára céloz, nem éppen elismerően,  
a szép halmi levélíró.228 Egyértelmű, hogy Szerdahely kultúrpolitikai 

225 szerdahely 1784a; szerdahely 1784b.
226 WaldapFel 1936, 98–101.; Margócsy 1989.
227 szép 1794. Az átdolgozás nyelvi vetületéről, problémáiról ld. BaraBás 

2002, 63–66.
228 KazLev II, 47; II, 506; VI, 330–331.
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szempontból Kazinczy számára ellenfél, mégpedig óvatosan került 
(már-már kímélt) ellenfél volt. Elgondolkodtatóak ugyanakkor azon 
Kazinczynak címzett levelek, melyek írói Szerdahely esztétikai 
munkáira mint alapművekre hivatkoznak. A legtanulságosabb ebből 
a szempontból Pálóczi Horváth Ádám vívódása, aki Hunniás című 
eposzát szerette volna átdolgozni, s ehhez elolvasta Szerdahely epi-
kus költészetről írott munkáját, sőt levélben is tanácsot kért tőle. 
Kazinczynak több levélben beszámol ebbéli gondjairól és tervei-
ről. Ebből kitűnik, hogy sem Pálóczi nem vélte úgy, hogy Kazinczy 
előtt ne hivatkozhatna Szerdahelyre mint művészetelméleti szakte-
kintélyre, s látnivalóan Kazinczy sem jelezte azt Pálóczinak, hogy 
nem tiszta forráshoz nyúlt, vagy hogy Szerdahely véleményét ebben 
a kérdésben másodlagosnak, esetleg vitathatónak tartaná.

Mindez azért érdekes, mert e kettősséget figyelembe véve elhá-
rítható egy olyan akadály, mely ez idáig gátolta, hogy a nagy hatású 
elméletíró művei és a főként aktuális művészetfilozófiai, műelem-
zési problémákban megnyilatkozó Kazinczy írásai között bármiféle 
kapcsolat, intertextualitás tételeződjék. Pedig helyenként feltűnő az 
egybecsengés. Meggyőző példa lehet erre a románok, azaz a regény 
korai változatai körül dúló polémia tárgyköre.229 A 18. század utol-
só két évtizedében a románok eladása váratlan könyvkiadói siker-
történeteket eredményez, ugyanakkor az elismertebbnek számító 
szerzők, literátorok jelentős hányada károsnak és sekélyesnek tartja 
a műfajt. A regény e speciális formájának egyik legjelentősebb vé-
delmezőjeként Kazinczyt jelöli meg a szakirodalom:230 az 1780-as 
évek második felében mind az Orpheus szerkesztőjeként, mind 
maga is egy levélregény írójaként, mind pedig levelezésében egy-
értelműen állást foglal e divatos, mégis elítélt műfaj művészi lehe-
tőségei mellett. Műfajelméleti érvei azonban inkább utalásszerűek, 
nem épül ki belőlük részletes, strukturált műfajelméleti okfejtés.  
E jelenség érthetőbbé válik akkor, ha az olvasó – akárcsak a kortár-
sak – Szerdahely György Alajos Poesis narrativa című, 1784-es kö-
tete231 után veszi kézbe Kazinczy írásait. Szerdahely kötete ugyanis  

229 Összefoglalását ld. györgy 1941.
230 deBreczeni 2009, 407–428.
231 szerdahely 1784b.
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az epikus költészeten belül kanonizált műfajként foglalkozik a „fabu-
lae Romanenses”, azaz a regény/román műfajával, megalkotván az 
első magyar regényelméleti értekezést, mégpedig a műfaj általá-
nos nyelvi, poétikai jegyeinek bemutatása mellett számos kortárs 
regény példaértékű elemzésével, felsorolásával. Kazinczy erőteljes 
fellépése a regényműfaj elfogadása, kanonizálása érdekében már 
támaszkodhatott erre az alapokat határozottan körvonalazó össze-
foglalásra, elegendő volt a főbb művészetelméleti érveket utalássze-
rűen átvennie és kiegészítenie.

Hasonló kapcsolódási pont, mondhatni Kazinczy részéről hall-
gatólagos egyetértés látszik körvonalazódni közöttük egy másik, 
poétikát és nyelvszemléletet egyaránt érintő kérdéskör mentén.  
A Kazinczy-kutatásnak régóta preferált témaköre Kazinczy kép-
zőművészeti érdeklődése. A vizsgálódások egy része elsősorban 
műgyűjtő tevékenységét, műbíráló jellegű megnyilatkozásait vette 
célba.232 Más kérdésirányt követnek azonban a Pál József által kez-
deményezett kutatások. Pál tanulmányaiban233 az ikonológia felől 
közelíti a Kazinczy-életművet, kiemelten elemezve a halál neo-
klasszikus ábrázolását, illetve az Árkádia-pör ikonológiai vonat-
kozásait. Itt már nem Kazinczy és a képzőművészetek viszonya 
áll a középpontban, hanem annak vizsgálata, miként viszonyulnak  
a Kazinczy-szövegek a képzőművészeti alkotásokat felidéző vi-
zuális elemekhez. E kutatási irányban tovább lépve Bartkó Péter 
Szilveszter már kép és szöveg viszonyát vizsgálta Kazinczy poétiká-
jában.234 Elemzése középpontjába az ekphraszisz jelenségét állítja, 
ahol a nyelv kódrendszere által oly módon idéződik fel egy valós 
vagy fiktív kép, vizuális elem, hogy új poétikai minőséget, egy-
szersmind kevert, ikonikus hatásmechanizmust hoz létre. Ennek az 
eljárásnak az alkalmazása, ahogyan Bartkó olvasatai megerősítik, 
lényegi elemét képezik Kazinczy poétikájának, számos költemé-
nyében, prózai írásában tetten érhetők. Felvethető a kérdés, hogy 
eme poétai stratégia hátterében egyfajta ösztönösen vizuális nyelv-
szemlélet állt-e csupán, vagy feltételezhető tudatos művészetelmé-

232 Fried 1996.
233 pál 1978, 187–194.; pál 1985, 498–507.
234 BarTKó 2006, 66–82.
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leti tájékozódás. Az utóbbi mellett szól, hogy felemlíthető elméleti 
háttérként Lessing és Winckelmann Laokoón-vitája, azon belül 
pedig az „ut pictura poesis” elve körül kifejtett nézeteik.235 A két 
német szerző nézetei azonban csak érintőlegesen kapcsolhatók Ka-
zinczy poétikájához: a műalkotás szavakkal történő felidézésének 
lehetetlensége Kazinczy szövegeiben inkább ironikusan van jelen,  
a nála inkább domináló vizualitás szimulálását mint jelentésmódo-
sító költői aktust pedig nem érinti a Laokoón-vita.

Ezen a ponton válik érdekessé Szerdahely iconismus-elmélete, 
melyet előbb esztétikai kézikönyvében határol körül,236 majd pedig 
poétikai összefoglalójában is részletez.237 Mit is jelent az iconismus 
megnevezés, hogyan épül be Szerdahely művészet- és ismeretelmé-
leti rendszerébe, és milyen elképzelést vázol kép és szöveg viszonya 
kapcsán? Szerdahely művészetelméleti rendszerének alapja, hogy  
a szépség megismerése, azaz a művészi megismerés az érzékelés, 
a szenzibilitás, nem pedig az intellektuális megismerés, azaz az ész 
adottságán keresztül történik. A szépség nem az érzékelt tárgyban 
objektíve lakozik, hanem az érzéki megismerés folyamatában, azaz 
medialitásában teremtődik meg. Ahhoz, hogy ez megtörténjék,  
a tárgynak bizonyos, az érzékelésre különlegesen ható kisugárzással 
kell rendelkeznie. Ez a kisugárzás az esztétikai fény, mely, szemben 
a világossággal, impulzusszerűen hat a befogadóra, ugyanakkor ár-
nyalni szükséges. Ezen árnyalatokat, azaz a kisugárzás fokozatait 
nevezí a szöveg „színeknek”, a művészi hatás árnyalatainak. A mű-
vészi hatások rendszere a következő:

Az Alakzatok kategóriában alkalmazott megnevezések első látás-
ra megtévesztőek lehetnek. Nem a klasszikus retorikai alakzatokról 
van ugyanis itt szó, azaz a Megszemélyesítés nem a hagyományos 
prosopopeia eljárását jelenti, hanem a természet lelkének antropo-
morfizált megszólaltatását; a Fokozás ugyancsak nem a megszokott 
nyelvi-retorikai alakzatot, hanem a hatásdimenziók szándékolt foko-
zati eltolását jelöli, mely csodálatot vagy félelmet okoz. Nem meg-
lepő tehát, hogy a Képek fejezet sem a hagyományos poétikákból 

235 drüg, 2006; sørensen 2004–2005, 69–78.
236 szerdahely 1778, II, 119–131.; Balogh 2012, 179–183.
237 szerdahely 1783, i. 66–72.
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ismert allegória, metafora, szimbólum különféle felosztását taglalja. 
Szép János a szöveg rövidített korabeli átdolgozásában jobb híján, 
de igen kifejezően a „képírás” megnevezést alkalmazta a terminus 
magyar megfelelőjeként. Milyen nyelvi-poétikai eljárást fed tehát 
az iconismus elnevezés? A fejezet két metódust alkalmaz ennek 
bemutatására. Előbb egy lakonikus definíciót ad, melyhez példák 
kapcsolódnak: „Az iconismus személyeket, valós és fiktív dolgokat 
szavakkal és a többi művészet eszközeit felhasználva mutat fel, és 
amit csak megragad, azt annak sajátos jegyeivel és tulajdonságaival 
együtt úgy állítja (reflektor)fénybe, szemeink és füleink elé, mintha 
az embert mintegy színházba invitálná, és ott a dolgot bemutatná 
neki.”238 Az iconismus lényegét tehát a „fénybe állítás, bemutatás”, 
azaz egy komplex reprezentáció aktusában ragadja meg, amely egy  
sajátos mediális folyamat eredménye lesz. E folyamat során a sza-
vak segítségével más művészetek hatóeszközei idéztetnek meg mint-
egy médiumokként, e kettős hordozóközegen át valósul meg a rep-
rezentáció. Az eljárást bemutató példák közül különösen érdekes 
a következő: „Úgy tűnik, hogy látom őt, vagyis láttam. Hatalmas 
test feküdt a sziklán, emberi tagokból álló alak, egyedül nagysága 
miatt nem lehetett holttestnek vélni. Lassan közeledtünk, sokáig: 
vagy valami monstrum ez, vagy az istenek egyike. Kezünket sem 
moccantottuk. Fejét ép haj fedte, arcát eltakarta, vad szakáll terült 
el keblén, és orcáiról két irányban omlott alá a szőrzet. Micsoda 
lábszárak, micsoda kar, micsoda oszlopszerű lábak! – Faragott szo-
bornak gondoltam, ha művész alkotta ugyan – vagy tán a természet  

238 szerdahely 1778, ii, 119–120.; Balogh 2012, 179–180.

4. ábra. A művészi árnyalatok rendszere  
Szerdahely György Alajos esztétikájában
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műve, melynek nagyságához képest milyen gyengék, kicsiny ho-
munculusok vagyunk? Majd mikor a döbbenet szertefoszlott, ke-
zemet ráhelyezve próbáltam megtapasztalni, mi is ez. De ahogy 
megérintettem, láttam, hogy porrá omlik. Ebből a kételkedők is tud-
hatják, hogy valóban emberi test. Valódibb ez a képmás, mint amit 
egy festő, még ha szinte nem is emberi művész, alkothatott vol-
na.”239 Mint a példaszöveg mutatja, nem az ekphraszisz antik epo-
szokból és retorikákból egyaránt ismert műtárgyleíró eljárásáról240 
van szó. Sokkal inkább emlékeztet az itt példázott alakzat mediális, 
posztmodern vizualizáló szövegeljárásokra.241 Sajátsága, hogy a kép  
hangsúlyozottan egy érzékelő szubjektum (narrátor) irányított né-
zőpontján át kerül megjelenítésre. Mégpedig olyan módon, hogy  
a narrátor fokozottan reflektál az általa közvetített vizuális élmény 
reprezentatív szabadságára: azaz jelzi az olvasó számára, hogy a le-
írás egyfajta alternatív színpadkép, mely tetszés szerint (a médium 
tetszése szerint) konvertálható (műalkotás/monumentális természe-
ti képződmény/monstrum vagy istenség/holttest). A vizualizált lát-
ványkeret egyszersmind interpretációs séma is – s egy posztmodern 
olvasat nem hagyná említetlenül azt sem, hogy mihelyt az alternatív 
színpadképek polifóniája helyén megszületik az értelmezői bizo-
nyosság, az egyszersmind a látvány megszűnésével, porrá omlásá-
val is jár. Ez a sajátos mediális közvetítettség működik az idevágó 
elemzésekben242 gyakran példaként hozott Kazinczy-versben, a Kis 
és Berzsenyi című szövegben, mely a két személyt hasonlóan egy 
vizualizált médium, mégpedig az antik mellszobrok reprezentá-
ciójaként idézi meg. Az est-hajnalhoz című Kazinczy-költeményt 
pedig azért érdemes itt megemlíteni, mert ott szintén egy érzékelő 
szubjektum nézőpontjának beiktatása járul hozzá a vizuális dimen-
zió kiépítéséhez. Hasonló eljárások fedezhetők, illetve fedeztetnek 
fel a posztmodern képszemantikai elemzések révén számos Kazin-
czy-kortárs szövegeiben: csupán kiragadott példaként említeném  

239 I. m. 120–121.
240 BecK 2007, 533–549.
241 Vö. ThoMKa 1998.
242 BarTKó 2006.
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E. T. A. Hoffmannt,243 Goethét,244 Pope-ot,245 Winckelmannt.246 Poé-
tikaelméletében Szerdahely is hoz kortárs példákat: Haller Alpokját, 
Kleist Tavaszát, Venus templomát Voltaire-től. Szerdahely elméleti 
összefoglalása tehát, úgy tűnik, egy kortárs szerzők által használt, 
újszerű esztétikai minőség247 teóriáját próbálta kidolgozni. Vissza-
térve az iconismus-fejezet második részéhez, itt az említett eljárás 
erőteljes hatásának okait és használatának szabályait vázolja fel  
a kötet. Az erőteljes hatás oka eszerint az, hogy a vizuális megis-
merés valamennyi érzéki megismeréstípusnál közvetlenebb, így 
intenzívebb és megkerülhetetlenebb is: ezt egy mitológiai példa 
támasztja alá, miszerint a szirének énekét meg lehet hallgatni kö-
vetkezmények nélkül, ha valaki erőt vesz magán (lekötözi magát), 
ám aki a Gorgók szemeibe pillant, a látványtól menthetetlenül kővé 
válik. Ennek oka a látvány egyedülálló jelenvalósága. Mindez em-
lékeztet arra a jelenlétközpontú értelmezésre, amellyel Gadamer  
a romantika szimbólumfogalmának kiemelt voltát magyarázható-
nak véli248 – azaz, vállalva az anakronizmust, akár úgy is olvasható 
Szerdahely iconismus-interpretációja, mint egyfajta kora roman-
tikus szimbólumkoncepció kifejtése. Ami pedig a használati sza-
bályokat illeti, itt a Szerdahely által sajátosan értett valószínűség 
(valószínű az, ami valamely, akár fiktív konvenciórendszerben  
a befogadó számára elhelyezhető, kontextualizálható), a karakte-
resség (Shakespeare-t és Ossziánt hozva példának), és a mediális 
összhang mellett a legfontosabb a fókuszáltság. Ezt metaforikusan 
írja körül az értekezés szövege: az iconismus vizuális elemének  
a látótér középpontjában kell elhelyezkednie, mint lovas szobor  
a tér közepén, maximális megvilágításban, a részletek elaprózása, 
túlzott kiemelése nélkül. Azaz a közvetítő érzékelő szubjektum be-
iktatása, ami a korábban elemzett Szerdahely-példánál jól tetten ér-
hető, nem véletlenszerű jelenség volt: az irányított tekintet szituáci-

243 KuMBier 2001, 325–339.
244 pirholT, 2009, 69–99.
245 chico 2002, 1–23.
246 drügh 2006.
247 E koncepcióra további példákat ld. MaJeWsKi 2002; sTarzyK 1999.
248 gadaMer 1994, 11–84.
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óját generálta, mely tehát az iconismus lényegi eleme.249 Figyelemre 
méltó egyébiránt magának a Szerdahely-összefoglalónak a nyelvi 
reflektáltsága: mind az élénk hatás, mind pedig a szabályok leírása, 
meghatározása voltaképp iconismus alkalmazása által valósul meg 
a szövegben – elegendő a szirén/gorgó vizuális „magyarázó elemé-
nek” beiktatására visszautalni.

Az Ars poetica generalis poétikaelméleti összefoglalójában Szer-
dahely ismét visszatér az iconismus jelentőségére. Az alapdefiníció 
a fent ismertetettel közel azonos, itt is a színpadkép-motívum köré 
épül. A sajátságok ismertetése során ugyanakkor új, kiegészítő ele-
mek is felbukkannak. Az egyik fontos vonatkozás az iconismus di-
namizálási lehetőségének megemlítése. A szöveg itt egyértelműen 
hivatkozik a Laokoón-vitára, azon belül Lessing álláspontjára (azaz 
Kazinczy irányában akár e tekintetben is közvetítő forrásként mű-
ködhetett). Lessing felvetését, miszerint az ekphraszisz elvetendő 
a megidézés lehetetlensége miatt, nem veszi át. A lessingi érvelés 
arra épül, hogy az ekphraszisz, amennyiben hatásos, már nem le-
írás, hanem narráció (az eposzok fegyverleírásait hozva példaként, 
ahol nem magát a fegyvert, hanem annak elkészítési folyamatát 
írja le Lessing interpretációja szerint az elbeszélő). Szerdahely sze-
rint azonban az iconismus eljárásának hatását növelheti, ha a le-
írás összekapcsolódik a hatás, az effektus érzékeltetésével, amely 
nyelvi síkon szerinte úgy mehet végbe, hogy a „festő”, azaz leíró 
szöveg „cselekvésbe fordul át” („in actionem convertunt”), vagyis 
narrációvá alakul. A két nézet közötti különbség látnivalóan abból 
adódik, hogy a Szerdahely-féle iconismus elméletének fontos ele-
me az irányított tekintet, azaz az érzékelés folyamatának közve-
tett megjelenítése, ily módon a hatásábrázolás is, tehát a lessingi 
ekphraszisz-meghatározás egyszeres medialitása helyett többszö-
rös közvetítettséget tételez. Az Ars poetica generalis iconismus-
leírásának másik új és igen érdekes eleme a különösen csúf, taszí-
tó látvány (például a Hector szétszaggatott holttestét maga mögött 
hurcoló, véres Achilles) megjelenítésének problémája. Bár a szöveg 
megjegyzi, hogy ilyen vizuális elem alkalmazásakor az iconismus 
akkor működőképes, ha a látvány nem részleteztetik (inkább csak 

249 Kun 2009, 272–280.
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érintve van), nyomatékosítja az értekező, hogy az ilyen vizuális ele-
mek negligálása helytelen: „meg kell festeni azt, mégpedig teljes, be-
fejezett alakban, hogy a szemlélő kielégítve érezze magát, ne pedig 
kijátszva”. Kevés kijelentés illusztrálja jobban, hogy Szerdahely po-
étikája nehezen olvasható egy szimplifikált klasszicista horizonton, 
mely a csúf ábrázolását eleve elutasítja: sőt számos elemét tekintve  
meglepően hatás- és befogadáselvű esztétikáról van szó.

Szerdahely elfeledett, még a csekély vonatkozó szakirodalomban 
sem kiemelt iconismus-elméletéről a fentiek alapján több állítás is 
megfogalmazható. Egyfelől igen élénken és gyorsan reagálni lát-
szik a kortárs európai poétikai gyakorlatban felvetett szemantikai 
problémákra, különösen az ekphraszisz-értelmezések és -alkalma-
zások kérdéseire. Ennek során olyan felvetéseket, szempontokat 
fogalmaz meg, melyek részben a romantikus szimbólumértelmezé-
sek, részben pedig a posztmodern vizuális kommunikáció, illetve 
nyelvszemantikai elméletek felől olvasva sem érdektelenek. Teszi 
mindezt reflektált, mintegy önreprezentáló nyelvi eszközökkel: nem  
a hagyományos definitív kategóriákkal, hanem az iconismus alkal-
mazásával adva meg annak definícióját (ami persze újabb, a roman-
tikus iróniaelméletekben kicsúcsosodó problémához is kapcsolható: 
az irónia fogalma ugyanis csak ironikus önreflektáltsággal ragad-
ható meg, azaz voltaképp megragadhatatlan – hasonló hermeneu-
tikai kör látszik kirajzolódni itt az iconismus körül). Másfelől pe-
dig Szerdahely elmélete, úgy tűnik, nem pusztán elzárt, ezoterikus 
eszmefutattatás – ahogyan Kazinczy vizuális nyelvszemlélete sem 
csupán az őstehetség elszigetelt kitörése: a két jelenség összekap-
csolása és további hatástörténeti tanulmányozása250 a fentiek isme-
retében indokoltnak tűnik.

250 Jelen fejezet első változatának megjelenése óta ez meg is történt, az 
itt leírt felvetéseket széleskörűen kontextualizálta és tovább gondolta: 
Bodrogi 2013, 339–349.
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SIC ITUR AD ASTRA

Változatok a csillagászati tanköltemény műfajára  
Szerdahely György Alajos  
és Pálóczi Horváth Ádám műveiből

Pálóczi Horváth Ádám 1788-ban írt, 1791-ben kinyomtatott csillagá-
szati tankölteménye, a Leg-rövidebb nyári éjtszaka251 az irodalomtör-
ténet egén inkább csak pislákol: többnyire az életmű gaz dagságának 
bizonyítékaként, illetve a dulce et utile aranyszabályának tanköl-
teményekben megnyilvánuló egyik példájaként kerül említésre.  
A tudománytörténet teleszkópjának köszönhetően kissé felragyo-
gott ugyan a történeti horizonton, de mintegy hold-módra, azaz 
kölcsönzött fénnyel. A kölcsönzött fény részint Hatvani István 
alakjából, részint pedig Newton sugárzásából származik. Az előb-
bit Pálóczi Horváth kedvelt tanáraként, egyszersmind a tankölte-
mény ihletőjeként tartja számon a hagyomány.252 A newtoni sugár-
zás ezzel szemben nem a keletkezéstörténet, hanem a költemény 
tartalmi-kontextuális vonatkozásai mentén árad a Pálóczi Hor-
váth-versre mint a newtoniánus kozmológia jeles népszerűsítőjére. 
„Irodalmunkban az első olyan, nagyobb lélegzetű költői alkotás, 
amelyik határozottan a newtoni kozmológiai szemléletre épül, Pá-
lóczi Horváth Ádám tankölteménye [...] A fiziko-teológiai munkák 
szerzőihez hasonlóan Horváth Ádám egyik legfőbb gondja tovább-
ra is az, hogy a newtoniánus természeti világképet összeegyeztesse  
a Biblia szövegével. [...] Elmagyarázza a napfogyatkozás lényegét, 
a Föld kicsinységét a világegyetem roppant nagyságához képest; ha 
szükségesnek véli, lábjegyzetben közvetlenül hivatkozik Newtonra; 
a hajnal pirkadásáról szólva, röviden összefoglalja a színek newtoni 
elméletét. Elutasítja az antikvitásból származó naiv elképzeléseket, 

251 pálóczi horváTh 1791.
252 Ld. többek között Fehér 2002; G. szaBó 1987, 35–41.
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mint amilyen a Napnak szekéren való száguldása. A csillagképek 
elnevezéséhez fűződő mitológiai tudnivalókat viszont részletesen 
előadja (pl. 30–38.), mivel ennek gyakorlati haszna is van, hisz elő-
segíti a szóban forgó csillagképek felismerését, s így az éjszaka uta-
zók jobb tájékozódását szolgálja. A mű befejezése a fiziko-teológiai 
munkák hagyományait követi: az utolsó fejezet témája a Teremtő 
magasztalása, a záró sorok pedig az Isten nagyságát csodáló s az ég 
látványában gyönyörködő ember alakját rajzolják meg.”253

Vörös Imre idézett fejtegetése azt is bemutatja Ányos Páltól Ver-
seghy Ferencig, kik szegődtek poétai eszközökkel a newtoniánus 
kozmológia terjesztőiül, megjegyezvén, hogy igen nagy igény volt 
e csillagászati alapú ismeretterjesztésre, mégpedig praktikus okok-
ból. Fazekas Csillagórája254 is így válik érdekessé: segítségével 
tiszta éjszakai égboltról megállapítható a pontos idő. Tagadhatat-
lan, hogy a csillagászat tudománytörténetének elbeszélésében eme 
tanköltemények e szempontból méltóak az említésre – ugyanakkor 
elgondolkodtató, vajon megírásuk során tényleg csupán az ismeret-
terjesztési hév munkált a 18. század végi poétákban? Ha igen, miért 
éppen a csillagászat váltotta ki bennük e furor poeticust? És valóban 
olyan könnyen memorizálható, praktikus versezetek ezek, melye-
ket akár egy kalendárium közönsége is könnyedén magáévá tesz,  
s kimenvén az éji ég alá, már szavalják s mondják is segítségükkel  
a helyes időt vagy útirányt? A Bibliával való példálózás pedig csu-
pán egyfajta öncenzúra és némi vallásos túlbuzgalom vegyüléke-
ként kerül e csillagászati tárgyú szövegekbe?

Hogy e kérdésekre valamiféle válasz szülessék, érdemes vissza-
tekinteni egy többek között a Pálóczi Horváth-szöveg pretextusaként 
is számon tartott kozmológiai-kozmogóniai elméletre, William 
Whiston koncepciójára.255 Az angol szerző két nagy sikerű kötetben 
fejtette ki teóriáját: Astronomical principles of Religion, Natural 

253 Az idézet forrása, egyszersmind a magyarországi Newton-recepció fel-
dolgozása: vörös 1991, 34–40. A newtoniánus kozmológiai felfogás di-
adala című fejezet.

254 FazeKas 1826.
255 Whistonról részletesen ld. Force 1985. Feltételezett hatásáról Pálóczira 

ld. vörös 1991.
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and Revealed (London, 1717), majd átdolgozva a New Theory of the 
Earth (London, 1737) című munkákban. Ezeket részint eredetiben, 
részint Johann Jacob Scheuchzer több kiadást megért Jobi Physica 
Sacra című művének256 közvetítésével mind Pálóczi Horváth, mind  
a később említendő Szerdahely György Alajos valószínűleg ismer-
te. Whiston koncepciójából az újabb angolszász szakirodalom257 
nem annyira azt a momentumot vizsgálja, korszerű szemlélet volt-e 
a newtoniánus kozmológiát a bibliai narratívával egyeztetni. A Whis-
ton-koncepciónak felvetődik olyan olvasata, miszerint a Francis 
Bacon 1605-ös Advancement of Learning című művében258 kifejtett 
tudománymetodológia, illetve az annak nyomán meginduló intéz-
ményi átszerveződés, oktatási reform késői folyományáról van szó. 
Bacon javaslata a hatékony tudásátadás módozatairól a természettu-
dományokat és a természetfilozófiát állította középpontba, melyek 
átadása során a már ismert narratívák, így a bibliai kozmogónia 
narratívája is, mintegy hordozóközegként, médiumként működik. 
Innen olvasva a Whiston-kötetek célja nem az, hogy Newton el-
méletét beszuszakolják a bibliai hermeneutika évezredes keretei 
közé, hanem hogy Newton elmélete alapján egyetemes kozmoló-
giai elméletet alkossanak meg, melynek elbeszéléséhez, univerzá-
lissá emeléséhez a bibliai narratíva történeti és metaforikus elemeit 
használják fel. És bár erre az adott kulturális közegben valóban el-
sősorban a bibliai narratíva és képrendszer a legalkalmasabb, ter-
mészetesen ugyanilyen mediális szerepet kaphatnak a speciálisan 
csillagászati vonatkozású ókori kozmogóniák, mitológiai történetek 
is – jó példa erre Thomas Wright Whistonéval kortárs csillagászati 
alapú kozmológiája, a Clavis coelestis.259 Ennek következtében az 
asztrológia mitikus és tudományos diskurzusa ugyancsak mediá-
lis pozícióba kerül, azaz jól használható hordozóközegévé válik 
kozmogóniai és kozmológiai koncepcióknak. Kitűnő példa erre  
a Whistont és Wrightot egyaránt olvasó Immanuel Kant prekritikai 
munkássága, mely, mintegy megtestesítva a baconi modellt, termé-

256 scheuchzer 1721.
257 popper 2006, 87–106.
258 Bacon 1605.
259 WrighT 1742.
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szettudományos problémák elbeszélésével is kísérletezik: a vulká-
nok, szelek és földrengések vizsgálata mellett kitüntetett szerepet 
szánva a csillagászatnak. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 
des Himmels című, 1755-ös kötetében260 e vizsgálódásai alap-
ján alkot meg Kant egy spekulatív kozmológiát, mely négy téma 
körül épül ki: a Tejútrendszer (és úgy általában a Világegyetem) 
fejlődése és szerkezete, a Naprendszer kialakulása és struktúrája, 
egyes naprendszerbeli objektumok vizsgálata, valamint az esetle-
ges Földön kívüli élet lehetősége. Kant anélkül, hogy szaktudomá-
nyos, módszeres csillagászati vizsgálatokat végzett volna, pusztán 
a spekulatív rendszeralkotás révén, egy strukturálisan következetes 
kozmoszkép csillagászati terminológia által való felrajzolásával 
a kortársak számára is meglepő következtetésekre jutott. Lénye-
gében megelőlegezte a Herschel által majd csak évtizedek múlva 
felfedezett Uránusz bolygó létét, megalkotta a ma Kant–Laplace-
elméletként emlegetett koncepció spekulatív részét, melyet majd 
Laplace szaktudományos módszerekkel fog igazolni, továbbfej-
leszteni.261 A Földön kívüli életre vonatkozó fejtegetései ugyan  
a szó szoros értelmében ma még inkább science fictionként tarthatók 
számon, de a fentiek ismeretében itt sem árt óvatosan fogalmazni...

Csillagászat, mitikus asztrológia, bibliai hermeneutika és a spe-
kulatív kozmogónia diskurzusának eme sajátos egybejátszása nem 
csupán hat a magyarországi csillagászati irodalomra, különösen 
annak speciális változatára, a tankölteményre, hanem módosul is 
annak közegében. Jól megragadható ez Szerdahely György Ala-
jos 1788-ban, azaz a Pálóczi Horváth-szöveg keletkezésének évé-
ben megjelent, Silva Parnassi Pannonii című latin verseskötete 
révén.262 E kötet irodalomtörténeti említései263 a közelmúltig még  
a Pálóczi Horváth-versnél is fénytelenebbek: többnyire Szerdahely 
esztétikaelméletének és poétikai gyakorlatának inkoherens vol-
tát prezentálják. A felfénylés valószínűleg Szörényi László egyik 

260 KanT 1755
261 Kant természettudományos hipotéziseiről ld. JaniaK 2004, 339–363.
262 szerdahely 1788.
263 versényi 1895, 436–440; Margócsy 1989, 1–33.
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megjegyzéséig264 vezethető vissza, miszerint a kötet kiemelkedő 
produktuma a két hosszabb csillagászati tanköltemény: a Historia 
Uraniae Musae és az Elegia Epidictica, per quam demonstratur 
Uraniam Musan esse primogenitam Urani. 2007-ben Tóth Sándor 
Attila újra kiadja e két költemény szövegét, részletes bevezető ta-
nulmánnyal.265 A tanulmány ismerteti a két latin költemény tartalmi 
és stilisztikai elemeit, ókori latin mintáit,266 magyar kontextusban 
Janus Pannonius csillagászati vonatkozású költeményeit mutat-
ván fel előzményként. Összegzésként a szerző megállapítja, hogy 
a műfaji skálán epyllionként és heurisztikus elégiaként azonosí-
tott Szerdahely-versek a korabeli latin verstechnika tipikus pél-
dái, terjedelmes lábjegyzeteik pedig azzal magyarázhatóak, hogy 
e költeményekben Szerdahely „a köz életet kívánta tájékoztatni és 
a kérdésben befolyásolni, ezért funkciójuk (a poézis ellenében) az 
antik és reneszánsz hagyományú társas-közéleti szerepnél marad. 
A versírói helyzet külső dologhoz (eseményhez) kapcsolódik, hol  
a struktúra és a funkció kap szerepet. Itt találkozik egymással a tu-
dós költő-filológus és a polihisztor, akit a szellem embereként a vers 
erejével kíván bemutatni.”267 Ez az olvasat – eltekintve a neolatin 
poétikai vonatkozástól – lényegében megegyezik Pálóczi Horváth 
csillagászati tankölteményének kanonizált olvasatával. A Szerda-
hely-versek kapcsán azonban adódik két olyan momentum, amely 
arra figyelmeztet: a fenti értelmezés nem alternatíva nélkül való. Az 
egyik momentum az, hogy a fent leírt „alkalmiság”, eseményhez 
kötöttség, illetve tudomány-népszerűsítési célzat problémamen-
tesen alkalmazható a Historia Uraniae Musae önálló megjelenési 
formáira (Hell Miksa bécsi csillagászati ephemeridesében, illetve 
önálló kisnyomtatványként is napvilágot látott, Hell versével ki-

264 szörényi 1985, 6–7. „A kötet legnagyobb arányú vállalkozása az a mi-
tikus csillagászati tanköltemény, amely a Herschel által nemrégen fölfe-
dezett Uranus bolygó mítoszát (»historia poetica«) szerkeszti meg.” 

265 TóTh S. A. 2007. 
266 A mintaként megjelölt szezők: Ovidius, Manilius, Vergilius, Apollonius, 

Aratus.
267 TóTh s. a. 2007, 66–67.
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egészítve),268 amelyek explicite utalnak arra, hogy a Herschel ál-
tal frissen felfedezett bolygó elnevezése körüli vita egyik szólamát 
képviselik. Hell álláspontját és szerepét ebben a vitában jól szem-
lélteti Kästnerhez írt levele: „Tekintetes és hírneves Uram! A jelen 
ephemeridest, melyeket odaadok, könyörgöm, fogadd baráti lélek-
kel; hozzáadom az 1782-est, amelyekről emlékeztettél valamikor, 
hogy neked nincs meg. A Historia Uraniae példányát igen nyájas 
üdvözletemmel a nevemben add vissza a tekintetes Liechtenberg 
úrnak. Hogy mit gondolsz az Urania névhez és a jelhez, amit az új 
bolygónak adtam, igen szeretném tudni; az Uranophilus név Hellt 
rejti, aki 40 éves kora óta az addig a Parnasszus legelrejtettebb bar-
langjában felakasztott lantját felragadva megénekelte Urania Múzsa 
Apoteózisát [Apotheosim Uraniae Musae], akinek korunk költői 
még a nevét is alig ismerik. A Historia Uraniae-ban, amit Szerdahely 
úrral állítottunk össze, minden gondolat az enyém, és lényegében 
minden jegyzetet is én írtam hozzá. – Az 1787-es Ephemeridesbe 
az Urania táblázatait kétszeresen szerkesztettem bele, de ezek, 
ahogy kezdetben lenni szokott [a bolygóhoz tartozó] pályaelemek 
pontatlansága miatt még nem eléggé egyeznek az éggel [az égen 
megfigyelt bolygóhelyzetekkel]. A Merkurnak erre az 1788-as évre 
vonatkozó táblázata, amit az én segítségemmel Triesnecker úr ké-
szített a Mayer-féle pályaelemek alapján, az összes többinél jobban 
egyeznek az égbolttal. De la Lande úr Merkúr-táblázatai nagyon 
is eltérnek az égtől. Az 1789-es Ephemerides-be, amely még sajtó 
alatt van, ugyanazon Triesnecker úr igen jó Mars-táblázatai lesznek 
betéve. Az elmúlt évről. Berlinbe Bernoulli úrnak küldtem néhány 
példányt a Historia Uraniae-ből, és visszaírt, hogy azokat az Aka-
démia hálás szívvel fogadta. De a hírneves Bode úr mit fog csi-

268 Szerdahely György Alajos, Historia Uraniae Musae, quam inter Deos, 
Deasque planetarias recens detexit Herschelius, carmine exposita a Georgio 
Aloysio Szerdahely, Viennae, Typis Joan. Thom. nob. de Trattnern, 1787,  
hozzákötve: Aesthetica sive Doctrina Boni Gustus ex Philosophia Pulcri 
deducta in Scientias et Artes amaeniores Autore Georgio Szerdahely, 
IIm Budae, Typis Regis Universitatis, 1778-hoz. A füzet mellékleteként 
közölt Lis astronomorum... kezdetű költemény szerzője Hell Miksával 
azonosítható.
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nálni az ő Ephemeridáiban az ő Uránuszával? vagy tán elsőszülött 
leányát atyja fogja megölni? alig hiszem; ugyanis az Uranus szó  
a teutonoknak, akik a szó jelentését nem ismerik, módfelett tetszik 
és használatban is van: de hát mindegy, milyen néven nevezzük az 
új bolygót, csak mozgását és többi pályaelemeit ismerjük meg, de 
ezt már utódainkra kell hagynunk. Gratulálok, hogy ti birtokoljátok  
a 10 láb hosszú Herschel-féle távcsövet, de annak örülnék legjob-
ban, ha valamelyik fiatal göttingeni észlelő megismételné és meg-
erősítené Herschel megfigyeléseit. A török háború kitörése előtt ma-
gam is reménykedtem benne, hogy lesz egy ugyanilyen, legalább  
7 lábas távcsövem, de ez a remény körülbelül szertefoszlott, kü-
lönben is 68 éves előrehaladott korom sem ígérné egy ilyen távcső 
hosszas használatát, még ha Isten kegyelméből jó maradna is a sze-
mem. Ég veled, és szeress tovább is. Neved legnagyobb tisztelője, 
Hell Miksa. Adtam Bécsben, 1788. jan. 26-án.”269

Feltehető azonban a kérdés, hogy az Elegia Epidictica270 – mely-
nek fő tartalmi tételei szerint Urania múzsa Uranus, azaz az ég-
bolt elsőszülött gyermeke, illetve az első csillagász a bibliai Ádám  
volt – vajon milyen tudományos eredményt közvetít, illetve milyen 
tudománytörténeti aktualitáshoz kapcsolható. A másik momentum 
pedig, hogy az utóbbi költemény nem látott napvilágot önállóan, 
hanem Szerdahely Silva-kötetének részeként jelent meg először,  
a Historia Uraniae Musae újraközölt szövegével egyetemben. Rá-
adásul e két versezet nem csupán két termetes, magában álló szálfa 
a Szerdahely-kötet erdejében, hanem egy a teljes kötet szövegét át-
szövő asztronómiai metaforahálózat fókuszpontja is egyben.

Hogyan is fest ez a Szerdahely-kötet erdeje felett feszülő csilla-
gos égbolt? Az első fénycsóva a kötet ajánlásának, egyszersmind 
előszavának is tekinthető paratextus271 irányából érkezik. Eszerint 
Szerdahely a Silva-kötetet az asztronómus Hell Miksának ajánl-
ja. Mielőtt bármiféle exjezsuita összeesküvésre gondolna az olvasó 

269 Közli csaBa 2011, http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_ 
18–19._sz._csillagaszata/a_csillagasz_hell_miksa_irasaibol_iv._.html, 
a letöltés dátuma: 2011.02.22.

270 szerdahely 1788, 201–219.
271 I. m. i.
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(Szerdahely és Hell hajdani rendtársak lévén), érdemes alaposab-
ban beletekinteni az ajánló gesztus indoklásába. A bevezető szöveg  
a szokványos szerénykedés toposza mentén épül ki, miszerint Hell, 
azáltal, hogy a Historia Uraniae Musae szövegét folyóiratában kö-
zölte, felbátorította a szerzőt egyéb, már meglévő és újabb költemé-
nyének közzétételére. Majd általánosabb, tézisszerű megállapítások 
következnek astronomia és poesis, azaz csillagászat és költészet 
kapcsolatáról:

„Mert vajon nem az Égben lakozik-e a Poézis is? A költők, akik-
ről Platón és az egész ókor helyesen tanítja, hogy a Bölcsesség tel-
jességének első és egyedüli Atyái és Vezérei, a Költészet Múzsáját 
az Égbe helyezték, és nővérével, Urániával együtt, akinek ősi nevét 
a csillagászoknak a legújabb bolygó elnevezése körüli vitájában te 
képviselted, a csillagok birodalmában helyezték el. Mindig is ba-
rátok, hiszen egyszersmind testvérek is Költészet és Csillagászat. 
E két nővér uralja az Ég mérhetetlen terét; ők kormányozzák ama 
örök világokat, melyeket Te nemcsak kiemelkedőleg kutatsz, ha-
nem egyszersmind majdan a lakójuk leszel. Ezért nem tévedek, ha 
azt mondom: az Ég hosszas és lankadatlan tanulmányozása, vala-
mint Költészet és Uránia testvéri barátsága révén lakozik Benned 
ama Költői Lélek, mely erős testre vall, és a hosszú élet gyarapítója 
és kezese. Fogadd el tőlem, ami a Tiéd! Ebben az Erdőben felleled 
mindazt, ami Neked a Te egedet eszedbe juttatja.”272

Az előszó kiépíti egy mitopoetikus világkép alappontjait.273 Az 
egyik alappont az emberi világ kozmológiájának kitüntetett helye, az  
„Ég”, melyben örök világok (orbes) lakoznak. Ez az ember feletti/em-

272 I. m. I. Fordította Balogh Piroska.
273 Érdemes megemlíteni, hogy e mitopoetikus világkép sokat köszön-

het az asztrológia sokágú hagyományának, mely a 18. század végén, 
párhuzamosan a vele már a reneszánsz időszakában kapcsolatba hozott 
fiziognómia újbóli virágzásával, élő és sokrétű kulturális hagyománynak 
tekinthető. Ezen sokrétűséget, mely kozmosz, földi mikrokozmosz és 
antropológiai horizont között keres és talál átjárásokat, bár korábbi idő-
szakra vonatkozóan, jól bemutatja Békés Enikő disszertációjának vonat-
kozó fejezete (BéKés 2014, Asztrológiai, orvosi asztrológiai tanok a De 
doctrina promiscua-ban című fejezet).
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beren túli horizont kettős vonatkozásban kap értelmet: a csillagászat 
(Hell) vonatkozásában a kutatott bolygók, égitestek kozmosza, azaz 
a fizikai univerzum; a poézis (a szerző) vonatkozásában a fikció 
által teremtett világok univerzuma, melyek egyébiránt Szerdahely 
esztétikájában is megjelennek;274 az ember vonatkozásában pedig  
a halhatatlanság birodalma. A költői mű tehát nem más, mint maga 
az Ég: éppúgy olvasható, kutatható – ezért is ismerhet benne a sa-
ját, asztrológiai Egére a megszólított csillagász. A másik alappont 
a kozmosz emberi tere, antropológiai horizontja: nevezetesen az 
ember kapcsolata az Éggel – akár csillagászati, akár poétikus meg-
testesülésében –, ami a Költői Lélek (Spiritus Poeticus) jelenléte 
révén lehetséges. A Szerdahely-esztétika másik kulcsfogalma275 
bukkan fel tehát itt, antropológia és kozmológia kapcsolódási pont-
ján – egyszersmind egyetemessé tágítva, hiszen érdemes felidézni: 
a poeticus melléknév, szigorúan véve a szó görög eredetét, nem csu-
pán ’költői’, hanem ’teremtő’ jelentésben is fordítható. Mindez már 
önmagában is új kontextust nyit a két nagy csillagászati költemény 
számára, ami azonban még érdekesebbé válik, ha az értelmezés 
során figyelembe vesszük, hogy az itt alakulni látszó mitopoetikus 
világ a kötet számos más költeményében is megjelenik. Poétikai 
hordozóközege háromosztatú: antik mitológiai, keresztény vallá-
si és csillagászati szimbolika közvetíti az olvasó felé e világképet.  
E versekben egyfelől tovább nyílik az Ég kozmológiai jelentéshori-
zontja: a Prooempticon Virgini Deiparae ad Coelos abeunti276 Mária 
mennybevételének történetén, illetve a Jelenések könyvének szim-
bolikáján keresztül a vallás perspektívája, a Nova Stella primum 
in Coelo Austriaco visa anno MDCCLXXIII277 Mária Terézia antik 
mintákra hajazó csillaggá válásán keresztül a történelem perspek-
tívája is az Ég jelentéskörébe kerül. Úgy, hogy közben mindkettő 
megerősít egy már említett értelmezési lehetőséget, miszerint az Ég 

274 A veritas aesthetica imaginaria címszó alatt, ld. szerdahely 1778, 270–287.; 
Balogh 2012, 105–109.

275 Legrészletesebb kifejtését ld. szerdahely 1783, 3. könyve: Liber tertius 
de dotibus, et characteribus poetae.

276 szerdahely 1788, 3–6.
277 I. m. 10.
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a halhatatlanság birodalma. Ennél is érdekesebb az antropológiai 
horizont, azaz az Ég emberi perspektívája. A fenti két vers jelzi, 
hogy az Ég emberfeletti horizontjára az ember csak kivételes ese-
tekben emelkedhet fel, mely felemelkedés egyszersmind a halha-
tatlanná válás folyamataként is megragadható (szinkronban azzal, 
ahogy az égi felemelkedés leírása által születő költeményben, azaz 
a költemény egében válik halhatatlanná az illető). Az Ég örökkévaló 
kozmogóniai horizontját két erő uralja: a Nap (Sol, Phoebus) és az 
Éj (Nox). Asszociációs körük, nem meglepően, élet és halál köze-
gében mozog, sajátos módon azonban nem éles váltásokban (pl. éjt 
elűző nap) tűnnek elő a versek szövegén át, hanem szimultán van-
nak jelen. Az Ad Solem278 fohászkodója a szemeire boroló éj mögött 
vágyik meglátni a felkelő napot, a De Nocte279 fohászkodója pedig 
az Éj – Csongor és Tünde közegébe is beillő – kozmikus istennőjét 
ábrázolja úgy, mint aki a nap fényét köpenyével eltakarja. A Visio 
Nocturna280 az éjben fénylő szekerén száguldó Pallas képével indít, 
a látomás elbeszélője arra kéri Phoebust és az antikvitás Egének 
isteneit, hogy Pallas válhasson csillaggá, tőle származna a géniusz 
és a szellem. A felfénylő csillag azonban újra az éj homályába vész: 
„somnus erat” – álom volt csupán. Szintén mitopoetikus asztrológiai 
vonatkozásra, az egymást váltó csillagok képére épít a De Castore 
et Polluce281 epigramma, mely egyszersmind cáfolata a szakirodal-
mi állításnak,282 miszerint Szerdahely poétikai gyakorlatától idegen 
lenne a csillagász-epigramma, célja csupán az ismeretterjesztés. Az 
epigramma Lactantiusra utaló jegyzettel ellátott csattanója szerint 
nincs szerencsétlenebb sem az istenek, sem az emberek között, azaz 
sem az örökkévaló, sem az emberi horizonton annál, aki nem egy-
szer, hanem újra s újra hal, újra s újra él. Látni való: az antropoló-
gia horizontján a mulandóság, az Ég, a kozmogónia horizontján az 
örökkévalóság uralja az időt (Castor és Pollux szerencsétlensége, 
hogy egyikhez sem tartoznak). A kettő között átlátást és kivételes  

278 I. m. 38–39.
279 I. m. 40.
280 I. m. 20–21.
281 I. m. 81.
282 Ez az állítás többször megjelenik TóTh 2007 kötetében.
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esetben átjárást a poézis és a csillagászat teremt. Nem véletlen, 
hogy a Sajnovicshoz mint „híres csillagászhoz” címzett két költe-
mény közül az elsőben – újfent epigramma! – a költő kérdése az 
asztronómushoz, hogy a poézis által megalkotott, fikcionált „égnek 
hosszú palotái” vajon valóban hosszúak-e? Azaz: a poézis fiktív vi-
lága valóban konvertálható-e a csillagászat fizikai távlataivá?

Ebben a kontextusban a Historia Uraniae Musae283 aktuál tu do-
mányi intenciója (azaz hogy a Herschel által felfedezett új bolygó 
neve Urania legyen, ne Uranus) háttérbe szorul.284 A mitopoetikus 
elbeszélés szerint Phoebus kérésére Uranus beleegyezik, hogy lá-
nya, Urania, a csillagászat múzsája az égboltra kerüljön. Saturnus 
azonban fellázad a női uralom ellen, így Uraniának menekülnie és 
rejtőznie kell – most jött el az alkalom, hogy Herschel felfedezése 
révén visszanyerje az őt megillető helyet. A kötet kulcsszavainak 
horizontján ez az elbeszélés két szempontból is gyújtópontnak te-
kinthető. Egyfelől a mennybevitel leírásának kettősségéhez hason-
lóan egyszerre jön létre poézis (és mítosz) fikciós univerzumában 
az Uránia múzsa történetét felépítő, ezáltal a mitológiai alakot új-
rakonstruáló történet, illetve a történet megírásával mint beszédak-
tussal a tényleges fizikai univerzumban is megkonstruálódik egy 
új bolygó „egyénisége”, neve. Másfelől nemcsak a történet tere 
egyesíti a csillagászati és poétikai diskurzust, hanem a létrehozott 
mitológiai/asztronómiai szimbólum is: „Musa colat Terras, Sidera 
Diva regat” – ’Múzsaként az Földet teszi műveltté, Istennőként 
pedig uralkodik a Csillagokon’.285 – Urania a poézis kozmoszában 
helyet biztosít a csillagászat szimbolikájának, éppígy a csillagászok 

283 szerdahely 1788, 147–174.
284 Érdemes azzal is számolni, hogy a csillagászati metaforikával játszó 

kozmologikus neolatin költészetnek van egy olyan katolikus vonula-
ta, mely nemcsak hogy akár Pascalig visszavezethető, de Szerdahely 
koránál jóval tovább él, még a 19. század második felében is vannak 
követői, például a viktoriánus Patmore. Részletesen ld. FonTana 2003, 
277–286. Az asztrális metaforika tágabb kontextusáról jó összefoglalást 
ad az alábbi kötet utószóként közölt, terjedelmes német nyelvű rezüméje:  
herMann 2007. 

285 szerdahely 1788, 168.
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univerzumában Múzsaként helyet biztosít a Poézisnek. Figyelemre 
méltó az is, hogy Urania Égbe emelése csak azáltal válik lehetséges-
sé, hogy a legfőbb hatalmat Phoebus ragadja magához Juppitertől. 
Attól a Juppitertől, akinek hatalmát az univerzumot megrengető vil-
lám képével jelöli a szöveg, ám ezen alapvetően fizikai jegyekkel 
leírható hatalom már egy korábbi epigrammában megkérdőjelezte-
tett: a Satyra in Iovem dum Coelum tonuit iacta286 szerint hiába ráz-
za meg a mindenséget Iuppiter mennyköve, ha őt a gyermek Amor 
tartja gyeplőn. Hosszú sorok ecsetelik eme mitikus puccsot, mely 
egyszersmind olyan kozmológiai rend víziója, ahol a legfőbb hatal-
mat a fénymetaforákkal jelölt, Phoebusszal és a Nappal azonosított 
(„Unde Iovi Fulgor, nisi Phoebus Lumina spargat?” – ’Honnan ve-
szi Iuppiter villámja fényét, ha nem a Phoebus által sugárzott ragyo-
gásból?’)287 Spiritus Poeticus (Teremtő/Költői Erő) jelenti:

„Ille Anima est Mundi: Archaeum mihi dicere Fas est,
Vivere qui Terrae, Sideribusque dedit.
Ille potest mortale genus super Astra locare:
Ille Hominum vitam perpetuare potest.”
’Ő a Világmindenség Lelke: ha szabad megneveznem,  

a legrégebbi Létező,
Aki a Földnek és a Csillagoknak életet adott.
Képes arra, hogy a a halandó emberi fajt a Csillagok fölé emelje:
Az embereket örökéletűvé teheti.’288

Míg tehát a Historia Uraniae Musae egy sajátos kozmológiát vázol 
fel mitopoetikus elbeszélés keretében, mely kozmológia középpont-
jában a Phoebus/Sol által megszemélyesített Spiritus Poeticus áll, az 
Elegia Epidictica289 azt mutatja be, hogy e kozmológia antropológi-
ai alapozottságú, azaz az emberbe kódolt világrend. Olvasatomban 
tehát ez a költemény nem annak görcsös erőltetése, hogy a Biblia 
tekintélye egyszersmind az asztronómia irányába is megerősíthető 

286 I. m. 15–16.
287 I. m. 157.
288 I. m. 156.
289 I. m. 201–218.
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legyen. Inkább egy Whiston kapcsán már említett eljárás sejthető a hát-
térben: a bibliai alaptörténet mint hordozóközeg működik a köz-
vetíteni kívánt kozmológia érdekében. A bibliai Ádám, Northrop 
Frye-jal szólván,290 kulturális archetípusként kap szerepet a költe-
ményben: azaz annak kifejtése, hogy Ádám, az első és prototipikus 
ember egyszersmind az első csillagász is, nem más, mint ama egy-
szerű kijelentés poetizálása, miszerint az emberben antropológiai-
lag kódolt törekvés az őt körülvevő kozmosz megfigyelése, az azon 
való felül- és túlemelkedés, vagyis a halhatatlanság utáni vágy. Ez 
különösen annak fényében érdekes, hogy a Mária mennybemene-
tele köré szőtt költemény egyik jegyzete szerint: „Mihi enim venit 
in mentem iterum cogitare de concordia Poeseos et Astronomiae; 
quae certa tanta est, ut Lectorem illum intelligere non posse credam  
Poetas veteres, qui Poeseos, et Astronomiae Cognitionem non magnam  
habet. Primi Astronomi videntur mihi fuisse primi Poetae; primi illi 
pervenerunt ad coelos, fecerunt Constellationes, observarunt Sidera, 
et imposuerunt nomina, quibus dein Poetae ceteri, Astronomiae 
gnari usi sunt.” – ’Nekem ugyanis elmémbe tolult, hogy újra a Köl-
tészet és a Csillagászat egységéről töprengjek; mely egység bizo-
nyosan oly nagy, hogy azt hiszem, nem is értheti az antik Költő-
ket az olyan Olvasó, aki nem rendelkezik mind a Költészet, mind  
a Csillagászat beható ismeretével.291 Úgy tűnik nekem, az első Csil-
lagászok voltak egyszersmind az első Költők; elsőként ők jutottak 
el az Égig, teremtették meg a konstellációkat, figyelték meg a csil-
lagokat, és nevezték el őket, mely elnevezéseket aztán a többi Köl-
tő és tudós Csillagász is használ.’292 A költészet és a csillagászat 
tehát egy kétoldalú kódrendszer, mégpedig a kozmosz megisme-
résének és eme ismeret közvetítésének kizárólagos kódrendszere. 
Ennek leképezése lehet a költemény szövegének duplicitása: a ver-
ses elbeszéléshez körülbelül egyenlő terjedelemben kapcsolódnak  
a láb jegyzetek prózai értekezései, tudományos, csillagászati témájú 
hivatkozásokkal. Két lajtorja vezet fel csupán a csillagokig, ahol 

290 Az archetípus itt használt fogalmához ld. Frye 1982; Frye 1966, 87–98.
291 Szerdahely eme sejtését az újabb klasszika-filológiai szakirodalom is 

alátámasztani látszik, vö. Fox 2004, 91–133.
292 szerdahely 1788, 3.
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költőien lakozik az Isten, pontosabban a Teremtő Lélek: a poézis és 
az asztronómia. A lajtorják megmászására való törekvés az emberbe 
eredendően kódoltatott – erre hajtja ugyanis a veleszületett Spiritus 
Poeticus, az emberben lakozó Költői/Teremtő Lélek. Értelmezhető 
ez úgy is, mint a keresztény, teológiai istenkép megújítása – de úgy is,  
mint a Poézis, azaz költészet és kreativitás istenné emelése.293

Úgy vélem, mindezek fényében Pálóczi Horváth Ádám csillagá-
szati tankölteménye sem csupán a newtoniánus tudományos rendszer 
diadalútjának egyik állomásaként értelmezhető. Hogy Szerdahely  
asztronómiai vonatkozású kötetkompozíciója hathatott rá, csupán 
feltételezhető. Kazinczynak írja 1788-ban,294 hogy Szerdahely el-
méletét az elbeszélő költészetről alaposan tanulmányozta, és a Hun-
niás újraírása kapcsán kérdésekkel telt levelet intézett az esztétához. 
A válaszlevél meg is érkezett, mindemellett egy másik levelezőpart-
ner jóvoltából Szerdahely két „deák könyvetskéivel” is gazdagodott 
Pálóczi Horváth könyvtára – a dátum alapján valószínűsíthető, hogy 
az egyik a frissen megjelent Silva lehetett.295 Akár van azonban fi-
lológiailag megragadható kapcsolat, akár nincs, a Silva bűvköré-
ben olvasva a Leg-rövidebb nyári éjtszaka szövege átértelmeződik.  
E kontextusban nézve olyan szerepversről van szó, ahol a poéta  
a „tsillagvizsgáló” szerepét applikálja magára, s miközben – szintén 
a Biblia médiumán keresztül – felvázoltatnak a kozmosz különféle 
szegletei s elemei, mintegy az azokat bemutató „tsillagvizsgáló” is 
mind följebb, följebb emeltetik, eljutván a kozmikus rendet, egy-
szersmind a saját költői elbeszélését irányító Teremtő Erő képéig,  

293 Kozmológia és poézis egymásba játszásának komoly hagyományai vol-
tak már ekkor is. Egyes neoplatonista elképzelések ugyancsak a Terem-
tés, teremtő erő mentén találták meg az ilyesfajta rendszerek fókusz-
pontját – vö. Powrie 2010, 212–235.

294 KazLev, I, 221–223, 233, 275, 292.
295 „...addig késett ez a’ Levelem, hogy tegnap előtt meg-érkezett Szabó 

Úrnak is Levele (még pedig örömöm kétszeresítésére Szerdahelyi Úrnak 
két Deák könyvetskéivel együtt, mellyeket Pestről ajándékba küldött, 
mellyeknek egyike alkalmatosságot ád, hogy Szabó Úrhoz küldendő vá-
laszommal meg-hosszabbitsam) a kinek irandó válaszom együtt fog már 
most indúlni ezzel a’ Levelemmel.” A levél dátuma: 1788. október 14. 
KazLev, I, 223.
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melynek laudációjával zárul a költemény. Talán nem véletlen, hogy 
egy kortárs interpretáció, Csokonai Horváth Ádámhoz című köl-
teményének296 vonatkozó olvasata is ez irányba mutat, kiemelve  
a felemeltetés toposzát, illetve Isten Teremtőként, Kreátorként való 
ábrázolását:

„ő vagy Bernoullival méri a roppant eget,
Vagy a Newton csövén nézi a végetlen üreget;
Felrepűlvén nagy elméi a nap tányérja felett,
A sok ezer világoknak felfedezgetője lett.
Bújkál a tágas mindenben egy világról másikra,
A főld neki csak egy porszem, a nap tüze egy szikra.
Onnan feljűl letekintvén, e világot megveti,
A port s az abban kevélyen mászó férget neveti.
Imádja mély tisztelettel az örök Mindenhatót,
Aki csak egy légyen szóra Ily dicsőt formálhatott.”

296 Csokonai Vitéz Mihály, Horváth Ádámhoz. Közli: szilágyi F. 1988, 27–30.  
Csokonai és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolatáról részletesen ld. deB
reczeni 1997, 166–176.
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„…TEMPTARE VOLUI POSSENTNE PROFERRI  
IN LUCEM”297

Latin nyelvű esztétikai szövegek kiadásának 
fordításelméleti kérdései

„Annál jobb a fordítás, minél hívebb” – állította szentenciózusan 
Kazinczy mintegy két évszázada.298 Azonban ő sem maradt ment 
némi kételytől, legfőképpen attól nem, ami szinte minden műfordí-
tással próbálkozó gondolkodót megkísértett, s amelynek radikális 
változatát így summázta Szegedy-Maszák Mihály: „A fordítás sike-
rének nem a forrásszöveghez való hűség a föltétele, hanem az, hogy 
az átköltés képes-e beilleszkedni a célnyelv hagyományába.”299 
Hogy e kérdésben ki miként foglal állást, az egyszersmind eldönti, 
miként vélekedik író és fordító, mű és fordítása viszonyáról, meny-
nyiben tekinti alkotótevékenységnek a fordítást, mit tart a fordítás 
céljának.

A fordításelméleti írásokat Cicerótól napjainkig összefoglaló, 
válogató antológiák és kézikönyvek,300 legyenek bár kifejezetten 
magyar, avagy európai, esetleg globális horizontúak, egyértelműen 
jelzik, hogy a fordítás elméleti megalapozását a kezdetektől meg-
határozzák a végletes válaszok. A szóalapú fordítás ciceroniánus 
elméletével szemben részint hasonló érvekkel élt a Hyeronimus 
nevéhez kapcsolt kontextuális, a fordítást kreatív tevékenységként 
definiáló szemlélet, mint a Jakobson-féle strukturális nyelvészeti 

297 „...meg akartam kísérelni felszínre hozni azokat...” – Marcus Tullius Ci-
cero, Paradoxa ad M. Brutum, 4.

298 Kazinczy Ferenc levele Ercsey Dánielnek, 1819. máj. 9. KazLev, XVI., 384.  
Kazinczy fordításelméleti nézeteiről részletesen ld. BurJán 2003, 43–75.

299 szegedyMaszáK 1998, 65.
300 Többek között: schulTe–BigueneT 1992; ellis 1989; France–haynes 

2006; sTolze 1994.
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fordításkoncepcióval szemben a kontextuális, esetleg antropológiai 
alapozású fordításelméleti iskolák. Az intézményesített fordítástu-
domány alig fél évszázados diszciplínáját tekintve azonban egyér-
telmű a tendencia a műfordítások kapcsán: „a középpontba a forrás 
helyett a cél, a fordító láthatatlansága helyett alkotói méltósága,  
a fordítás mint írás helyett a fordítás mint alkotás, az általános 
szabályok helyett a specifikumok kerültek”, illetve a fordítás meg-
határozása „távolodik az eredeti kultuszától, a kanonicitástól és  
a hűségtől a folytonosság és változás, valamint az egyenrangúság és 
szabadság felé.”301 Figyelemre méltó azonban, hogy e változás mar-
kánsan és egyértelműen csupán a műfordítás teoretizálásában mu-
tatható ki, argumentációja is fikciós, azaz műalkotásként definiált 
szövegek és egyéb mediális formák adaptációira épül. Mindeköz-
ben az irodalomtudományi vonatkozású metaszövegek fordításának 
elméleti vonatkozásai továbbra is betagozódnak egy olyan vízióba, 
mely főként természettudományos szakirodalmi fordításokra épül, 
és a szaknyelveket egyértelműen a nyelvi univerzálék ideális terepé-
nek tekinti.302 Úgy tűnik, elsősorban a filozófiai írásként kanonizált 
szövegek kapcsán mozdul el ez az elméleti diskurzus a holtpont-
ról. A magyar szakirodalom vonatkozásában jól mutatja ezt Albert 
Sándor „A fövenyre épített ház.” A fordításelméletek tudomány- és 
nyelvfilozófiai alapjai című, 2011-es kötete,303 mely a fordítástudo-
mány alakulását és problémáit kifejezetten a filozófiai diskurzus 
fordításának kérdéseire összpontosítva tekinti át. Kevésbé praxis-
orientált, de annál provokatívabb kérdéseket feszeget a Lisan Foran 
szerkesztésében 2012-ben kiadott Translation and Philosophy című 
tanulmánykötet,304 mely sajátosan összemossa vagy épp ütközteti 

301 „...in focus from source to target, from invisibility to authorship, from 
writing to production, and from universality to specific differences.”; 
„The history of translation traces a movement away from originality, 
canonicity, and fidelity toward fluidity and equality.” Jones 2008, 3–9. 
Ld. még venuTi 1995; venuTi 1997.

302 Az egyetlen e témával foglalkozó magyar nyelvű kézikönyv jó példa 
erre: Tarnóczi 1966.

303 alBerT 2011.
304 Foran 2012.
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a filozófia fordíthatóságának és a fordításelmélet filozófiaként való 
interpretálásának kérdéseit. E tanulmányok egy része, akárcsak 
Albert Sándor kötetének zárófejezete, konkrét filozófiai terminusok 
fordításának nehézségeit kutatja. A fenti kötet tanulmányainak má-
sik része pedig, elsősorban Ricoeur fordításelméletéből kiindulva  
a fordítást filozófiai hermeneutikai tevékenységként írja le.

Konkrét „fordítói helyzetbe” kerülve, jelesül 18–19. századi, la-
tin nyelvű, magukat esztétikai tanulmányként definiáló szövegek 
magyar nyelvű, kortárs kiadása közepette e két utóbbi teoretikus 
kutatási irány jelenthet természetesen valamiféle fogódzót. A filo-
zófiai terminusok fordításának technikái némi áttétellel jól haszno-
síthatók, a Ricoeur-féle fordítási hermeneutika305 pedig kijelölhet 
bizonyos elméleti kereteket, melyekre a továbbiakban utalni is fo-
gok. Mindez azonban meglehetősen ingatag fogódzónak bizonyul 
az e fordítási feladatban felmerülő, egyszerre textológiai, fordítás-
elméleti és hermeneutikai szemszögből is leírható problémák és 
dilemmák kapcsán. A továbbiakban e problémák és dilemmák egy 
részét szeretném megosztani, mégpedig két szöveg fordítási-kiadá-
si tapasztalatai alapján. Úgy vélem ugyanis, e speciális, konkrét 
textológiai feladatok tanulságai fordítás és hermeneutika elméleti 
továbbgondolását is segíthetik. A két latin szöveg két magyar esz-
tétikaprofesszor egyetemi tankönyvként is használatos nagymono-
gráfiái, melyek közel egy évszázadon át meghatározták a magyar-
országi művészetelméleti gondolkodást: Szerdahely György Alajos 
Aesthetica sive Doctrina Boni Gustus ex Philosophia Pulcri deducta 
című, 1778-as és Schedius Lajos János Principia Philocaliae, seu 
Doctrinae Pulchri című, 1828-as kötetei.306 A továbbiakban Ricoeur 
fordítási paradigmájának öt „alkalmazott hermeneutikai”, általa for-
dításetikainak nevezett csomópontja307 mentén fogom rendszerez-
ni, egyszersmind bemutatni a fenti fordítási tapasztalat kérdéseit és 
konklúzióit. Ezt azért is vélem adekvát értelmezési keretnek, mert 

305 Rövid bemutatását ld. Kearney 2007, 147–159.
306 szerdahely 1778, magyar fordítása: Balogh 2012; schedius 1828, 

magyar fordítása: Balogh 2005.
307 ricoeur 1996, 4–6.
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a kulturális idegenség mellett a temporális idegenségre is reflektál, 
ami jelen szövegek esetében meghatározó probléma.

A „vendégszeretet etikája” – az idegen narratíva befogadása  
a saját identitás textusai közé.

1. A vizsgált fordítások esetében az idegenségprobléma két aspek-
tusból is rendhagyónak tekinthető. Egyfelől jelen esetben nem egy-
értelműen interlinguális, ugyanakkor nem is intralinguális fordítás-
ról van szó. A latin ugyanis nyelvészeti szempontból nyilvánvalóan 
különálló nyelv a magyartól, ugyanakkor a szövegek keletkezése 
idején (különösen igaz ez a Szerdahely-szövegre) szociolingviszti-
kai szempontból nézve rétegnyelvi és szaknyelvi funkciókat is be-
töltött a magyarországi nyelvi rendszerben. Mint hivatalos nyelv, 
egyszersmind az egyetemi tankönyvek előírt nyelve, mint szak-
nyelv pedig kitűnő médium a nemzetközi diskurzusok irányába, rá-
adásul az esztétika tudománya esetében a tudományt megalapozó 
szöveg, Alexander Gottlieb Baumgarten monográfiájának308 nyelve 
is. A Szerdahely-szövegből készített korabeli fordításkísérlet, Szép 
János átdolgozása309 már töredékessége révén is jól mutatja, hogy 
a magyar nyelven belül ekkor nem létezik adekvát szaknyelvi ré-
teg effajta textushoz, azaz a Szerdahely-szöveg egészen biztosan 
nem szólalhatott volna meg kortárs nyelvi viszonylatban magyarul. 
Mindez a Schedius-szöveg esetében már csak fenntartásokkal igaz, 
ezt mutatja az is, hogy annak létezett egy a szerző által elkészített 
magyar változata, melynek kézirata azonban nem maradt fenn. Ez 
a szociolingvisztikai szituáció a jelenkori magyar olvasó számára 
voltaképp modellezhetetlen, semmilyen helyettesítéssel nem oldha-
tó meg. És ez nem csupán valamiféle historicizáló kesergés, figye-
lembe véve azt, hogy míg a forrásszövegek hozzáférhetőek voltak 
a nemzetközi tudományos diskurzusok számára a maguk korában, 
ezt a jelenkori újrakiadás egy magyar fordítás segítségével nem 
oldhatja meg. Az általam alkalmazott szükségmegoldás, tudniillik 
a magyar fordítás könyvalapú megjelentetése után a latin szöveg 

308 BauMgarTen 1750.
309 szép 1794. Az átdolgozás nyelvi vetületéről, problémáiról ld. BaraBás 

2003, 95–99.
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hálózati kiadásának elkészítése, angol kommentárokkal, valójában 
csak szükségmegoldás, hiszen a latin nyelv nemzetközi státusza 
sem a régi. Teljesebb megoldást jelentene a latin szöveg mellett egy 
angol nyelvű fordítás hálózati közzététele. Ez pedig lényegében azt 
jelenti, hogy a forrásszövegek eredeti nyelvi és mediális funkciona-
litása egyetlen fordítás által nem valósítható meg, csupán egy sajá-
tos triplikációval.

A másik elgondolkodtató sajátságot maguknak e latin szövegek-
nek a saját intertextusaik idegenségéhez való viszonya hordozza. 
Hogy a 19. század elején e tekintetben paradigmaváltás történt, jól 
mutatja a Szerdahely- és a Schedius-szöveg idézéstechnikája. Az 
1828-as szöveg lényegében a mai szakirodalmi normák szerint jár 
el, azaz intertextuális utalásait kiemelve, idézőjelben, több esetben 
a forrásnyelven idézve és forrásmegjelöléssel ellátva adja meg. 
Ez esetben a fordítás során főként abban adódott dilemma, hogy 
a latin forrásnyelvű idézetek maradjanak-e latinul, kommentárban 
közölve a magyar fordítást, illetve hogy e magyar fordítás újrafor-
dított legyen-e, avagy már kiadott, hivatalos műfordításból kerül-
jön ide idézet. Végül a főszövegbe magyar nyelvű változat került, 
az esetek többségében műfordítás-idézet. Ennél azonban sokkal 
komolyabb problémát okozott a Szerdahely-esztétika kompilatív 
forráskezelési technikája.310 Már a jelölt idézetek többségében sem 
volt alkalmazható a fenti séma, mivel ezek jelentős része beépült 
a főszövegbeli narrációba, és az esetek többségében még idézőjel 
sem választotta el attól, csupán a mondatvégi lábjegyzet rövid, uta-
lásszerű hivatkozása hívta fel a figyelmet a megidézett pretextusra.  
Az ilyenfajta beolvadó, de jelzett idézetek esetében végül is amellett 
döntöttem, hogy a fordításban sem töröm meg a narrációt, azaz idé-
zőjelet nem alkalmazok. Ugyanakkor a műfordításrészletek több-
ségét nem lehetett zökkenőmentesen applikálni, mert ugyancsak 
megtörte volna a narrációt, illetve nem illeszkedett annak gondolat-
menetébe, ezért az idézett szövegrészletek aktualizált újrafordításá-
ra volt szükség. Az idézett szöveg pontos határait a kommentárok 
sorszámra pontosított vagy az idézett szöveget forrásnyelven közlő 

310 E forráskezelési technika sok tekintetben őrzi nyomát a középkori, újkori 
kompilációs szövegkezelési módoknak, ld. Bárczi 2008.



109

utalásaival jeleztem. Mindemellett a kompilatív szemléletnek kö-
szönhetően számos teljesen jelöletlen idézet is megbúvik az eredeti 
latin szövegben, többségében latin forrásnyelvű pretextusokból 
(Baumgarten-, Quintilianus- és legnagyobb mennyiségben talán Ci-
cero-szövegekből). Ez két következménnyel is jár. Egyfelől a ma-
gyar fordításban az általam, illetve a kötet lektora, Fórizs Gergely 
által azonosított idézetek szöveghelyei a kommentárokban jelzésre 
kerülnek. Ugyanakkor a magyar fordításban ezek már nem közvet-
len idézetekként működnek, hiszen magyarul olvashatók, másfelől 
a fel nem ismert jelöletlen idézetek esetében jelentősen csökkent 
annak az esélye, hogy a magyar fordítást olvasók ezeket utólag pó-
tolják, korrigálják, észlelik. Másfelől az is elgondolkodtató, vajon 
a jelöletlen Cicero- és Quintilianus-idézetek mennyiben rejtett, de 
szándékolt rámutatások, és mennyiben annak a tanulási technikának 
az automatikus következményei, hogy a latin prózaírás elsajátításá-
nak korabeli paneljei ezen auktorok szövegein, e szövegek idióma-
készletén alapultak.

Úgy tűnik tehát, jelen esetben e szövegek idegensége felé való 
nyitottság egyszersmind kényszerű familiarizálást is jelent: a fordí-
tás során a forrásszöveg mediális és intertextuális hatóköre jelentős 
mértékben átalakul, jelen esetben ugyan célorientáltabbá válik, de 
egyszersmind leegyszerűsödik.

2. A „narratívák rugalmassága” – a múlt viszonylagossága.
Úgy vélem, ez a rugalmasság nemcsak az idegen és befogadott 
narratívák egyszerű elsajátítását, esetleg utánképzését jelenti. Ezen  
túlmenően magában foglal egy hermeneutikai műveletet is: az 
adaptált szöveg textusának jellegét, másként szólva a forrásszö-
veget szervező nyelvszemléletet feltárni és a célnyelvben adap-
tálni próbáló törekvést. Ez jelen esetben annyira meghatározónak 
bizonyult, hogy felülírta a szakterminusok „pontos” fordításának 
szakirodalmi követelményét is. A Schedius-szöveg itt is könnyeb-
ben feloldható feladatot jelentett. A szöveg szerveződését véle-
ményem szerint meghatározza a Schediusra nagy hatást gyakorló 
göttingeni tudományszeméleti paradigma, amely megköveteli min-
denfajta tudományos szöveg erőteljes és tudatos konstrukcióját 
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a struktúra – textúra – mixtúra hármas elve mentén.311 A szöveg 
két, tudományközi linkként is működő alapterminusra épül (vis, 
materia – erő, anyag), melyekből részint jelzős szerkezetek, részint 
logikai műveletként is nyomon követhető differenciálás, részint  
a szöveg paragrafusos, többszintű struktúrába tagolása révén bomlik 
ki a monográfia terminusrendszere. Ez az inherens módon, nagyon 
szép rendben kiépülő belső szótár pedig olyan nyelvi formulákat 
is integrál magában, amely a mixtúra szintjén újabb interdiszcip-
lináris linkeket kínál akár a kémia, akár az etika tudománya felé. 
Itt a fordítás során elsősorban a struktúra nyelvi átlátszóságának  
(pl. az etimológiailag jelzett kapcsolódási pontoknak a belső szótár-
ban) megőrzése jelentett kiemelt feladatot, a mixturális szinten meg-
mutatkozó linkek azonban (mivel a magyar szakterminusok adott 
esetben nem bírtak olyan tudományközi asszociációs bázissal, mint 
latin párjaik) sok esetben csupán a kommentárok révén tűntek meg-
őrizhetőnek. A Szerdahely-monográfia e tudatos konstruktivitással 
szemben a szándékolt spontaneitás nyelvi megjelenítését tűzte ki 
célul értelmezésem szerint, ennek megfelelően a gondolatkísérlet, 
szellemi kaland narratív és flexibilis retorikai formáit prezentálja. 
Jó példa erre a szöveg strukturális tagolása. Vannak ugyan fejeze-
tek és fejezetcímek, sőt alfejezetek is – ezeknek azonban tipográfi-
ailag csupán az első két fő szintje különül el egymástól, az alsóbb 
(legalább három) strukturális szint megképzésében sem tipográfiai, 
sem nyelvi segítséget nem kap az olvasó, aki kénytelen kísérletez-
ve, hipotetikus elrendezéseket létrehozni a szöveg befogadásakor. 
Ennek a többirányú és flexibilis struktúrának a megőrzése szintén  
a fordítói feladatok közé tartozott, ugyanakkor a kiadás során je-
lezni is kellett, hogy szándékos „következetlenségről”, nem pedig 
hanyag szövegkiadási metódusról van szó.

3. A „narratívák pluralitása” – a múlt pluralitása.
A Szerdahely-szövegből hoznék két látványos példát a múlt plu-
ralitásának megélésére. Egyszersmind példák ezek arra is, hogy  
a fordítás, akár egyetlen szakszó esetében is, a gadameri hermeneu-
tika horizont-összeolvadásának erőteljes prezentációja lehet – her-

311 A göttingeni tudományos paradigma sajátságairól ld. Marino 1995.
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meneutikai módszerrel történő modellezése tehát indokolt.312 Két 
„fejezetszervező”, azaz strukturális szinten is kiemelt terminusról 
van szó: az egyik a horizon aestheticus, a másik pedig az iconismus. 
Az előbbi kapcsán adódott a probléma, hogy a 21. századi olvasó-
ban a kézenfekvő fordítási lehetőség, az „esztétikai horizont” szin-
te bizonyosan kiváltja a gadameri horizontelmélet asszociációját. 
Kérdés, probléma-e, ha a magyar szöveg olvasója ebben az alterna-
tív temporális viszonyban értelmezi a Szerdahely-szöveget, avagy 
érdemes lenne a semlegesebb „látókör, látómező” stb. terminusok 
használata. Amint azt egy korábbi fejezetben kifejtettem,313 mivel 
mind a gadameri, mind a Szerdahely-féle horizont szoros intertextu-
ális (és filológiai) szálakkal kapcsolódik a baumgarteni (és meyeri) 
horizont terminushoz, indokoltnak tartom a magyar fordítás olvasó-
jában is felkelteni az asszociációt. Az iconismus szakszava esetében 
olyan jelenség megnevezéséről van szó, mely a posztmodern medi-
ális elméletek tükrében rendkívül izgalmas, adekvát szakterminus 
azonban még ezen asszociáció „megengedésével” sem kínálkozik 
rá. Egyfajta vizuális narrációról van szó, ám nem a jelenkori diskur-
zusokban használt ’vizuális szemantika révén megvalósuló narrá-
ció’, hanem az ekphrasziszt szemléletes alesetként magában foglaló 
’szöveges narrációban megidézett vizualitás’ jelentésben. Itt a kí-
nálkozó megoldás vagy a szakszó latin alakjának meghagyása, vagy 
körülíró megnevezés alkalmazása, azonban mindkettő szükségképp 
veszni hagyja a horizont esetében oly látványosan asszociálódó, je-
len felől újraértett múlt megképzésének lehetőségét.

4. A „múlt transzfigurációja” – a múlt eltemetett ígéreteinek újra-
felfedezése.

A fordítás, újrafordítás, és az ezzel járó szövegkiadás szükség-
képpen kánonalakító, kánonképző gesztus.314 Az, hogy latin nyelvük 

312 Sokatmondó, hogy az European Society for Translation Studies külön 
munkacsoporttal, könyv- és konferenciasorozattal rendelkezik Herme-
neutics in Translation Studies címmel.

313 Jelen kötet Horizont a horizonton című fejezetén túl ld. Balogh 2013, 
119–122.

314 Vö. szegedy MaszáK 2008.
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miatt a jelenkori recepciótól elzáródott magyarországi esztétikai 
szövegeket fordítok és teszek hozzáférhetővé a jelen irodalom- és 
művészetelméleti/történeti diskurzusai számára, nyilván implikál-
ja, hogy ezeket a szövegeket az eddigi recepcióval szemben nem 
csak azért tartom érdekesnek, hogy listát készíthessünk, mely angol, 
német, francia szerzőket idéznek meg az eddig „nem eredeti”-ként  
megbélyegzett és félretett monográfiák. Számolni kell azonban az-
zal is, hogy a múlt effajta transzfigurációja csak részleges: meg-
nyit, egyszersmind el is zár utakat. E szövegek újraolvasásának 
ugyanis egyik fontos hozadéka hatástörténeti jelentőségük újraér-
tékelése a magyarországi kulturális folyamatokban. Ugyanakkor 
éppen a hatástörténeti vizsgálatot nehezíti meg az, ha a jelenkori 
kutató a szövegek jelenkori magyar fordítása alapján próbálja azo-
nosítani a 18–19. szá zadi művekben és metaszövegekben a latin 
eredetire vonatkozó utalásokat (miközben az utóbbiak adott eset-
ben még csak nem is feltétlenül latin, hanem esetleg német vagy  
magyar nyelvűek).

5. A „megbocsátás etikája” – fordítói empátia.
Egy vers fordítása kapcsán sokszor explicite is megfogalmazódik, 
hogy magának a fordítónak is jó költőnek kell lennie. Szakirodal-
mi szöveg fordítása kapcsán azonban legfeljebb annyi, és többnyi-
re implicit elvárással szokás számolni, hogy a fordító valamelyest 
legyen familiáris az adott szöveg tudományterületével. Holott egy 
tudós metaszöveg esetében is jelen vannak és működnek a narratív 
és retorikai identitásképző funkciók, és úgy vélem, nem „véletle-
nül”, nem is csupán nyelvszemléleti, hanem sok esetben tudomány-
szemléleti formákat implikálva. A Schedius-szöveg kapcsán már 
utaltam rá, hogy a monográfia hangsúlyosan konstruált nyelvisége 
és struktúrája egyértelműen jelzi annak kapcsolódását a göttingeni 
tudományos diskurzushoz. Ennek része az is, hogy a szöveg nem 
képez meg narrátori identitást, hanem szubjektív diskurzustól füg-
getlen, hálózatszerű textusként mutatja fel magát. A fordítói em-
pátia tehát itt (sem) valamiféle személyes érzelmi viszonyt jelent 
csupán a szöveghez, hanem annak személyes súlyát, hogy a fordító 
felvállalja, hogy a magyar szöveget a fenti szemlélet mentén kép-
zi újra, azaz például a latinban zökkenőmentesen alkalmazott sze-
mélytelen szerkezeteket nem általános alany használatával, hanem  



113

a személytelenséget érzékletesebben tükröző szerkezetekkel pró-
bálja kiváltani. Épp így a Szerdahely-szöveg hangsúlyosan szub-
jektív retorikája révén megképződő kísérletező narrátori hangnak, 
amely alkalomadtán azt is bevallja egy-egy kérdés kapcsán, hogy 
„ő” bizony nem tudja rá a választ, ugyancsak nem lenne szeren-
csés elnémulni a magyar szövegben. Nem pusztán holmi személyes 
szimpátia miatt, hanem mert jelzés lehet az olvasó számára akár  
a kortárs angolszász filozófiai esszéizmus, akár a baconi tudomány-
szemlélet vagy az eklektikus filozófiai iskolák irányába. A fordítói 
empátia tehát nem egyirányú: nemcsak a textusban megképződő al-
kotói identitás, forrásidentitás, hanem a feltételezett olvasó, célzott 
befogadó felé is kiterjesztendő. Másfelől a fordítói empátia jól leír-
ható nyelvi identitásképző retorikai alakzatokkal is.315

Úgy hiszem, a fenti, esettanulmány-jellegű példák jól mutatják 
azt, hogy mind a hermeneutikai, mind pedig a retorikai alapú for-
dításelméletnek van relevanciája metaszövegek fordítása esetében 
is, illetve ezen elméletek számára megfontolandó lenne vizsgálati 
körük kiterjesztése a műfordításokon, reklámszövegen és egyebe-
ken túl az eddig mellőzött metaszövegek fordítási kihívásaira. Mert 
hogy egy, a kezdő idézetet némileg felülíró Kazinczy-reflexióval 
zárjam soraimat, bizony nem csak a latin klasszikus auktorok for-
dítása fölött érdemes azon töprengeni, hogy „mint kelljen fordítani, 
a’ Munka neme hatarozza meg, mellyet fordítunk, a’ czél mellyért 
fordítunk, az olvasók kiknek fordítunk.”316

315 France 2005, 255–268.
316 Kazinczy 1836, XXXVI.
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CHRISTIAN GOTTLOB HEYNE  
ÉS SCHEDIUS LAJOS

A tudományos interakció modellje  
a göttingeni paradigmában

A göttingeni paradigma mint tudományelméleti kísérlet, úgy tűnik, 
egyre sikeresebb: folyamatosan bővül az a horizont, amely e tudo-
mányelméleti módszernek a 18. század végi göttingeni szellemi kö-
zegre történő applikálásával láthatóvá válik. A Göttingen-jelenséget 
tárgyaló szakirodalomban e kísérlet mentén konvergencia tapasztal-
ható – elegendő példakánt Békés Vera alapvető tanulmányának317 
és Luigi Marino Göttingen-monográfiájának318 e téren egybecsengő 
és egymást támogató (ámbár egymástól független kutatásokból és 
módszertanból kinövő) téziseit. Az pedig, hogy a göttingeni para-
digma mint kutatási hipotézis jól működtethető a korszak tudomá-
nyos problémáinak más, például életműközpontú közelítéseiben, már  
H. Balázs Éva Berzeviczy-monográfiájából,319 Borzsák István Bu-
dai Ézsaiás-életrajzából320 is sejthető volt, és Fórizs Gergely Berzse-
nyi elméleti munkásságát vizsgáló kötete,321 illetve saját, Schedius 
műveit célzó vizsgálódásaim322 is visszaigazolták azt. A göttingeni 
paradigma egyik fontos előnyének látszik, hogy nemcsak tárgyában 
céloz meg interdiszciplináris tudományszemléletet, hanem metodi-
kájában is az. Így épülhet termékeny dialógussá az előbb említett tör-
téneti, tudománytörténeti, irodalomtörténeti közelítések hozadéka 
például természetfilozófiai elemzések eredményeivel (Gurka Dezső  

317 BéKés 2001, 73–94.
318 Marino 1995.
319 h. Balázs 1967, Göttingen jelentőségéről ld. még uő 2005, 339–341.
320 BorzsáK 1955.
321 Fórizs 2009.
322 Balogh 2007b.
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tanulmányaiban).323 Figyelemre méltó továbbá, hogy a göttingeni 
paradigma nemcsak metodikájában képes szervezni a jelen tudo-
mányos diskurzusait, hanem egyre inkább mintaként, legitimációs 
alapként is jelen van. Jól mutatja ezt Peter Burke 2008-as tanul-
mánya,324 melynek címe akár Békés Vera-idézetként is olvasható: 
Paradigms lost. From Göttingen to Berlin. A tanulmány értelmez-
hető tudományelméleti mintakeresésként is, melynek során Burke 
az általa képviselt kultúrhistóriai paradigma hátterében korábbi, ki-
iktatottnak vélt európai historiográfiai paradigmákat sorakoztat fel. 
Így jut el a Voltaire által körvonalazott, de komplex paradigmává  
a göttingeni kulturális közegben, J. D. Michaelis, Ch. G. Heyne,  
J. Ch. Gatterer, A. L. Schlözer, Ch. Meiners, J. G. Eichhorn, L. Spittler  
és A. Heeren által fejlesztett „total history”, illetve „philosophical 
history” koncepciójához mint egyfajta ősforráshoz.

A jelen töprengés célja azonban nem az, hogy e felfutó kutatá-
si módszer történetét boncolgassa, sokkal inkább az, hogy e törté-
net fényében megpróbáljon rámutatni az így feltáruló horizont(ok) 
egyik, eleddig kevéssé megvilágított perspektívájára. E távlatra ép-
pen a legújabban megjelent magyar nyelvű Göttingen-monográfia,  
Futaky István 2007-es Göttinga című kötete325 irányította rá a fi-
gyelmemet. Mint az alcím – „a göttingeni Georg-August Egyetem 
magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és  
a reformkor kezdetén” – is mutatja, a monográfia a hatástörténeti 
kérdést kapcsolattörténeti oldalról, elsősorban személyek közötti 
interakciók bemutatásával véli elbeszélhetőnek. Ennek során kap-
csolódási pontok sokasága bukkan fel, kerül egyetlen halmazba, ám 
mindez inkább rámutatásszerűen, linkgyűjtemény módjára történik: 
nem nyílik rálátás arra, eme nyilvánvalóan nem véletlenszerűen 
szövődött linkcenter vajon milyen módszerek, milyen stratégiák és 
célok mentén jött létre. Ez rámutat ama homályos perspektívára is, 
melyet a göttingeni paradigmával ilyen vagy olyan szempontból 
foglalkozó írások reflektorfénye eddig elkerülni látszott. Nevezete-
sen, hogy a göttingeni paradigma nem csupán az ideológia terében 

323 gurKa 2003a, 341–357.; gurKa 2003b, 461–478.; gurKa 2006.
324 BurKe 2008b, 244–257.
325 FuTaKy 2007.
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működő közös tudományszemléleti stratégiák alapján értelmezhető 
paradigmaként, hanem a tudós társadalom szociológiai dimenzió-
jában tudatosan kiépített hálózat, tudományos kapcsolatrendszer, 
interakciók működtetési stratégiái mentén is. A következőkben egy 
példán keresztül szeretném bemutatni, hogy ez utóbbi dimenzió 
vizsgálata szintén termékeny, feltáró és az eddigi tudományelméleti 
közelítésekkel konvergens lehet.

A példa tárgyát egy a magyarországi szakirodalomban már régóta 
számon tartott tudományos kapcsolat adja: Schedius Lajos János,326  
aki 1792-től ötven éven át volt a pesti egyetem esztétikaprofesz-
szora, egyszersmind az első magyarországi ógörög tanszék pro-
fesszora is; illetve az elsősorban klasszika-filológusként és folyó-
iratszerkesztőként méltatott Christian Gottlob Heyne327 göt tingeni 
professzor tudományos interakciója. Schedius, aki 1789 és 1792 kö-
zött volt a Georgia Augusta hallgatója, 1802-től pedig a Sozietät 
der Wissenschaften levelező tagja, több jeles göttingeni tudós-
sal (Eichhornnal, Spittlerrel, Heerennel) is kapcsolatban állt, ám  
a je len leg legjobban dokumentálható kapcsolat Heynéhez fűzte. E kap -
csolatot a szakirodalom meglehetősen egyoldalúan emlegette, mint-
egy referenciaként sorakoztatva fel Heyne nevét Schedius tudomá-
nyos érdemei mögött. A Futaky-kötet egyenesen Heyne ajánlásának 
tulajdonítja Schedius esztétikaprofesszori kinevezését,328 holott  
a professzori pályázat anyagából teljesen egyértelmű, hogy német 
származása és nemesi mivolta ennél lényegesen nagyobb súllyal 
esett latba.329 Hasonló paraméterek mentén rója meg a Futaky-kötet  
Schediust az Eichhornnal való kapcsolat megszakítása miatt is 
– holott a bécsi titkosrendőrség irataiból tudható, hogy Schedius 
külföldi kapcsolatai miatt komoly kontroll alatt állott, visszauta-
sító, hárító gesztusai az esetek nagy részében nem önkéntes elha-

326 Életrajzát ld. doroMBy 1933; illetve Balogh 2007b.
327 Életművét tekintve az egyik legújabb összefoglalás: heidenreich 2006. 

A Heyne-levelezés újabb kiadásai: arnold 2008, 159–174.; espagne 
2008, 47–68. 

328 FuTaKy, 2007, 2007 68.
329 A pályázat anyagát és menetét részletesen ismerteti szauder 1971, 78–106.
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tározás, hanem politikai kényszer eredményei.330 Az alábbiakban  
a Schedius–Heyne-kapcsolatot tehát nem effajta Schedius-központú 
interpretáció, hanem a kapcsolat interaktív jellegét, a mögötte mű-
ködő hálózatépítő stratégiákat kidomborító értelmezés tárgyává 
szeretném tenni.

A Schedius–Heyne-kapcsolat dokumentumainak első csoportja 
az 1790-es évek első felére datálható, alapvetően mester–tanítvány 
pozícióból íródott szövegekről van szó: idetartozik Schedius két, 
Heyne témavezetése alatt írott göttingeni dolgozata, a Commentatio 
de Εποχη expeditionis secundae contra Dacos in Columna Trajani331 
és a Commentatio de sacris opertis veterum christianorum,332 vala-
mint a pesti egyetem professzori pályázatához csatolt curriculum 
vitae-je;333 illetve Heyne ezekről írott rövid ismertetése a Göttin-
gische Gelehrte Anzeigenben,334 és ajánlása Schedius pesti esztéti-
kaprofesszori pályázatához.335 E szövegek közül Schedius Heyne-
képét és Heyne Schedius-képét legexponáltabb módon az ajánlás és 
a pályázati önéletrajz nyújtja. E szövegpár egymásra komponáltsága 
nyilván a pályázati szituáció következménye, ezért nem elsősorban 
egyezéseiket érdemes kiemelni, sokkal inkább az egyezések tárgyát. 
Heyne Schedius-képét, mely a baumgarteni zsenikoncepciót követve 
a természeti adottságok és az azokat kifejlesztő tanulmányok egysé-
gére épít, két elem határozza meg: Schedius kiemelkedő hermeneu-

330 Vö. szilágyi M. 2005, 225–246. Jól dokumentálható ez egy hasonlóan 
meglepőnek tűnő visszautasítás kapcsán, ahol egy francia folyóiratba 
kért tudósításokat mond le Schedius, mindezt a Polizeihofstelle szigorú 
felügyelete mellett, vö. Balogh 2007b, 221–222.

331 A kézirat szövegét és magyar fordítását ld. Balogh 2005, 7–24.
332 schedius 1790,
333 Magyar Országos Levéltár C 67 1791 Fons 3. pos. 130.
334 „Dem theologischen Preiß über die sogenannte disciplina arcani erhielt  

inter seches Concurrenten Hr. Joh. Ludw. Schedius, aus Raab in Ungarn...”  
Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1790. aug. 9. 1273. „Bey Dieterich 
sind die am 4. Jun. gekrönten Preißschriften im Druck erschienen: 
Commentatio de sacris opertis veteram christianorum sive de disciplina, 
quam vocant arcana – quam conscripsit Jo. Lud. Schedius, Jaurino 
Hungarus, 35 S. in Quart.” uo. 1790. szept. 20. 1513.

335 Magyar Országos Levéltár C 67 1791.f.3.p.130 = 1520/01.
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tikai készségének, illetve az archeológiai módszerben való jártassá-
gának és eredményességének hangsúlyozása. Ugyanezen két elemet 
helyezi középpontba Schedius írása is, amikor a Heyne vezetésével 
megismert tudományos horizontot taglalja: részint a szövegelemző 
kommentárok szerepét, részint az archeológiai módszert, melyet bő-
vebben ismertet. Hogy Heyne szöveginterpretációs eljárása, illetve 
az archeológia néven kifejlesztett komplex kultúrhistóriai módszere 
központi teoretikus-metodikai elemei a göttingeni tudományos pa-
radigmának, nem szükséges részletezni.336 Ami sokatmondó, hogy 
sem Heyne, sem Schedius nem elsősorban hierarchikus mester–ta-
nítvány viszonyként értelmezi kettejük kapcsolatát. Heyne nem fa-
mulusának, hanem familiarisának minősíti Schediust, jövőbeni kol-
légaként mutatván be. Erre utal az is, hogy a Göttingische Gelehrte 
Anzeigen recenziós rovatába, igaz, említésszerűen, de felveszi 
Schedius pályadíjnyertes dolgozatát, mintegy szimbolikus gesz-
tussal beemelvén a göttingeni tudomány csarnokába.337 Schedius 
sem elégszik meg azzal, hogy Heynét mint tudományos tekintélyt 
felsorakoztassa maga mögött, hanem bemutatja azt a tudományos 
paradigmát, amelyet Heyne neve számára jelent, és amelyet az ő ve-
zetésével elsajátított. E kompozícióhoz jól illeszkedik a két, az ön-
életrajzban is említett Schedius-tanulmány. Ezek elemzését másutt 
már elvégezve csupán az analízis főbb tanulságait említeném meg. 
A Commentatio de sacris opertis interpretációs stratégiája a göttin-
geni paradigmában alapvetőnek számító struktúra – textúra – mixtú-
ra hármasságára épül, olyan szemléleti keretben, mely egy teológiai 
rendszerekben tételes meghatározás révén rögzített fogalmat kimoz-
dít eredeti, dogmatikus összefüggéséből, genetikus, komparatív és 
hatástörténeti módszerekkel relativizálja, változandóságában mutat-
ja be, és megítélés tárgyává teszi. Joggal olvasható tehát a heynei 
hermeneutika (és mitológia-fogalom) Eichhorn-féle kiegészítések-
kel megfejelt alkalmazásaként. Egyébiránt az ókori klasszikusok-
ra vonatkozó Heyne-kommentárok hatása is szövegszerű testet ölt  
a Schedius-életműben, mégpedig Horatius-előadásainak fennmaradt 

336 A módszer ismertetését ld. Marino 1995, 267–299..; Buchholz 1990, 
33–40.; preiss 1995.

337 Vö. 332. jegyzet.
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jegyzeteiben, illetve az ehhez kapcsolódó antológia kiadásában.338  
A Commentatio de Εποχη pedig éppígy joggal értelmezhető az ar-
cheológiai módszer klasszikus bemutatásaként, némi Kant-beütés-
sel. Ez azért lényeges momentum, mert jól mutatja, hogy Heyne 
ajánlása és Schedius Heyne-hivatkozása nem formális, ajánlásokban 
gyakorta megtestesülő pszeudokapcsolatra utal, hanem tényleges 
tudományos kooperációra. Olyan együttműködésre, mely mestert 
és tanítványt közös tudományszemléleti és módszertani platformra 
hozta, mely mögött tényleges tudományos interakció tételezhető, és 
mely konkrét, szövegszerű tudományos eredményekben realizáló-
dott – egyelőre szaktudományos és metodikai, konkrétan klasszika-
filológiai keretek között. Kettejük kapcsolata éppen ezért nem hat 
hierarchikusnak, egyoldalúnak, hanem a mester–tanítvány viszonyt 
mintegy újraértve, kölcsönös és egyenrangú kapcsolatnak.

A Schedius–Heyne-kapcsolat második fázisa nem elsősorban 
időbeli stádiumként írható le, bár a kapcsolódó szövegek legtöbbje 
1802 körül keletkezett. Ekkor nyert felvételt Schedius Heyne javas-
latára a Sozietät der Wissenschaften tagjai közé, erre az időszakra 
tehető Heyne Schediushoz írott, fennmaradt levelei közül az első 
kettő.339 Részint későbbi időszakra vonatkoznak azonban Schedius 
pedagógiai munkásságának dokumentumai, a filológiai szeminári-
um pesti egyetemen történő bevezetésének terve (1817).340

Mint Heyne leveleiből, és később a Göttingische Gelehrte An-
zeigenben megjelent kritikáiból341 is kitűnik, Schedius felvételét 
a göttingeni akadémia tagjai közé elsősorban folyóiratai, különö-
sen a Literärischer Anzeiger für Ungern és a Zeitschrift von und 

338 Ezekről részletesen ld. Balogh 2007b, 278–291.
339 A négy Heyne-levelet (kettő 1802-ből, egy-egy 1804-ből és 1805-ből) 

közli: valJavec 1933, 270–273.
340 MOL C 67 Fons 8. Pos. 217. iratköteg, mely tartalmazza Brezanóczy 

Ádám Helytartótanácshoz címzett kísérőlevelét, a Schedius által ösz-
szeállított tabellát, illetve Hadaly Károly matematikaprofesszor külön-
véleményét. A tervezet részletes ismertetését ld. Balogh 2007b; 2007, 
159–162.

341 Göttingische Gelehrte Anzeigen 1803 / I. 127–128.; 1803 / II. 2044–2047.; 
1804 / II. 2054–2056. Szövegüket közli Balogh 2007b, 214–217.
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für Ungern révén érdemelte ki. Mindkét folyóirat előszavában, 
szerkesztői programjában kimutatható egy olyan háttérprojekt 
jelenléte, mely kapcsolódik a göttingeni tudományos program-
hoz. Az Anzeiger előszava a következőképp összegzi a „kritisch-
literärische” jelzővel illetett periodikum sajátságait: 1. A tudás biro-
dalma („das Reich des Wissens”) kontextusában: a folyóirat feladata 
e „Gelehrtenrepublik” fogalmával azonosítható virtuális birodalom 
határainak szélesítése. Nem földrajzi értelemben, hanem annak ki-
jelölésével, hogy egy-egy új könyv megjelenése jelent-e előrelépést 
az igazság feltárását célzó teleologikus folyamatban. 2. A nemzet 
kulturális expanziója („Reichtum oder Mangel einer Nation an 
gelehrten Produkten”) szempontjából: a folyóiratban megtestesülő 
kritika egyfelől megismerési aktus, mely feltárja az adott nemzet 
helyét a kulturális evolúció folyamatában, és kijelöli az előrelé-
péshez szükséges teendőket. Másfelől létrehoz egy enciklopédikus 
tudástárat, mely szövegszerűen beleírja magát az utókor tudatába.  
3. Az alkotói közeg kontextusában pedig e kritika ugyancsak meg-
ismerési, egyszersmind edukatív aktus. Egy adott mű értékeit és hi-
ányosságait mutatja ki az Igaz, Jó és Szép normái mentén. Mindezt 
kiegészíti a Zeitschrift von und für Ungern, zur Beförderung der 
vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur teljes cím-
alak három irányjelölő kifejezése, amennyiben a kanti rendszerben 
fontos szerepet betöltő „Geographie” és a Blumenbach-féle ter-
mészettörténetet jelölő „Erdkunde” kiegészül a heynei–eichhorni 
„Gelehrtengeschichte” értelmében vett „Literature” terminusával.342 
Nem véletlen, hogy Heyne levelében is kiemeli, hogy a Zeitschrift 
egyik számát felolvasta a göttingeni akadémián, elhelyezte a könyv-
tárban, és recenziót is tervez róla. A folyóirat szerinte mind Schedius 
hazájának, mind pedig azon kívül gyümölcsöket fog hozni, és ezen 
eredmények némiképp a Georgia Augustán elvetett magok gyümöl-
csét is jelentik.343 Azaz a Zeitschrift olyan tudományszervezői tel-
jesítmény, amely, saját programjának megfelelően, a teljes művelt 
világ, eme virtuális „Gelehrtenrepublik” számára jelentőséggel bír.  
E „Gelehrtenrepublik” középpontja és eredője pedig, ahogyan a levél  

342 A folyóiratok programjának részletes elemzését ld. Balogh 2007b, 185–222.
343 valJavec 1933, 271. Heyne 2. levele, 1802. 12. 14. dátummal.
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szerényen utal rá, voltaképp a göttingeni Georgia Augusta. Heyne 
számára Schedius, akit immár „Herr Professor” megnevezéssel, 
azaz a titulusok szintjén is egyenrangúan szólít, új minőségben tű-
nik fel: a göttingeni paradigma által szervezett virtuális tudományos 
közösség, e sajátos „Gelehrtenrepublik” magyarországi prefektusa-
ként. E funkcióban vár tőle Heyne tagsági ajánlásokat, és kap is: ré-
szint Heyne leveleiből, részint pedig a Sozietät der Wissenschaften 
jegyzőkönyvéből344 kitűnik, hogy Schedius ajánlására történt Feste-
tics György gróf tiszteletbeli és Berzeviczy Gergely levelező taggá 
választása, és a Valjavec által tévesen Stipsics Ferdinánd Károly 
orvosprofesszorral azonosított Stipsics Alajos Manó, az egyetemi 
könyvtár őre és a pesti egyetem régészet- és éremtanprofesszora 
szintén Schedius javaslatára kapott levelező tagságot. Az ő taggá 
választása kapcsán a Heyne-levél nyomatékosítja, hogy Schedius 
szava komoly súllyal esik latba az akadémián ilyen kérdések elbí-
rálásánál.345

A Schedius–Heyne-kapcsolat szimultaneitását jól mutatja, hogy 
ekkortájt Schedius számára is tudományszervezési kérdésekben vá-
lik emblematikussá Heyne alakja. Míg azonban Heyne Schediust 
egy európai, de voltaképp még észak-amerikai közegre is kiterjeszt-
hető virtuális tudományos birodalom, azaz a Georgia Augusta és  
a göttingeni akadémia körül kiépülő kapcsolati háló szereplőjeként 
értelmezi, addig Schedius számára Heyne pedagógiai tevékenysé-
ge a minta arra nézvést, hogyan lehet kisebb (azaz magyarorszá-
gi) hatókörben egy erős kisugárzással bíró tudományos-pedagógiai 
centrumot létrehozni. Már az evangélikus középfokú oktatás egysé-
gesítésében is figyelembe veszi Heyne gimnáziumi tantervét, amikor 
pedig 1817-ben lehetősége nyílik arra, hogy a pesti egyetemen egy 

344 A kéziratos jegyzőkönyvet ld. Archiv der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen, a vonatkozó bejegyzéseket Heyne írásával ld. 1802. 41–43.  
(a társaság tagjaira vonatkozó cédulakatalógus alapján azonosítható).  
Festetics kinevezéséről rövid feljegyzés: NSUB Universtitätsarchiv 4) 
Ve 4/11. jelzeten. Festetics tagságának körülményeiről ld. Kurucz, 2013.

345 valJavec 1933, 272. „Ew. Hochwohlgeb(ohren) haben gesehen, daß 
Ihr Wort bey unsrer Societät ein Gewicht hat indem der von Ihnen 
Empfohlene Herr Prof. Stipsicz entgegengekommen worden ist.”
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minden hallgatóra kötelező, hároméves bölcsészeti tanfolyam (egy-
fajta kantiánus filozófiai alapfakultás) tervezésében részt vegyen,  
azt Heyne seminarium philologicumjának transzponálásával teszi.346

Schedius és Heyne tudósi kapcsolatának második dimenziója te-
hát a tudományszervezés, a tudományos hálózatépítés terében szer-
veződik, és bár különböző horizontokra koncentrálnak, kapcsolatuk 
továbbra is interaktív és kölcsönös marad.

A Schedius–Heyne-kapcsolat harmadik dimenzióját látszólag nem 
interaktív, nem dialogikus szövegek közvetítik számunkra. Heyne 
részéről itt említendők a Zeitschrift egy-egy kötetéről a Gelehrte 
Anzeigen 1803. és 1804. évfolyamában közölt recenziók,347 Schedius  
részéről pedig a fő műveként számon tartott Principia Philicaliae 
seu Doctrina Pulcri című, 1828-as kötetének Heyne-hivatkozásai.348

Heyne recenzióinak jelentős részét a pontos tartalomismertetés 
adja, és mindegyikük lényegesnek tartja a Schedius-programban 
kiemelt hármas célkitűzést. Az első recenzió kiemeli a folyóirat 
jelentőségét a „gelehrten Cultur” kontextusában, és úgy vezeti fel 
azt, mint egy „edlen Nation” fejlődési folyamatának jelentős lépé-
sét, mely motívum a harmadik recenzióban is visszatér. Kiemelt és 
etnológiai szempontból méltatott szerepet kapnak a Zeitschrift útle-
írásai is.349 Határozottan antropológiai-etnológiai szempont magya-
rázza a szláv népekre, szerbekre, illetve a különböző magyarországi  
(pl. cipszer) dialektustípusokra vonatkozó közlések kiemelését. Ez 
oly hangsúlyos, hogy a harmadik recenzió még egy nunciumot is 
felemlít, mely a szláv kultúrával foglalkozó Slawenka folyóiratot 
propagálja. Az antropológiában alapvető relativizáló-szembesítő 
funkció méltatása különösen szembetűnő a harmadik recenzióban 
Skolka tanulmánya kapcsán, ahol az ismertetés kivételesen minősí-
tést („gute Idee”) is alkalmaz a magyar irodalmat külföldi áttekin-
tések mentén bemutató írásra. Természetesen a recenzensi látókört 
meghatározzák szubjektív sajátságok is: az archeológiai vonatkozá-

346 Schedius pedagógiai tevékenységéről ld. Balogh 2007b, 96–164.
347 Ld. 341. jegyzet. 
348 schedius 1828. Magyar fordítását ld. Balogh 2005, 253–380.
349 A kötet ma is olvasható a göttingeni Universitätsbibliothekben: NSUB  

8 H JUG 6810 jelzeten.
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sú írások, a pedagógiai intézményekre vonatkozó közlések kieme-
lődnek Heyne recenzióiban, és nem marad el a Heynével személyes 
ismeretségben lévő, netalán a Sozietät der Wissenschaften tagjai 
közé tartozó személyekhez (Rumy Károly György, Berzeviczy 
Gergely, Asbóth János, Engel János Keresztély, Festetics György, 
Stipsics Alajos stb.) kapcsolódó írások méltatása sem. Azaz: 
a Zeitschrift (és közvetve Schedius) a Heyne-féle interpretációban 
nem csupán a göttingeni központú tudós világ médiumaként kieme-
lendő, hanem kiemelendő azért is, mert módszertana és programja  
a göttingeni paradigmában centrális jelentőségű „embertudomány” 
jegyében érthető meg. Ez az „embertudomány” Heyne olvasatában 
az antropológiai-etnológiai nézőpont mentén ölt testet – ami nem 
meglepő Georg Forster apósától és szellemi szövetségesétől.

A Principia Philocaliae sajátos hivatkozástechnikájának kö-
szönhetően az itt szereplő szakirodalmi utalások többnyire kriti-
kai jellegűek, azaz elsősorban a cáfolni-módosítani próbált állás-
pontokat, szövegeket idézik meg.350 Ez alól feltűnő kivételt mutat  
a nem nagyszámú, de pozitív konnotációja miatt kiemelkedő Heyne-
hivatkozás. Az egyik fontos utalás előkelő helyen, a bevezetőben 
kap helyet, amely a Schedius-féle „embertudomány”, azaz a huma-
nitás tudományának, a philokáliának a meghatározását, körvonalait 
fejtegeti. E pozicionálás fontos eleme a társ- és segédtudományok 
felsorolása, ahol külön csoportot képez az egyértelműen heynei ér-
telemben vett archeológia, mitológia és szimbólumtan. A másik, név 
szerinti hivatkozás a kötet végén található, Schedius elméletének 
centrális eleme, a szépség organikus modelljének kifejtését lezárva, 
ahol felsorolja a szöveg azon műveket, melyek e teória tudomá-
nyos megtestesítőjeként olvashatók: „Ezt az igen termékeny témát 
csak röviden kívánjuk tárgyalni, hogy lefektethessük az alapelveket, 
melyek alapján a szépművészetek egész története, mind általában, 
mind az egyes időszakok és népek esetében, megítélhetőnek lát-
szik, és ahonnan a régebbi és újabb művészetről szóló történeti 
összefoglalás-kísérletek, mint amilyeneket plinius, Winckelmann  
(vö. C. G. heyne: Antiquar. Aufsätze. Leipzig. 1778. 8. 1. St. Num. 3.)351  

350 A Principia bemutatását ld. Balogh, 2007b, 361–410.
351 heyne 1778. A nehezen fellelhető kötet Heyne hagyatékában található:  
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és vasari, Malvasia, pascoli, Bellori és mások elkészítettek, meg-
ítélhetők.” A cím szerint kiemelt Heyne-kötet azért is lényeges, 
mert itt olvasható Heyne egyik legrészletesebb összefoglalása az 
archeológiai módszerről, a mítosz-hermeneutikáról és az ókori vi-
lág szöveges és tárgyi hagyatékainak megragadására alkalmas in-
terpretációs technikákról.352 Tehát ahogyan Heyne értelmezésében 
Schedius Zeitschriftje szervesen beleépül az általa antropológiának 
nevezett centrális embertudományba, úgy Schedius olvasatában 
Heyne tudományos produktumai is szervesen beleépülnek, sőt 
tartópillérként alátámasztják az általa körvonalazott centrális em-
bertudományt, a philokáliát. Azaz a tudósi interakció nem pusztán 
prakticista szaktudmányos együttműködés, kapcsolatépítés, hanem 
létezik egy teoretikus dimenziója is: a partner tudományos mun-
kásságának méltatása oly módon, hogy az univerzálisnak tervezett 
tudományos koncepciókba kölcsönösen beépítik azt. Nem véletlen, 
hogy Schedius értelmezésében a szépség hordozója az organikus, 
azaz „kölcsönösen egyenrangú belső kapcsolat” – mely kapcsolat 
nemcsak műalkotások befogadásának viszonylatában ölthet testet, 
hanem társadalmi formációkban (vö. Schedius nemzetkoncepciója), 
vagy akár személyes viszonyokban is. E következtetésre Schediust 
talán többek között éppen a Heynével folytatott tudósi interakció 
mintája vezethette.

Schedius és Heyne kapcsolata azt mutatja, hogy a göttingeni tu-
dománykép fontos eleme az, hogy tételez egy mögötte álló, globális 
tudósi közösséget. E virtuális tudományos köztársaság realizálá-
sa tudatos szervezőmunka eredménye, mely strukturált, kölcsönös 
kapcsolatrendszeren nyugszik. E kapcsolatok struktúrája legalább-
is hármas tagolódású: közös platformot épít ki a résztvevők kö-
zött 1. szaktudományos-metodikai kooperációban; 2. a göttingeni 
centrumhoz szorosabb-lazább kötődésű szervezési programban, há-
lózatépítésben; 3. a partner koncepciójának integrálása mentén ama 
bizonyos centrális embertudományban, melyet többen többféleképp 
próbálnak pozicionálni.

Niedersächische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen HSD Cod. 
Ms. Heyn.60. 

352 Az összefoglalás szövegét ld. Balogh, 2007; 2007b, 109–110.
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Hogy ez a hálózatépítési stratégia részleteit tekintve mennyiben 
paradigmatikus, azt további kutatások feladata eldönteni. A nem Göt-
tingen-specifikus tudományos hálózatkutatási eredmények, mint pél-
dául H. E. Bödeker 18. századi, alapvetően német irányultságú vizs-
gálatai353 jó módszertani alapokat nyújthatnak ehhez. Nem véletlen, 
hogy az egyik Bödeker által szerkesztett konferenciakötetben már 
kiemelt téma a Heyne-levelezés.354 Tárgyi kiindulási alapnak pedig 
akár a Futaky-kötet, akár a göttingeni Sozietät der Wissenschaften 
történetére, tagsági hálózatára vonatkozó szakirodalom355 kiválóan 
használható, természetesen egyéb szöveges forrásokkal kiegészítve.

353 BödeKer 1999 285–302.; BödeKer 2002, 505–532.; Reill–schluMBohM 
1997.

354 Vö. espagne 2008.
355 A tagság kronologikus és szakok szerinti listáját ld. 2001. Itt nem sze-

repelnek földrajzi koordináták – ezekre nézvést informatívabb a Ver-
zeichnis der auswärtigen Mitglieder der Königlichen Societät der Wis-
senschaften nach den IV Classen geordnet im Jan. 1813 címet viselő 
kéziratos lista (NSUB Universitätsarchiv, 4.V. e6. 57.). 
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A TUDÓS ÉS A HIVATALNOK

Koppi Károly és Palásthy Márton levelezésének tanulságai

„Itt... sokan álldogáltak, s valamiféle görbe, csavaros kürtökkel 
bajlódtak; e kürt egyik végét szemükbe dugták, a másikat meg 
vállukon át a hátuk mögé helyezték. Amikor megkérdeztem, mi 
ez, a tolmács felvilágosított, hogy messzelátó, amelyen vissza-
felé lehet nézni. Mert aki, úgymond, ember akar lenni, annak 
nemcsak azt kell meglátnia, ami a lába előtt hever, hanem arra 
is vissza kell néznie, ami már elmúlt, s a háta mögött van, hogy 
a múltból megtanulja a jelent és a jövőt. Én persze ezt újdon-
ságnak tartom (előbb ugyanis nem tudtam, hogy ilyen görbe 
messzelátók is lehetségesek), s meg is kérek az ott levők közül 
valakit, hogy kürtjét adja kölcsön kipróbálás végett. Kapok is 
néhányat, s lám, átkozott dolog, mindegyiken át másként és 
másként lehet látni! Egyiken át bizonyos dolog távolinak, a má-
sikon át pedig közelinek tetszik, az egyik ilyen, a másik olyan 
színt mutat; a harmadik meg egyáltalán semmit; ily módon hát 
megértem, hogy itt nincs miben bíznom, a dolgok másként mu-
tatkoznak, mint amilyenek, s minden messzelátó úgy színezi az 
eseményeket, ahogyan készítve van. Azt is megértem, hogy min-
den szemlélő abban hisz, amit ő maga lát.”

J. A. Comenius:  A világ útvesztője és a szív paradicsoma 

A szakirodalomról

Koppi Károly leveleskönyve356, mely a Magyar Piarista Rend Köz-
ponti Levéltárában található, tartalmaz többek között ötvenkilenc 
latin nyelvű levelet Palásthy Márton kancelláriai fogalmazó tollából, 
az 1781–1783-as évekből. Az elmúlt száz év során ezt a levélköte-
get több szakirodalmi munka is felhasználta, különböző intenciók-
kal. E munkákat most nem a historiográfiák hagyományos kronoló-
giai sorrendjében, hanem forráskritikai szempontrendszerük alapján 
csoportosítva ismertetem.

356 Magyar Piarista Rend Központi Levéltára, Manuscripta, For. 0-5/47 Koppi 
Károly levelezése, 13–71., levelek Palásthy Mártontól. A leveleskönyv 
tartalmának rövid ismertetését ld. horváTh A. 1940, 103–109.
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A legrészletesebb s egyben legsajátosabb feldolgozás Miskolczy 
István elemzése, melynek címe is sokatmondó: Egykorú vélemény 
II. József reformterveiről.357 E mindössze tizenhét oldalas füzet 
Miskolczynak a Szent István Akadémia Történelmi-, Jog- és Tár-
sadalomtudományi Osztálya ülésén 1934-ben elhangzott előadását 
tartalmazza. Mint címe is mutatja, a szerző II. József reformkon-
cepciójára vonatkozó forrásként kezelte a levélköteget, s a kato-
likus nemzeteszme jegyében próbálta II. József rendeleteinek ér-
tékelését újraírni. Ennek érdekében Palásthy Mártont igyekezett 
úgy beállítani, mint II. Józsefről hivatala révén sokat tudó, a király 
„nemzetellenes” és „vallásellenes” reformjait objektíven bíráló ifjút:  
„Palásthyra is nagy hatással voltak a francia felvilágosodás eszméi, 
ő is ellensége volt a fejedelmi abszolutizmusnak, vallási téren szkep-
ticizmus jellemezte, de sohasem szakadt el a nemzeti talajtól, hogy 
világpolgári eszméket hirdessen. Állásánál fogva sok mindent meg-
tudott előre, sok rendeletnek ismerte, vagy legalább sejtette a titkos 
rugóit, és közölte atyai barátjával. Ami agyát, szívét foglalkoztatta, 
betűbe öntötte és kertelés nélkül feltárta hazafias aggodalmait Kop-
pi előtt.”358 Ez az interpretáció (eltekintve a dolgozatban előforduló 
pontatlan datálásoktól359 és a forrásnak ellentmondó állításoktól)360 
több metodikai nehézséget rejt magában. Egyrészt a II. Józsefre 

357 MisKolczy I. 1937.
358 MisKolczy I. 1937, 4.
359 Az 54. levelet, mely egyértelműen 1782-ből származik, Miskolczy az első 

fennmaradt levélnek tekintette, azaz 1780-ra datálta. Ld. MisKolczy I.  
1937, 4.

360 Miskolczy szerint Palásthy Márton „már első leveleiben jelzi, hogy 
Brunswick titkárral és Ürményivel egy »departamentum juridico-eccle-
siastico-religionario-litterarium« létrehozásán fáradozik. később az iro-
dalmi kör létre is jött, de hogy Ürményinek volt-e része benne, nem 
tudjuk” (MisKolczy i. 1937, 16). A 39. levélben említett tudós kört aligha 
lehet irodalmi körnek nevezni, mivel tagjainak nagyobb része politikai, 
történelmi jellegű témákról referált. Emellett, mivel Miskolczy azt a leve-
let, ahol a departamentumról szó esik (54. levél), tévesen 1780-ra datálta 
1782 helyett, az említett tudós kör már létezett a departementum meg-
alakulásának időpontjában. Arról nem is szólva, hogy a departementum,  
mint e levél előző bekezdéséből kiderül, itt kancelláriai ügyosztályt 
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vonatkozó információs értéke e levelezésnek viszonylag kicsiny, 
amennyiben mindaz, amit Palásthy Márton II. József intézkedései-
ről kancelláriai alkalmazottként tudott, autentikusabban és részlete-
sebben rekonstruálható a kancelláriai levéltár anyaga alapján, amint 
azt Marczali Henrik361 meg is tette. Miskolczy elsősorban Palásthy 
Márton e rendelkezések irányában tanúsított bíráló attitűdjét hang-
súlyozza, azzal a – saját korára igen jellemző – prekoncepcióval, 
hogy II. József helyes („katolikus” és „nemzeti”) érzelmű magyar 
hivatalnokai már az 1780-as évtized elején elhatárolták magukat az 
uralkodó reformszellemétől. E prekoncepció könnyen igazolhatóvá 
válik, mivel a levelekben valóban vannak bíráló megnyilatkozások 
(noha hangnemük sokkal összetettebb), és mivel Miskolczy még 
kiadatlan anyagból idézett, merészebben alkalmazta állításai iga-
zolására a szelekció elvét. Így Palásthy Mártonról anakronisztikus 
módon „nemzeti” érzelmeket tételezett fel az 1930-as évek keresz-
tény-nemzeti eszméje értelmezésében, és arról a Palásthy Márton-
ról, aki 1784-től a Born Ignác vezette bécsi Zur wahren Eintracht 
szabadkőműves páholy tagja volt, meggyőződéssel állította, hogy 
nem hirdet „világpolgári” eszméket. Többször kifogásolta az ifjú 
nemes „vallási liberalizmusát” is, mivel a levelekből az derül ki, 
hogy Palásthy gyakorló katolikus,362 aki ugyan a toleranciát (leg-
alábbis 1781-ben) nem utasította el, de nem is volt feltétlen híve,363 
a szerzetesrendek eltörlését mind az oktatásügy, mind a vallási élet 
szempontjából hasznosnak tartotta,364 s úgy tűnik, a katolicizmus 
Buffon nevéhez kötődő racionalizált felfogásával rokonszenvezett.365  
Miskolczy kutatási szempontjait illetően megkérdőjelezhető az is, 
hogy Palásthy Márton álláspontja valóban kiterjeszthető-e, s ha  
igen, mennyiben és milyen alapon akár csupán a Magyar Királyi 
Kancellária többi alkalmazottaira nézve. Mindeme módszertani 

jelent, ahová Palásthy Mártont fogalmazói kinevezése után Brunszvik 
titkárral beosztották, s amelynek referense Ürményi József volt.

361 Marczali 1881–1888.
362 Ld. Balogh 2008a, 51. levél.
363 Ld. Balogh 2008a, 3. levél.
364 Ld. Balogh 2008a, 58. levél.
365 Ld. Balogh 2008a, 39. levél.
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buktatók tehát felhívják a figyelmet arra, hogy Palásthy Márton le-
velei nem II. József rendelkezéseire nézve nyújtanak interpretációs 
alapot, s Palásthy álláspontját nem lehet a magyar kormányhivata-
lok alkalmazottainak közös álláspontjaként értelmezni.

Palásthy Pál A Palásthyak címet viselő családtörténeti mono-
grá fiájában366 és forrásgyűjteményében szentelt néhány oldalas fe-
jezetet Palásthy Mártonnak. Mivel Palásthy Pál katolikus püspök 
e művében saját családja történetét írta meg, Palásthy Mártonról 
írt portréját az a törekvés determinálta, hogy bizonyítsa a család 
e korán elhalt képviselőjének politikai jelentőségét, illetve buzgó 
katolicizmusát. Forrásként az említett levélkötegen kívül Kazinczy 
Ferenc Palásthy Mártonról írt nekrológját367 is felhasználta. For-
rásait félreértette vagy szándékosan torzította, pontatlanul idézte 
és fordította. Néhány példa: Palásthy Pál idézte Palásthy Márton 
mondatát, miszerint „igen sok magyar és magyarországi tartózko-
dik itt, akiknek kellemes itt az élet”,368 melyet a jeles családtörté-
net-író gúnyos megjegyzésnek tekintett, amellyel Palásthy Márton 
a talpnyaló magyarok Bécsben időző csoportján ironizál. Az előző 
mondatot is hozzáolvasva, és nem kifelejtve a Palásthy Márton ál-
tal használt elöljárószót, kitűnik azonban, hogy magának Palásthy 
Mártonnak kellemes az élet Bécsben, mivel ott sok hazájabelivel ta-
lálkozhat: „Egyébként jól vagyok, és sokkal nagyszerűbben és hasz-
nosabban töltöm itt az időmet, mint Magyarországon. Sok magyar 
és magyarországi tartózkodik itt, akikkel kellemes itt az élet.”369 
Más alkalommal Palásthy Pál leírja, hogy Palásthy Márton szerint 
a protestánsok igen eredményesen tevékenykednek Bécsben, és 
„ide szeretnének csatlakozni az illuminátusok is”, azaz a protes-
táns frakciót Bécsben a Palásthy Pál által igen megvetően kezelt 

366 palásThy 1891, III. VIII–XII.
367 Kazinczy 1790, 80–81; a szöveg azóta újabb kiadásban is hozzáférhető: 

deBreczeni 2001, 34, jegyzetek a 435. oldalon.
368 „copia hic Hungarorum et aliorum conprovincialum hic est, quibus 

jucunda est vita” – palásThy 1891, III. X.
369 Ld. Balogh 2008a, 5. levél. „Caeterum bene valeo et grande quoq[ue] 

et utilius quam in Hungaria tempus transigo. Copia hic Hungaror[um] et 
alior[um] conprovincialum semper est, quibus cum jucunda est vita. ”
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illuminátusok támogatták volna (természetesen Palásthy Pál határo-
zottan állítja, hogy Palásthy Márton nem lehetett szabadkőműves).370  
Ha a teljes mondatot idézte volna, világossá válna, hogy az em-
lített illuminátusok, azaz felvilágosultak a toleranciát támogatták, 
nem a bécsi protestáns pártot: „Egyébiránt ez az évszázad igen to-
leráns, és több más lehetetlenség és Hurre-Gespenst közepette ezt 
akarják a felvilágosodott országokban bevezetni a felvilágosultak/
illuminátusok.”371 Mindemellett Palásthy Pál az utolsó, 1783-as 
levelet 1789-re datálta, Palásthy halálának időpontját a Kazinczy-
nekrológ megjelenésének időpontjára, 1790-re rögzítette, holott  
a nekrológ szövegéből kiderül, hogy Palásthy 1789-ben halt meg. 
A nekrológ egyik mondata alapján372 azt állította, hogy Palásthy 
császári futárként járt több külföldi udvarnál, bár Kazinczy más, 
egyértelműbb megnyilatkozásaiból kiderül, hogy ezek tanulmányi 
utak voltak, melyek során Palásthy Márton esetenként Van Swieten 
megbízásából külföldi tudósokat hívott meg Bécsbe.373 Ez utóbbi 
két téves adat Palásthy Pál családtörténetéből Szinnyei József Ma-
gyar írók élete és munkái374 című kézikönyvének Palásthy Márton 
címszava alá is bekerült.

Más intencióval használta fel Palásthy Márton leveleit Horváth 
Ambrus és Csaplár Benedek. Mindketten életrajzi monográfiájukban 
szentelnek néhány sort e forrásnak: Csaplár Révay-életrajzában,375 
Horváth Koppi-monográfiájában.376 Csaplár csupán arra utal, hogy 

370 palásThy 1891, III. X.: „hoc introducere volunt Illuminati.”
371 Ld. Balogh 2008a, 3. levél: „Interim saeculum hoc Tollerantisticum 

est, et inter reliquas impossibilitates et Hurre-Gespenst etiam hoc in 
illuminatis Regnis introducere volunt Illuminati.”

372 „...s hasznos útakat téve Berlinbe, Göttingába, Londonba, Párisba, 
Nápolyba, Romába és Velenczébe, ‘s Európának leg-nagyobb fejeivel 
szoross barátságban volt.” deBreczeni 2001, 34.

373 „A nyári hónapokban olykor tudós utazásokat teve. Swieten, az ifjabb, tu-
dományok ministere II. József alatt, ismerte fejét s lelkét, s felhatalmazá, 
hogy Németországban a nevezetesebb embereket igyekezzék az austriai 
monarchiának megszerezni.” szaBó á. 2013, 262.

374 szinnyei 1891–1914.
375 csaplár 1883, 16–17.
376 horváTh A. 1940, 18, 108–109.
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Palásthy Márton egyik levelében említi: Révay nem kapta meg  
II. Józseftől a kért ösztöndíjat. Horváth röviden ismerteti Koppi le-
veleskönyvének tartalmát, s Palásthy Márton leveleit mint Koppi 
információs forrását tárgyalja: e levelek révén tájékozódott Kop-
pi nemcsak a bécsi udvar eseményeiről, hanem irányadó történeti, 
eszmetörténeti könyvújdonságok felől is. Bár Horváth e néhány sorá-
ban is vannak pontatlanságok (Palásthy nem tájékoztathatta Kop-
pit a „francia forradalmi eseményekről”, hiszen az utolsó levél, mint 
Horváth is említi, 1783-as, azonkívül Palásthy 1789. februárjában 
meghalt), forráskritikai szempontjai azonban irányadóak lehetnek:  
a levelezés valóban fontos információkat nyújt Koppi Károly kap-
csolatrendszerére és tudományos tájékozódására vonatkozóan.

Új megvilágításba helyezte Palásthy Márton alakját Szilágyi 
Márton 1996-os kandidátusi disszertációja,377 mely nem Palásthy 
Márton leveleinek feldolgozásán alapul, hanem Palásthy – szabad-
kőműves összeköttetésekre épülő – kapcsolatrendszerét tárta fel, 
így Palásthy Márton kapcsolatát H. G. Bretschneiderrel, F. Nico-
laival, G. Forsterrel, új dimenziókat nyitva meg a további kutatás 
számára; felhasználta továbbá Kazinczy eddig ismert valamennyi 
Palásthyra vonatkozó szövegét.

Részben már ez utóbbi két szakirodalmi feldolgozás is kijelöli, 
milyen szempontok érvényesítésével lehet Palásthy Márton ötven-
kilenc levelét olyan kontextusba állítani, mely túlmutat a levelekben 
olvasható narratíva egyszerű újrafogalmazásán, II. József rendelete-
inek, különösen az egyházi intézkedéseknek érzelmi színezetű érté-
kelésén. A levelekbeni narratíva szubjektivitása, Palásthy személyes 
attitűdje mentalitástörténetileg fontos lehet, de történetileg körül-
írhatóbb perspektívát akkor nyer, ha sikerül meghatározni, milyen 
kapcsolatrendszer, társadalmi információs háló, esetleg értelmiségi 
szerveződés bontakozik ki mögötte. Az 1790-es évek magyar értel-
miségének378 kapcsolatrendszere, különösen a jakobinus peranyag 
révén, jobban behatárolható a kutatók számára: az 1780-as évek 

377 szilágyi M. 1998.
378 Az „értelmiség” kifejezést itt nem szociológiai meghatározottságában 

használom, e réteg megoszlásának, szociológiai jellemzőinek részletes 
leírása a 18. század végére nézve nem áll a kutatók rendelkezésére. Az 
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jozefinista értelmiségének szerveződési kísérletei, melyek a kilenc-
venes évek szerveződéseinek eredetét mutatnák, kevésbé vannak 
feltárva. Hajdú Lajos hivataltörténeti feldolgozásának vonatkozó 
fejezeteitől379 és Bélay Vilmos rövid ismertetésétől380 eltekintve  
e szerveződések egyik jelentős fórumának, egyben Palásthy Márton 
hivatali tevékenysége színhelyének, a Magyar Királyi Udvari Kan-
celláriának története sincs feltárva erre az időszakra vonatkozóan. 
Azonban nem pusztán e fórumok és kapcsolatrendszerek ismerete 
fontos, hanem az ezeken belül folyó információáramlás jellegének 
meghatározása is, mely szempontból a Palásthy-levelek szintén for-
rásértékűek, mégpedig nem csupán a politikai eseményekről való 
információszolgáltatás kapcsán, hanem Palásthy Márton könyvbe-
szerzői-könyvközvetítői tevékenysége miatt is.

A továbbiakban tehát Palásthy Márton és Koppi Károly rövid, 
elsősorban a szakirodalomban eddig nem ismertetett mozzanatokat 
felvonultató biográfiájának ismertetése után megkísérlem Palásthy 
Márton levelei köré a fenti értelemben vett kontextust felvázolni: 
kapcsolatrendszerét (európai és magyarországi vonatkozásban), ezen  
belül a Magyar Királyi Udvari Kancellárián az 1780-as évtized első 
éveiben működő értelmiségiek körét s az e kapcsolatrendszereken be-
lül a Palásthy-levelek révén kimutatható információáramlás jellegét.

Palásthy Márton

Biográfiai adatai körül oly sok a bizonytalanság, hogy inkább dekon st-
rukcióra, mint rekonstrukcióra kínál alkalmat. Már az életrajzi szö-
vegek szokott első mondata sem problémamentes Palásthy Márton 
esetében: arra nézve ugyanis, mikor született, hivatalos utalás nem 
maradt fenn. Az 54. levélben ifjabb Szlávy Pálról írja Palásthy Már-
ton: „Paulus Szlávy Directoris filius, qui mecu[m] Vacii studivit, 
et quem nosces,” Szlávy tehát iskolatársa volt Palásthynak Vácott,  

általam használt értelmiségfogalomra nézve ld. Kosáry 1981, 11–20;  
v. Windisch 1993, 119–128.

379 haJdú 1982, 67–171.
380 Bélay 1973, Bevezetés.
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s mivel Palásthyt tanította Koppi Károly („tu me a parvis novisti”),381 
feltehetően Szlávyt is mint volt tanítványát ismerte. Szlávy 1755-ben  
született, Palásthy tehát közel egykorú lehetett vele. Ezt az is alátá-
masztja, hogy Koppi Károly a váci Theresianumban 1767–1772 kö zött 
volt poétika-tanár, ha tehát Palásthy 1755 körül született, nagyjából 
12–17. életéve körül járt ekkor, azaz kora alapján valóban lehetett 
Koppi tanítványa. További érv az 1755 körüli születési dátum mel-
lett, hogy Kazinczy közléséből382 kiderül, Palásthy kancelláriai hi-
vatalának letétele után peregrinációs utakat tett Európában. Palásthy 
1784-ben még bizonyíthatóan a Kancellária alkalmazásában volt, 
hiszen G. Forsternek ekkor mint kancelláriai titkárt mutatták be.383 
Palásthy egyik levelében örömmel kommentálta II. József ama re-
zolúcióját, mely tiltja a peregrinációt 28 év alatt, mondván, hogy így  
a nemesifjaknak alkalmuk nyílik hivatalviselésre, mielőtt tanul-
mányutakra indulnának.384 Amennyiben Palásthy valóban 1755 táján  
született, 1785-re, mely a fentiek értelmében tanulmányútjai leg-
korábbi időpontja lehet, 28–30. életévében járhatott, tehát a ren-
delkezésben foglaltaknak megfelelő korban volt. Mindeme követ-
keztetéseket megerősíteni látszik az ugyan nem hivatalos, mégis 
igen informatív bejegyzés, mely a bécsi Zur wahren Eintracht pá-
holy jegyzőkönyveiben áll Palásthyról: eszerint születési adatai 
„11.11.1754. im Hontenischen Comitat.”385

Palásthy Márton a köznemesi, bár magát a honfoglalás korá-
ig visszavezető Palásthy család dunántúli (palásti és keszinóci) 
ágából származott. Édesapja Palásthy Ferenc tábornok, édesanyja 
Baranyai Magdolna volt. A család ezen ágát Palásthy Pál család-
történeti monográfiájában dunántúli B ágként tüntette fel.386 Sem 
birtokügyi iratok, sem a szülőkre vonatkozó további adatok nem 
találhatók Palásthy Pál családtörténeti forrásgyűjteményében, de  
a Magyar Országos Levéltár Palásthy családra vontkozó iratai kö-

381 Ld. Balogh 2008a, 30. levél.
382 Ld. 368. jegyzet.
383 ForsTer 1973, 43.
384 Ld. Balogh 2008a, 12. levél.
385 irMen 1994, 332.
386 palásThy 1891, III. Melléklet.
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zött sem.387 Így csak következtetni lehet arra, hogy Palásthy Márton 
feltehetően a Hont megyei Palást községben született, mert levele-
iből kiderül, hogy atyja is Paláston tartózkodott legtöbbet. Palást  
a család birtokainak középponja, viszonylag kis település volt.388  
E birtokok Hont, Bars, Nyitra, Trencsén, Nógrád megyére terjedtek 
ki Palásthy Pál feldolgozása szerint.389 Viszont Szinnyei József em-
líti, hogy Palásthy Mártonnak Abaúj megyében voltak birtokai,390 
ami azért is valószínű, mert mikor birtokaira távozott, Kassáról írt 
Koppi Károlynak, s annak leveleit is oda kérte.391 Valószínűleg Kas-
sáról ismerte Palásthy Márton Kazinczy Ferencet392 és Orczy Lő-
rincet is, ez utóbbi 1767 és 1784 között Abaúj főispánja volt,393 és 
Koppi Károllyal is ismeretségben állt.394

Palásthy Márton további életútjából a következő rekonstruálható 
szakasz tanulmányainak időszaka, melyet, mint leveleiből kitűnik,395  
a piarista rend váci tanintézményében töltött, 1767–1772 kö rül, 
Koppi Károly ottani tanárkodása idején. Vácott a 18. század máso-
dik felében több, a középfokú oktatást szolgáló piarista tanintéz-
mény működött, ezek közül Palásthy Márton esetében elsősorban 

387 Magyar Országos Levéltár, R 319: Kisebb családi fondtöredékek 1527–
1957. 50. cs. Palásthy család /Hont, Zólyom stb./ 1542–1767.

388 Leírását ld. palásThy, 1891, I. XXXVIII–XLVI.
389 palásThy 1891, I. XX–XXIV, III. XIII.
390 szinnyei 1891–1914, Palásthy Márton szócikk.
391 Kassáról írta Palásthy Márton, ld. Balogh 2008a, 1. és 8. levelet, az  

54. le vélben pedig kéri, hogy Koppi Károly Kassára küldje utána továb-
bi leveleit.

392 szaBó á. 2013, 262.; orBán 2009, 302., 596–597.; deBreczeni 2001; 
KazLev 1890, I. 178–179.

393 Orczy Lőrincről ld. várady 1881; császár 1916; horváTh J. 1974; 
Bíró 1976; KaKucsKa 2003.

394 Orczy Lőrinc hat levele Koppi Károlyhoz 1781–1782-ből, ld. Magyar 
Piarista Rend Központi Levéltára, Manuscripta, For. 0-5/47 Koppi Ká-
roly levelezése. A levelek szövegét közli: Balogh 2008b. Orczy és 
Koppi kapcsolatáról ld. még Balogh 2007a és jelen kötet Scytha va-
gyok, nem lappon című fejezete.

395 Balogh 2008a, 16. levél, 54. levél.
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az 1754–1783 között működő váci Theresianum396 jöhet szóba. 
Ezt a nemesi konviktust Mária Terézia alapította 1764-ben, mikor 
Migazzi váci püspököt, aki 1761-től egyszersmind bécsi érsek is 
volt, egyházmegyéje székhelyén meglátogatta férjével és József, va-
lamint Leopold fiával. Az intézményben évről évre húsz nemes ifjút 
neveltek királyi költségen. Vezetője Orosz Zsigmond volt, piarista 
rendfőnök, akivel Koppi Károly jó kapcsolatban állt,397 s Halmi 
László iskolatörténeti tanulmánya szerint maga Koppi Károly is  
a nemesi konviktusban volt alkalmazásban.398 Koppi Károly mellett, 
aki a poétika tanára volt, és elsősorban drámatanítással foglalkozha-
tott, mint azt De ludorum scenicorum utilitate című dolgozata399 is 
mutatja, 1764–1765-ben ugyanitt volt tanár Dugonics András is,400 
Palásthy tehát már ekkor szert tehetett némi kortárs irodalmi és tör-
téneti tájoltságra. Valószínű, hogy Koppi Károly Palásthy mellett 
egy ideig magántanárként is működhetett, bár erről Horváth Amb-
rus Koppi-monográfiája nem tesz említést. Kazinczy viszont úgy 
emlegeti Palásthyt, mint aki „házi tanítványa a piarista Koppi Ká-
rolynak,”401 illetve „neveltje a piarista Koppi Károlynak, ki tisztele-
tünket s hálánkat érdemlené, ha soha egyebet a hazának nem adott 
volna is, mint két tanítványát: ezt a Pallásthyt és gróf Desewffy 
Józsefet,”402 márpedig Dessewffy Józsefnek, „A »Hitel« czímű 
munka Taglalatja” leendő szerzőjének Koppi a magántanára volt. 
Valószínűleg nem Vácról és nem ebből az időszakból ismerte azon-
ban Palásthy Márton Simai Kristóf piarista iskoladráma-szerzőt, aki  

396 A váci piarista tanintézményekre és a Theresianum történetére nézve  
ld. halMi 1896, 1–100, különösen 32–39. A korabeli oktatási koncepci-
ókra nézve ld. Khavanova 2005.

397 Orosz Zsigmond (1766–1782 között magyarországi piarista rendfőnök) 
leveleit Koppi Károlyhoz az 1774–1782 közötti időszakból ld. Magyar 
Piarista Rend Központi Levéltára, Manuscripta, For. 0-5/47 Koppi Ká-
roly levelezése.

398 halMi 1896, 104.
399 Ismertetését és adatait ld. horváTh A. 1940, 16.
400 halMi 1896, 104.
401 szaBó á.  2013, 262.
402 orBán 2009, 764.
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a Palásthy Márton több 1781-es, Bécsből kelt levelében403 emlegetett 
Simai nevű piaristával azonosítható. Simai Kristóf (1742–1833)404  
ugyanis 1763 és 1765 között tartózkodott a váci piarista rendházban, 
1765 és 1775 között, tehát a Palásthy szempontjából lényegesnek te-
kinthető időszakban Privigyén és Nyitrán volt novícius, majd tanár. 
Azonban 1775-ben Pesten tanított Koppi Károllyal együtt. 1776-tól 
Kassán volt elemi iskolai tanár, szintén Koppi Károllyal, itt meg-
ismerkedett Orczy Lőrinccel, Kazinczyval, Révaival, Batsányival, 
Baróti Szabó Dáviddal. 1781-ben Bécsben rajzot tanult Smutzertől, 
majd a II. József alapította iparos rajziskola vezetője lett. A Magyar 
Hírmondó 1781. nov. 14-i számában olvasható: „T. T. Simai szerze-
tes pap és professzor úr, Bécsben tudományának gyarapítása végett 
alkalmas ideig tartott mulatásáról megérkezvén, az ábrázoló és épí-
tő mesterségre való tanítását ez oskolabéli esztendővel elkezdi.”405 
Palásthy Márton tehát ismerhette Simait Kassáról, ismerhette Koppi 
Károly révén, illetve az sem kizárható, hogy Bécsben találkozott 
vele először, bár ez esetben valószínűleg lelkesebben számolt volna 
be Koppi Károlynak az új ismeretségről: a levelekben Simai inkább 
régebbi ismerősként jelenik meg.406

Arra vonatkozóan, mikor, hogyan és milyen minőségben került 
Palásthy Márton a Magyar Királyi Udvari Kancellária alkalmazá-
sába, szintén csak hipotézisek állíthatók fel. Sajnos, a kancelláriai 
alkalmazottak személymutatói az 1770-es és 1780-as évekre hiá-
nyosak, s Palásthy Mártonra vonatkozó adatot csak 1783-ból tartal-
maznak: „Dnus Martinus Palásty de eadem” a fogalmazók között 
soroltatik fel, a vele együtt felsorolt nevek nagyrészt megegyeznek 
az 54. levélben említettekkel.407 Ugyanebben az 1782. június 8-ára 

403 Ld. Balogh 2008a, 16., 20., 25. levél.
404 Ld. Bodnár 1898; ernyei 1892.
405 Magyar Hírmondó, 1781. nov. 14. 669.; továbbá Bodnár 1898; ernyei 

1892.
406 Ld. Balogh 2008a, 16. levél.
407 A kancelláriai fogalmazók nyilvántartása 1783-ból: „Concipistae: Josephus  

de Jauritz, Paullus Markoviczky de eadem, Gregorius Szabó, Joannes 
Palotsay, Franciscus Bedekovics de Kumuz, Josephus Beöthy de Bessenyő,  
Dnus Martinus Palásthy de eadem, Adamus Relcz de Fületincz, Joannes 
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keltezett levélben adta hírül Palásthy Márton Koppi Károlynak, 
hogy letette a kancelláriai fogalmazók esküjét. Miskolczy Istvánt 
valószínűleg a nehezen olvasható évszám mellett e mozzanat zavar-
hatta meg a levél datálásában,408 mivel a korábbi, 1781-es levelekből 
is egyértelmű, hogy Palásthy Márton a Kancellária alkalmazásában 
állt, azonban eszerint nem fogalmazói minőségben, hanem a hiva-
tali fokozatok sorrendje409 alapján feltehetően kancellistaként, azaz 
egyszerű írnokként. Nem lehetetlen, hogy Palásthy Márton, akár-
csak barátja, Pászthory Sándor, Ürményi József pártfogoltjaként 
került e hivatalba, hiszen a levelek tanúsága szerint Ürményivel 
igen jó kapcsolatban volt: fogalmazóként az ő ügyosztályára ke-
rült, Ürményi révén jutott be az Egyházügyi Bizottságba 1782-ben,  
s amennyiben Ürményi bekerült volna az Államtanácsba, Palásthy 
Márton szerint ő maga is oda kerülhetett volna titkárként.410 Azon-
kívül a Palásthy család tagjai között nem volt szokatlan a kancellá-
riai munkakör: a kancelláriai indexek tanúsága szerint egy Palásty 
Ferenc tanácsos és egy Palásthy József nevű fogalmazó is tevé-
kenykedett a Magyar Királyi Udvari Kancellárián,411 ám mivel az 
előbbi 1789-ben, az utóbbi 1782 és 1786 között, nem zárható ki az 
sem, hogy ők éppen Palásthy Márton összeköttetései révén jutot-
tak hivatalukhoz. Tény azonban, hogy Palásthy Márton viszonylag 
gyorsan haladt előre a ranglétrán: 1782 júniusában lett concipista,412  
1782. július 29-i levelében413 arról értesítette Koppi Károlyt, hogy 
bekerült az Egyházügyi Bizottságba, augusztus 9-i levelében414 
pedig már e bizottság munkálatairól számolt be. A Zur wahren 
Eintracht protokollumainak bejegyzése alapján pedig végül a titkári  

Barthodeiszky, Paulus Zerdahelyi de eadem.” Status Cancellariae Regiae 
Hungarico Transylvanico Aulicae pro anno 1783. Magyar Országos Le-
véltár, A 78 Status Cancellariae 23 353.

408 MisKolczy I. 1937, 4.
409 A hivatali fokozatokról ld. haJdú 1982 és nagy 1971.
410 Balogh 2008a, 3., 4., 24., 45., 46., 53., 54., 56., 57., 59. levél.
411 Magyar Országos Levéltár 23353,4 Index Individuorum Cancellariae.
412 Ld. Balogh 2008a, 54. levél.
413 Ld. Balogh 2008a, 57. levél.
414 Ld. Balogh 2008a, 58. levél.
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rangfokozatot is sikerült megszereznie: „k. k. Hofkonzipist der 
ungar. Hofkanzlei, dann Sekretär”.415

Az eddig egymást sűrűn követő levelekben majdnem egy év hi-
átus következik, mivel Palásthy Mártonnak 1783 tavaszán sikerült 
eljutnia Erdélybe, ahol meglátogatta Koppi Károlyt, gróf Teleki 
Sámuelt és feltehetően Koppi más ismerőseit is.416 A legközelebbi 
híradás 1783. július 8-ra keltezett,417 ebben említi Palásthy Márton, 
hogy exjezsuita pártoskodások miatt távoznia kellett a bizottságból, 
mivel összeütközésbe akarták hozni Ürményivel, melyet ő el kívánt 
kerülni. Nemcsak a levél nehezen értelmezhető szövege miatt ne-
héz feltárni Palásthy bizottságbóli távozásának okait, hanem mert 
Ürményi József és az exjezsuiták kapcsolata vitatott téma a szakiro-
dalomban. Ürményi a nagyszombati jezsuita gimnáziumban tanult, 
jezsuitapártiságát pedig elsősorban a budai egyetem Bretschneider 
által kezdeményezett 1783-as vizsgálatban véli felfedezni a szakiro-
dalom, ahol a vizsgálati biztos, Ürményi nem ismerte el az egyetemen 
Bretschneider szerint uralkodó exjezsuita párt létét.418 Tény, hogy 
mind H. G. Bretschneider, mind F. Nicolai, akikkel Palásthy Márton 
ez idő tájt kapcsolatban állt, jezsuitapártinak tartotta Ürményit,419 
sőt H. G. Bretschneider Esterházy Ferenc kancellárt is.420 Palásthy 
Márton egyértelműen azt állítja említett levelében, hogy Ürményi  
a jezsuitákat pártfogolná, ha merné, de II. József volt jezsuiták eltá-
volítására vonatkozó nyilatkozatai miatt nem teheti: „A császár fo-
lyamatosan utasításokat ad számunkra. Ezek közül igen sok kultu-
rális vonatkozású, legújabban a katolikusok megüresedett helyeire 
vonatkozóan azt írja, hogy az Ürményi-féle bizottság állásfoglalása 

415 irMen 1994, 332.
416 1783. május 24-ére keltezett levelében írta gróf Teleki Sámuel feleségé-

nek, Bethlen Zsuzsannának, hogy Koppi Károly egy Palásthy nevű ifjú-
val, aki Bécsben a kancelláriánál concipista, hamarosan Sáromberkére 
érkezik. Ld. deé nagy 1997, 87.

417 Ld. Balogh 2008a, 59. levél.
418 Ürményi József és a jezsuiták kapcsolatára ld. pálvölgyi 1962; szenT

Királlyi 1938; szaBó M. 1942, pruzsinszKy 1990.
419 Bürger 1944, 21–22.
420 pálvölgyi 1962, 81.
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előtt semmiben nem akar határozni, nehogy végül exjezsuitát, vagy 
jezsuita elvekkel megfertőzött személyt nevezzen ki. A császár 
ilyen egyértelmű nyílt állásfoglalása után lehetetlen, hogy tovább 
játssza Ürményi a [jezsuiták] pártfogójának szerepét, nem merné, 
ha akarná sem.”421 A „comissio Űrményiana”, azaz „Ürményi-féle 
bizottság” kifejezés itt – a szövegkontextus alapján – nemcsak az 
Egyházügyi Bizottságra vonatkozhat, hanem arra az említett felül-
vizsgálati bizottságra is, melyet II. József 1783 májusában küldött ki 
Ürményi elnökletével a budai egyetem felülvizsgálatára,422 amely-
nek feladatai közé tartozott H. G. Bretschneidernek, a budai egye-
temi könyvtár vezetőjének vádjait tisztázni. E vádak legjelentőseb-
bike azt tartalmazta, hogy az egyetemen volt jezsuiták frakciójának 
kezében van az irányítás, mely vádat Ürményi alaptalannak talált, 
Pálvölgyi Endre tanulmánya423 szerint szándékosan „elsüllyesztve” 
Bretschneider bizonyítékait. Nem lehetetlen, hogy Palásthy Márton, 
aki kapcsolatban állt Bretschneiderrel,424 bár annak a vallásügyről, 
toleranciáról vallott nézeteivel nem értett egyet (ugyanakkor jezsui-
tabarátnak sem nevezhető), segédkezett panaszos beadványának el-
juttatásában II. Józsefhez, vagy más módon keveredett bele az ügy-
be. Ez utóbbi azért is lehetséges alternatíva, mert T. Ph. von Gebler 
állam tanácsost, Bretschneider pártfogóját a 3. levél tanúsága szerint 
Palásthy Márton már 1781-ben jól ismerte, információkat kapott 
tőle az Államtanácsban elhangzottakról.425 Könnyen elképzelhe-
tő tehát, hogy Palásthynak ezért kellett távoznia az Egyházügyi  
Bi zott ságból. Hogy Palásthy Márton legalábbis próbált közben-
járni Bretschneider érdekében, alátámasztja Bretschneider egyik 

421 Ld. Balogh 2008a, 59. levél: „Imperator continuo manuales nob[is] 
mittit. Multa inter hoc de re Litteraria, recenter cum pro vacantib[us] 
Catho[lico]r[um] quidam proponerent[ur], adscripsit se ante quod comissio  
Űrményiana finiat[ur], nullum resolvere velle, ne deniq[ue] Exjesuita, 
aut Jesuitiis Principiis infecti aplicant[ur]. Post tantas Imperantis manifes-
tationes impossibile est, ut eor[um] Patronum amplius agat Űrményi, 
nec audet si vellet etia[m].”

422 Ld. pálvölgyi 1962, I. 79–95; pruzsinszKy 1990, 133–151.
423 pálvölgyi 1962.
424 Ld. szenTKirállyi 1938; szaBó M. 1942.
425 Palásthy és Gebler ismeretségére ld. még ForsTer 1973, 130.



143

Nicolainak írott levele is: „Inzwischen correspondirte Palasti mit 
mir und schreib dass Hofrath Ürmeny auf sein Gut nicht weit von 
Ofen kommen würde und dass ich ihn besuchen möchte, ich der 
Ihren Rath hier zu bleiben, gar nicht aus den Augen Lasse, schrieb 
den Palasty wenn er mich versichern könte, dass mich Ürmeny 
gern sehn würde, wollte ich zu ihn gehn.”426 Mindennek az mond 
csupán ellent, hogy Palásthy mindkét bizottsággal kapcsolatban 
a „commisio” szót használja, nem zárható ki tehát, hogy e kife-
jezés az Egyházügyi Bizottságot jelöli, bár néhány sorral lejjebb  
a „comissio Űrményiana”-ra vonatkozóan az olvasható, hogy „ha 
ebben a Bizottság nem a császár akarata szerint határoz, félek, ne-
hogy a kultúra ügyét a német bizottsághoz csoportosítsák át,”427 
márpedig a res litteraria ügyével csak a budai egyetemre kiküldött 
vizsgálati bizottság hozható kapcsolatba.

Mindenesetre Palásthynak valóban sikerülhetett elkerülnie az 
Ürményivel való konfrontációt, mert 1784-ben már kancelláriai titkár-
rá lépett elő, ebben a minőségben mutatták be ugyanis G. Forsternek  
a Born Ignác vezette bécsi Zur wahren Eintracht szabadkőműves 
páholy tagjaként.428 Palásthy Márton eme páholynak 1784 óta volt 
tagja, előtte a pozsonyi Zur Verschwiegenheit páholyhoz tartozott, 
ahová 1781-ben lépett be, s ahol a Draskovich-obszervancia szabá-
lyai szerint három fokozatot teljesített.429 Szabadkőműves tagságá-
ról, kapcsolatairól a későbbiekben lesz szó. A titkári címnél tovább 

426 1783. máj. 3., Buda ld. szaBó M. 1942, 28; továbbá: „Es wäre die grösste 
Satyre die Sie auf Urm. machen könten, wenn sie ihm beschuldigten, 
dass er sich den Ränken der Jesuiten widersetzt, denn bey den itzigen 
Ausbruch dieser Jes. Historie ist er der stärckste Verfechter und selbst 
der Kaiser und die ganze Welt erkennt dass er allein der wichtigste 
Widerstand der Aufklärung in U. ist. Palasty selbst erkennt es itzt von 
ganzem Herzen.” (Wien, 16. Oct. 1783, szaBó M. 1942, 34)

427 Ld. Balogh 2008a, 59. levél: „si Comissio hac ad nutum Imperant[em] 
non finiet[ur], metuo, ne res Litteraria ad Co[m]isionem Germanica[m] 
pertrahat[ur].”

428 ForsTer 1973, 43; sTeiner 1985, 172.
429 A Zur wahren Eintracht jegyzőkönyvei szerint 1784.09.06-án lépett be  

a bécsi páholyba, a jegyzőkönyv azonban korábbi páholyaként, Abafival 
szemben, a pozsonyi Zur Sicherheitot nevezi meg. irMen 1994, 332.
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azonban nem emelkedett Palásthy Márton a hivatali ranglétrán, 
mint Kazinczy Ferenc említi, „önként tette le secretariusi szolgálatát  
a kancelláriánál, de veszteg marada Bécsben, a tudományoknak élve 
s szép örömeinek.”430 Hogy miért mondott le hivataláról Palásthy 
Márton, erre csupán Kazinczy írásai nyújtanak néhány információt. 
E lépésben részben egészségi okok is közrejátszhattak – „Pallásthy 
Márton, házi tanítványa a piarista Koppi Károlynak, hervadozó ifjú-
ságában letette szolgálatját a kancellária mellett, de Bécsben lakott, 
mind mivel ott orvosait válogathatá, mind barátjáért, kiknek szá-
mokban a nagy Széchenyit és a nagy Pászthoryt is látta”431 –; részben  
pedig tanulmányi okok, hiszen már 1781-ben örömmel üdvözölte 
Palásthy a rendelkezést, mely a 28. életév alatt tiltja a peregrinációt, 
mert így a hivatalt viselő ifjaknak is lehetőségük nyílik tanulmány-
utakra.432 – „Le mondott a’ legfényesebb hivatali méltóságok-
ról, mellyekhez néki ifjú kora, nagy születése, természettől nyert  
‘s tsak-nem példátlan szorgalmatossága által szerzett tulajdonságai 
útat készítettek, hogy el-vonattatás nélkül tanúlhasson; s hasznos 
útakat téve Berlinbe, Göttingába, Londonba, Párisba, Nápolyba, 
Romába és Velenczébe, ’s Europának leg-nagyobb fejeivel szoross 
barátságban vólt.”433 Miskolczy István megállapítása, legalábbis 
az általa hivatkozott Kazinczy-szöveget tekintve, megalapozatlan, 
némiképp tendenciózus: „Palásthy tüzes hazafias érzése azonban 
összeütközésbe került az alkotmányt teljesen felborító fejedelmi 
abszolutizmussal, s miként Kazinczy is megjegyzi [Pályám emlé-
kezete. II. k. 8. fejezet.], ez kényszerítette szép jövővel kecsegtető 
hivatalától való megválásra. Birtokára vonult vissza, s ott nemsoká-
ra meghalt. Ha tovább él, kétségkívül egyike lesz a Martinovics-féle 
összeesküvés résztvevőinek.”434 Mivel Kazinczy szövege – „A nyári  
hónapokban olykor tudós utazásokat teve”435 – és a Palásthy ál-
tal megtett utak távolsága arra enged következtetni, hogy Palásthy 

430 orBán 2009, 596.
431 szaBó á. 2013, 262.
432 Ld. Balogh 2008a, 12. levél, illetve 372. jegyzet.
433 deBreczeni 2001, 34.
434 MisKolczy i. 1937, 17.
435 szaBó á. 2013, 262.
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Márton több nyáron keresztül tett peregrinációs utakat, továbbá 
mert 1784-ben még titkári minőségben a Magyar Királyi Udvari 
kancellária alkalmazásában állt, legkorábban 1785-ben, legkésőbb 
1787-ben kellett hivatalától megválnia, hiszen 1789 elején meghalt.

E tudós utazásokról, melyeket tehát Palásthy Márton az 1785–1788 
kö zötti időszak nyarain tett Berlinbe, Göttingenbe, Londonba, Pá-
rizsba, Nápolyba, Rómába és Milánóba, annyit említ még Kazinczy, 
hogy Palásthy „szóla Swietennek, s ez neki hatalmat engede azokat, 
a kiket érdemeseknek s hajlandóaknak találhatna, ide [Bécsbe, B. P.]  
meghívni.”436

Az Orpheus I. kötetének Literátori tudósítások című közleménye 
tartalmazza Palásthy Márton nekrológját Kazinczy tollából.437 A szö-
veg állítása szerint Palásthy Márton 1789. február 1-jén halt meg. 
Palásthy Pál – forrásmegjelölés nélkül – azt állítja, hogy utolsó hó-
napjaiban Palásthy Márton „Abaujba vonult Bécset elhagyva, hogy 
nemes szivét a fojtó bécsi levegőtől megmentse, vagy a halál magját 
magában érezvén.”438

Koppi Károly439

1744-ben Vácon született, itt tanult a váci piaristák gimnáziumá-
ban. 1759-ben lépett be a rendbe, s a filozófiai és teológiai fakul-
tás elvégzése után 1767-ben pappá szentelték. 1767 és 1772 között 
a piaristák nagykárolyi és váci középiskoláiban poétikát tanított, 
ekkor kerülhetett kapcsolatba a váci nemesi konviktusban tanu-
ló Palásthy Mártonnal, akinek később talán magántanára is volt. 
Ezután Nyitrára, majd Pestre került, ahol filozófiát és matematikát 
tanított, de közben1773-tól 1774-ig Bécsben élt mint gróf Fekete 
János440 fiának nevelője. 1776-ban nevezték ki a kassai akadémia  

436 orBán 2009, 764.
437 deBreczeni 2001, 34.
438 palásThy 1891, III. XII. 
439 Biográfiáját, műveinek ismertetését részletesen ld. horváTh A. 1940; 

rövid összefoglalót ld. KolTai 1998, 203.
440 Fekete János (1741–1803) gróf, tábornok, költő és műfordító nem csupán 
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történelemtanárává és könyvtárőrévé. Itt ismerkedett meg Orczy 
Lőrinccel, Kazinczyval, Batsányival. 1780-ban a kolozsvári akadé-
miára került, ugyancsak a történelem tanáraként, s itt gróf Batthyány 
Ignác püspök, gróf Teleki Sámuel, Cornides Dániel, Benkő József 
barátságát nyerte el. E kinevezését egyébként állítólag Palásthyhoz 
hasonlóan volt jezsuiták tették kis híján lehetetlenné, legalábbis 
Orczy Lőrinc és Orosz Zsigmond Koppi Károlyhoz írt levelei sze-
rint,441 ami a két rend (pontosabban a piarista rend és a volt jezsui-
ták) rivalizálásának ismeretében kevéssé meglepő.

1784-ben II. József kinevezte a pesti egyetem világtörténelmi 
katedrájára. Ezzel kapcsolatban érdemes említést tenni a következő 
mozzanatról: 1782. április 10-i levelében442 Palásthy Márton kérte 
Koppi Károlyt, hogy küldje meg neki egyetemes történeti művét, 
melynek ugyan nem ígérhet biztos sikert, de megpróbál kapcso-
latokat szerezni Koppi számára. Néhány mondattal előbb ugyane 
levelében azt is említi Palásthy, hogy Koppit szeretné összeismer-
tetni Ürményi Józseffel.443 Koppi Károly egyetemes történeti művét 
ekkor nem adták ki, legalábbis Bécsben nem. Fennmaradt kézira-
taiból talán az Institutiones historiae Universalis444 című azonosít-
ható ezzel a munkával, s valószínűleg ebből az anyagból tarthatta 

Voltaire-rel való levélváltása miatt érdekes (ld. vörös 1987; gyergyay 
1963, 779–793), hanem egyéb kapcsolatai miatt is, ld. Levél gróf Szé-
chényi Ferenchez. ItK, 1934; KrisTóF 1935; Michaud 1983.

441 Orczy Lőrinc Koppi Károlynak 1780. január 15., Orosz Zsigmond Kop-
pi Károlynak 1779. december 16. Magyar Piarista Rend Közpoti Levél-
tára, Manuscripta, For. 0-5/47 Koppi Károly levelezése.

442 Ld. Balogh 2008a, 53. levél.
443 „Historiam tuam Universalem secure mihi transmittas. qualem habitura 

sit fortunam tibi praedicere nequeo, quia scis quod nec res optimae semper 
dignum habeant effectum. Et quod hoc a me solo n[on] dependent. alias 
successum facile tibi imaginari posses. Nunc primum agere debemus ut 
tibi reconciliet[ur] deinde cetera ex se sponte ibunt.” „Urmenyius suo 
tempore tibi reconciliabit[ur] ad semel omnia fieri nequeunt.” Balogh 
2008a, 53. levél.

444 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár Quart. Lat. 2399
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későbbi egyetemes történeti előadásait is.445 1788-ban megjelent 
Praelectionum historicarum tomus I. Pest, 1788 című kötetében is 
támaszkodhatott erre a feldolgozásra. Palásthy azonban nem csupán 
érdeklődésből kérte Koppit, hogy művét küldje meg neki, hanem, 
mint az összeköttetések szerzésére vonatkozó sorok is mutatják, ki-
adót is próbált szerezni a mű számára (vö. Benkő József 1780. no-
vember 13-i levelét, melyben azt ajánlotta Koppinak, hogy kiadandó 
munkáját Bécsben bocsássa sajtó alá, mivel ott engedékenyebbek  
a cenzorok, 1781. okt. 16-i levelében pedig kívánja, bárcsak lenné-
nek támogatók).446 Ha kiadót szerezni Bécsben nem sikerült is, Kop-
pi Károly 1784-es kinevezését a pesti egyetem világtörténeti tan-
székére csak e kézirat alapján lehetett kieszközölni, hiszen ez Koppi 
legkorábbi egyetemes történeti munkája. Feltehetően Palásthy va-
lóban bemutatta a művet Ürményinek, ahogyan e levelében jelez-
te, s ennek következménye lett Koppi egyetemi tanári kinevezése.  
E tanári kinevezés eredménye pedig egy egészen sajátos, a korszak 
történettudományában egyedülálló historia universalis-koncepció 
kidolgozása lett.447

Koppi Károly Pestre kerülvén szorosabb kapcsolatba jutott Ho-
rányi Elekkel, megismerkedett Schedius Lajossal, Kreil Antallal, 
Abaffy Ferenccel, idősebb Ráday Gedeonnal, részben az egyete-
men, részben szabadkőműves kapcsolatok révén. Koppi szabad-
kőműves beavatásának helye és időpontja nem ismert. 1782-ben 
még valószínűleg nem volt szabadkőműves, hiszen Palásthy, aki 
viszont már az,448 erre semmiféle utalást nem tett 59 levele során. 
1786-ban azonban, a pesti (szintén a Draskovich-obszervanciához 
tartozó) Magnanimitas páholy újjáalakító ülésén Koppi már mint 

445 Praelectiones historiae universalis. 1784–1785, Országos Széchényi  
Könyvtár, Kézirattár Fol. Lat. 235

446 Benkő József levelei Koppi Károlyhoz, Magyar Piarista Rend Központi 
Levéltára, Manuscripta, For. 0-5/47

447 Koppi történetírói munkásságának részletes bemutatását ld. Balogh 
2000.

448 Vö. Palásthy Márton levele Born Ignácnak: Österreiches Staatsarchiv, 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Vertrauliche Akten, 68 (alt 106–107), fol. 
45–46.
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beavatott jelent meg, mégpedig a bécsi páholyokból érkezőkhöz  
csatlakozva.449 Palásthy Márton a 26. levél tanúsága szerint már 
1781-ben szoros baráti kötelékbe szerette volna vonni Koppit Dras-
kovich Jánossal, a Draskovich-obszervancia megalapítójával, s hang-
súlyozta, hogy levélben nem mondhat többet.450 Pászthory Sándor, 
akiről az 58. levélben ír Palásthy, és kívánja, hogy Koppi Károly 
mind Pászthoryval, mind vele magával, Palásthy Mártonnal szoro-
sabb baráti kapcsolatba kerüljön,451 Draskovich jobbkeze, egyszer-
smind Palásthyval együtt a Draskovich által alapított pozsonyi Zur 
Verschwiegenheit páholy tagja volt. Palásthy itt azt is hozzáfűzi 
mindehhez, hogy Koppi esetleg rosszra magyarázná, ha a „dolog” ne-
vét, melybe bevonni akarja, leírná – bár már korábban is emlegette, 
hogy az illuminátusok, a róluk terjengő rossz véleménnyel szemben,  

449 aBaFi 19932, 279. Ezt megerősíti, hogy Koppi egyik jeles szabadkőműves 
barátja, egyben professzortársa a pesti egyetemen, Franz Anton Kreil szin-
tén a Zur wahren Eintracht tagja volt (egy időben Palásthyval, 1786-tól),  
mielőtt a Magnanimitas páholyba került, ld. irMen 1994, 330.

450 „Comes Draskovitz Collonellus Unius L[egionis] Sic[u]lor[um] vir et 
magnae integritatis ingenii, experientiae, et amoris [er]go Patria[m], 
adaequatam mihi de Toto Princip[atu] dedit informatione[m] est is unus 
ex illis quos et aestimo et cujus amicitia fruor, si hunc redire contingeret, 
omnem operam impenderem ut et illum, et Te videre possem. Conabor 
te cum eo notum reddere, et amassem hinc, si horsum venire potuisses. 
Doleo, quod per Litteras plura tibi scribere n[on] possim, neq[ue] velim. 
cum, quid te cum habere velim libentius coram dicerem.” Balogh 
2008a, 26. levél.

451 „...cuperor ut cum eo [Pászthory Sándor] in[n]otesceres, cupere[m] 
ut tam cum illo, quam et mecum adhuc aretiori amicitiae vinculo con-
nectaveris, id est quod ego ex animo desidero, sed quod per Litteras tam 
facile efficere nequeo. Quod si t[ame]n tuum in hanc re[m] animu[m] 
peritius scirem, facerem, ut magis intelligas. Id tantum tibi ea possent 
dico, ne te nomen rei unqua[m] offendat et meam cogitandi rationem, 
quae tibi optime inter omnes nota est, in argumentu[m] assum[m]as, et 
recogites, quod nihil desiderand[a] capax sit, quod in tuum n[on] verget 
emolumentu[m] in meum certe exinde nil accedere potest major adhuc 
amicitia.” Balogh 2008a, 58. levél. Pászthory már korábban tagja volt 
a Zur wahren Eintracht páholynak, ld. irMen 1994, 225, 235, 244, 253, 
261, 276. jegyzőkönyvek.
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nem elsősorban alkímiával foglalkoznak.452 Az, hogy Koppi Károly 
a bécsi páholyból érkezőkhöz csatlakozott, megerősíti a feltétele-
zést, hogy Palásthy Márton itt a szabadkőművességre gondolhatott, 
hiszen Palásthy 1784-ben átkérte magát a Zur wahren Eintracht 
bécsi páholyba, G. Forster már e páholy tagjaként találkozott vele 
1784-es útja során.453 Palásthy Márton a fenti levél elküldése után 
személyesen 1783 tavaszán találkozott Koppi Károllyal Erdély-
ben,454 és talán korábbi tervét, hogy Koppit összeismerteti Er-
délyben Draskovich Jánossal, sikerült megvalósítania. Mindezek 
alapján valószínű, hogy Palásthynak indukáló szerepe volt Koppi 
Károly szabadkőművesi pályafutásában.

Az 1780-as évek végén Koppi Károly két aktuális tematikájú kö-
tettel is jelentkezett: az 1787-es Praenotiones ad historiam ecclesiae 
című munkája még a jozefinista valláspolitika elvi alátámasztása 
volt, az 1790-es Ius electionis quondam ab Hungaris exercitum című 
kötetében azonban már a fejedelmi omnipotencia ellen, a szabad  
királyválasztás joga mellett foglalt állást.455 Az 1790–91-es ország-
gyűlés idején jelent meg A szabad haza egy hű polgárának intelme  
Magyarország karaihoz és rendeihez című anonim röpirata, melynek 
kiadását s a szerző azonosítását Benda Kálmán végezte el.456 Benda 

452 Palásthy, legalábbis a bécsi jegyzőkönyvek szerint, szintén illuminátus 
volt, irMen 1994, 332.

453 ForsTer 1973, 43, 48, 49, 106–112, 117, 119, 124, 130, 132, 141.
454 Ld. 414. jegyzet.
455 Ismertetésüket ld. Benda 1957, I. XXXIV.
456 Benda 1957, I. 5. számú irat. Rövid tartalma: 1. Ilyen kedvező alkalom 

a haza ügyeinek rendezésére még nem volt. Az ősök példáját követ-
ve olyan törvényeket hozzanak az országgyűlésen, melyek biztosítják  
a nép boldogságát. Mindenekelőtt az emberi és polgári jogokra legye-
nek figyelemmel. 2. A szerző egyenként felsorolja: a) a nemzet minden 
tagjára kiterjedő szabadságjogokat, b) a nemzet és uralkodó hatalmá-
nak elhatárolásához szükséges megkötéseket, c) a polgárok erejének és 
biztonságának növeléséhez szükséges intézkedéseket: a családalapítás 
előremozdítása, beköltözési jog, kincstár kezelési jogának, hadüzenet és 
békekötés jogának megszerzése, annak biztosítása, hogy a törvényeknek 
mindenki egyaránt alá legyen vetve, d) a tolerancia helyett vallásszabad-
ság, e) nagy gond fordítandó az ifjúság nevelésére.
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Kálmán igen jelentősnek tartotta e röpiratot, amelyen érezhető az 
1789. aug. 26-án kiadott francia deklaráció hatása, amennyiben ki-
mondja, hogy minden polgár szabad, és polgár mindenki, aki hasz-
nára van az államnak, illetve amennyiben a népfelség elve alapján  
a pénzügyekben és a hadsereg ügyében a nemzetnek birtokol egye-
dül döntési és ellenőrzési jogot. „Bizonyosra vehetjük, hogy elgon-
dolásaival nem állt egyedül, röpirata a plebejus értelmiségi gárda 
radikális tagjainak elképzeléseit tolmácsolta” – így szól Benda hi-
potézise.457 Ezt azzal támasztja alá, hogy Koppi Károly bizonyítha-
tóan kapcsolatban állt Hajnóczy Józseffel, Batsányi Jánossal, Szent-
jóbi Szabó Lászlóval.458

Horváth Ambrus próbálta bizonyítani, hogy „Koppinak semmi 
köze sem volt a Martinovics-féle jakobinus mozgalomhoz”. Igye-
kezetében azonban a Koppi Károly felmentést kérő kérvényében 
sorakozó érvek mellett fontos szerepe van annak, hogy Martino-
vicsnak Fraknói Vilmos által sötétre rajzolt portréját látta a jako-
binus mozgalom hátterében, és ettől mindenképp el kívánta hatá-
rolni monográfiája hősét.459 A József főherceg felterjesztése a pesti 
egyetem gyanús tanárainak és más gyanús férfiainak ügyében460 
című irat Koppi Károlyt Schedius Lajossal és Pászthory Sándorral 
együtt (akivel épp Palásthy Márton akarta összeismertetni Koppi 
Károlyt) gyanúsnak találta, megintésüket, illetve nyugalmazásu-
kat kérte. Koppi Károly ellen a vád az volt, hogy ő segített Hajnó-
czynak a Lettre à l’ Empereur et Roi de Hongroi című tiltott röpirat 
fordításában.461 Koppi Károlyt elbocsátották, s 1795-től 1801-ben 
bekövetkezett haláláig Máramarosszigeten és Nagykárolyban élt el-
vonultan, történelmi munkáin dolgozva. Nekrológja Schedius Lajos 
lapjában, a Zeitschrift von und für Ungarn ban jelent meg.462

457 Benda 1957, I. XXXV.
458 Bónis 1954, 61; Batsányi János: Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz, Tar

nai- KereszTury 1953, 54; ld. Benda 1957, XXXV jegyzetei.
459 Ld. horváTh A. 1940, 78–79.
460 doManovszKy 1925, I. 8. számú irat.
461 A per ismertetését ld. horváTh A. 1940, 74.
462 horváTh A. 1940, 79.



151

Kapcsolatrendszerek, ismeretségi körök

Palásthy Márton alakja igen érdekes abból a szempontból, hogy 
mintegy összekötő-közvetítő kapoccsá vált különböző ismeretségi 
körök, kapcsolatrendszerek között. Palásthy esetében legalább 
öt olyan kört lehet megkülönböztetni, melyek között a fiatal kan-
celláriai alkalmazott összekötő-közvetítő szerepet töltött be: nem  
magyar bécsi-európai körök; Palásthy bécsi „tudós társasága”;  
a Magyar Királyi Udvari Kancellárián formálódó, részben jozefinis-
ta elveket valló „reformbizottság”; kassai ismeretségi köre; erdélyi 
„tudós” ismeretségi köre.

Nem magyar bécsi-európai ismeretségeit Palásthy Márton el-
sősorban szabadkőműves összeköttetéseinek köszönhette. Bécsben 
került kapcsolatba a szabadkőművességgel, 1781-ben lépett be a po-
zsonyi Zur Verschwiegenheit páholyba. Minderről Koppi Károlyhoz 
írt leveleiben hallgat, csupán egy 1784-ből származó levelében 
említi, melyet a Zur wahren Eintracht bécsi páholy nagy mesterének, 
Born Ignácnak írt: „HochWürdiger GroßMeister! Während meiner 
Aufenthalt in Ungarn Meinem Vatterlande, bin ich Vor drey Jahren 
bey der sehr Ehrwürdigen [Loge] zur Verschwiegenheit in Orient 
Von Pressburg aufgenommen worden, und habe allda nebst deren 
drey untere Graden, auch die Höcheren erhalten. Da aber durch die 
Übersetzung des Gouvernementh Von Presburg, und mit derselben 
meiner Mutter [Loge] nacher Offen, ich von derselben; indehme ich 
wegen neueren Profan Geschäften mich stetts hier aufhalten muß 
ausser allen Verbindung komme, mich aber ferner in dem Maure-
rischen kentnisse zu üben Verlange: So wünsche ich dem Vorzug 
Erlangen zu kommen, bey der Sehr Ehrwürdigen [Loge] zur Wah-
ren Eintracht in Orient Von Wiene incorporirt zu werden. Zu dieser 
Absicht also Nehme ich mir dir Freyheit, dieselben angelegentlich 
zu bitten, mir hierzu Genemigst behilflich, und zugleich Versichert 
sein zu wirken, daß ich mich stetts Verlassen werde, diese mir Er-
zeugend Gewogenheit, zu Verdienen. Ich Verharre mit der Voll-
komenster Verehrung. Euer Hochw. Gehorsamst Treuliebendster 
Diener und Bruder Martin Palasty. 1784. 8. 30.”463 A pozsonyi Zur 

463 Österreiches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, VA = Vertrauliche  
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Verschwiegenheit páholyt,464 ahová e levél tanúsága szerint 1781-ben  
lépett be Palásthy Márton, 1776-ban alapította gróf Draskovich Já-
nos.465 1778-ban 44 tagot számlált. Élén báró Splény Ferenc kano-
nok, majd váci püspök állt, tagja volt Gyulai Ferenc gróf, császári és 
királyi kamarás, báró Orczy Lőrinc abaúji főispán, 1779-ben lépett 
be a páholyba Pászthory Sándor, aki Varasdon a Draskovics-anya-
páholy kalapácsát bírta előzőleg, vele együtt Günther János Bálint 
főhadnagy, aki II. József kabinetbeli fogalmazója volt, „a császár 
különös kegyét bírta, de azt fecsegése miatt elvesztette.”466 Való-
színűleg közel állt a páholyhoz Albert herceg is, de Abafi Skerlecz 
Miklós, bizonyos Somssichtól, Holzmanntól és Kubinszkytól elte-
kintve, nem tudott több tagot megnevezni. Máshonnan viszont tud-
ható, hogy Kovachich Márton György szintén e páholy tagja volt, 
nagyjából Palásthyval egy időben, ami magyarázatot adhat későbbi 
Koppival szövődő szoros tudományos együttműködésére is.467 A pá-
holy színvonalát mutatja, hogy „egy külföldi tag... másodmagával 
Bécsből Pozsonyba lerándult, hogy megismerje e páholyt, mely 
tudományával »annyira kérkedik«.”468 Mint fenti levelében Palásthy 
Márton is utal rá, II. József 1783. november 28-án a Magyar Curia, 
1783. december 9-én a Helytartótanács Pozsonyból Budára való át-
helyezését rendelte el, melyet több-kevesebb halogatással 1785-re 
végre is hajtottak. Ez szétzilálta a páholyt, mivel tagjainak nagyobb 
része e hivataloknál volt alkalmazásban, így Budára költözött.  
A pozsonyi páholyélet ettől kezdve jelentéktelenné vált: ezért kér-
te át magát Palásthy, aki kancelláriai hivatala miatt Bécshez volt 

Akten 68 (alt 106–107) fol. 45–46. A Zur wahren Eintracht jegyzőköny-
vei szerint a belépés 1784. 09.06-án történt meg, előző páholyaként 
azonban a pozsonyi Zur Sicherheitot nevezi meg a protokollum, irMen 
1994, 332.

464 Történetét ld. aBaFi 19932, 101–102; aBaFi 1890–1899, II. 265–267,  
V. 158–161.

465 A Draskovich-obszervanciáról ld. aBaFi 1890–1899, III. 369–371.
466 aBaFi 19932, 102. 
467 A Zur wahren Eintracht jegyzőkönyvei szerint az időnként ott is meg-

forduló Kovachich előbb a pozsonyi Zur Verschwiegenheit, majd a pesti 
Zur Grossmuth páholy tagja volt, irMen 1994, 358–359.

468 aBaFi 19932, 102.
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kötve, 1784-ben Born Ignác bécsi páholyába. Palásthy Márton  
a Zur Verschwiegenheit páholyba feltehetően Pászthory Sándor ha-
tására került, akivel jó barátságban volt.469 Palásthy a levelek tanú-
sága szerint is jól ismerte Orczy Lőrincet (talán már Kassáról),470 
magát Draskovich Jánost,471 Splény Ferencet,472 s figyelemmel kö-
vette Günthler sorsát.473 A Koppi Károlyhoz írt levelekben Palásthy 
Márton által említettek közül megfordult ebben a páholyban még 
Brunszvik József,474 a későbbi országbíró, Beöthy József,475 akivel 
később (1785 körül) a pesti Zur Grossmuth páholy tagjaként találko-
zunk,476 és Palásthy Márton régi ismerőse, ifjabb Szlávy Pál.477

Pozsonyi szabadkőművessége idején, de nem szabadkőműves 
összeköttetések útján ismerkedett meg Palásthy Márton két, egyéb-
ként jelentős szabadkőműves értelmiségivel, H. G. Bretschneider-
rel478 és F. Nicolaival.479 Bretschneidert, a német származású ka-
tonatisztet államtanácsos pártfogója, T. Ph. von Gebler 1777-ben 

469 Ld. Balogh 2008a, 58., 59. levél. Pászthory már korábban tagja volt  
a Zur wahren Eintracht páholynak, ld. irMen 1994, 225, 235, 244, 253, 
261, 276. jegyzőkönyvek.

470 Ld. Balogh 2008a, 4., 5., 9. levél.
471 Ld. Balogh 2008a, 5., 26., 49. levél.
472 Ld. Balogh 2008a, 30. levél.
473 Ld. Balogh 2008a, 57. levél.
474 Ld. Balogh 2008a, 54., 56., 59. levél. Brunszvik egyébként a Zum 

heiligen Joseph bécsi páholy tagja volt, de a társpáholy ülésein is megje-
lent, ld. irMen 1994, 346. – a protokollumokban Bruszig vezetéknévvel 
szerepel. A szabadkőműves F. Nicolai 1781-es bécsi útjának leírásában 
két bécsi magyar ismeretségét tartja említésre méltónak: Brunszvik Jó-
zsefét és Palásthy Mártonét. Ld. nicolai 1783, III. 344–345.

475 Ld. Balogh 2008a, 54. levél. Mind Beöthyt, mind Szlávy Pált Palásthy 
közeli ismerőseiként említette a Bécsben szabadkőműves kapcsolatok 
alapján tájékozódni próbáló Kazinczy (orBán 2009, 604.). Beöthy té-
ves keresztnévvel szerepel a Zur wahren Eintracht jegyzőkönyveiben, 
irMen 1994, 344., Szlávy pedig szintén a „besuchende Brüder” között 
kerül említésre, irMen 1994, 373.

476 aBaFi 1890–1899, V. 195.
477 Ld. Balogh 2008a, 29., 54. levél. Vö. 475. jegyzet.
478 Ld. pálvölgyi 1962; szenTKirállyi 1938; szaBó M. 1942.
479 Ld. Bürger 1941; raaBe 1983.
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verseci alkapitánnyá, majd 1780-ban a budai egyetemi könyvtár 
prefektusává neveztette ki királyi tanácsosi ranggal, és hamarosan 
az (ekkor még budai) Magnanimitas páholy közkedvelt alakjává 
vált.480 Palásthy Mártonnal azonban Weingand és Köpf könyvkeres-
kedők révén találkozott először, 1780 decembere táján, és ismeret-
ségük azzal vette kezdetét, hogy sikerült Palásthynak Nicolai All-
gemeine Deutsche Bibliothek című folyóiratának egyik példányát 
eladnia481 (mint a 18. levél is mutatja, e folyóiratot Palásthy Márton 
igen nagyra becsülte). Későbbi kapcsolatukat némiképp ellent-
mondásossá tette, hogy Palásthy Márton véleménye a toleranciáról 
és a protestáns jogokról nem egyezett Bretschneider felfogásával 
(Palásthy szerint „a protestánsok ügyesen lobbiznak, és itt is erős 
érdekképviseletük működik. Nem tudom, mit akarnak még? Úgy 
tűnik nekem, hogy inkább polgárjogi szabadságot, mint lelkiisme-
retit. Mert ha a lelkiismereti szabadságban tovább akarnának lépni, 
nem toleráltak, hanem együtt-uralkodók lennének. Ha más tolerált 
vallásról azt látnám Európában, hogy ezen lelkiismereti és politi-
kai szabadságjogoknak örvendenek, önként megengedném nekik, 
és egyet is értenék. De amennyire az európai ügyekben járatos va-
gyok, úgy tudom, még katolikusok sem rendelkeznek olyan elő-
jogokkal sehol sem, mint ők. Egyébiránt ez az évszázad igen to-
leráns, és több más lehetetlenség és Hurre-Gespenst közepette ezt 
akarják a felvilágosodott országokban bevezetni a felvilágosultak/
illuminátusok. De az én véleményem szerint ezt akkor valósítják 
majd meg, amikor az egyetemes orvosságot és az alkímiát, melyen 
még csak dolgoznak, foganatosítják.”),482 azonkívül Bretschneider 

480 h. Balázs 1967, 79.
481 „Der Handel ist in Beyseyn von Weingand um Köpf geschlossen worden, 

welche mir den Käufer einen Herrn von Ballasti recommandirt haben...” 
Ofen, 9. Dec. 1780, Bretschneider Nicolainak, szenTKirállyi 1938, 43.

482 Ld. Balogh 2008a, 3. levél: „protestantes potenter agunt et pro iis  
potens quoq[ue] factio hic existit. Nescio qu[i]d velint adhuc? Videt[ur]  
mihi quod civilem potius libertatem, quem conscientiae quaerunt. 
Nam si in libertate conscientiae ultro ire voluerint, non tolerate, s[e]d  
condominium habebunt. Si ullam aliam tolleratam in Europa relligionem, 
iis libertatib[us] conscientiae, et politicis gaudere viderem, concederem 
ultroneae et votum meum quoq[ue] darem. S[e]d quantum ego de reb[us]  
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úgy vélte, Palásthy érdekből csatlakozott Ürményi köréhez (akit 
Bretschneider jezsuitapártinak, toleranciaellenesnek tartott), il-
letve később az Egyházügyi Bizottsághoz. Bretschneider inkább 
Nicolai miatt emlegette Palásthyt, akit a fenti okokból kifolyólag 
tehetséges, de nem egyenes embernek tartott: Palásthy ugyanis 
többször küldött tokaji bort Nicolainak, illetve rendelt tőle könyve-
ket, szerzett előfizetőket Nicolai könyveihez.483 Mindezek ellenére 

Europais informatus sum, catholicos iisdem quib[us] illi hic libertatib[us] 
nullibi gaudire scio. Interim saeculum hoc Tollerantisticum est, et inter 
reliquas impossibilitates et Hurre-Gespenst etiam hoc in illuminatis  
his Regnis introducere volunt Illuminati. S[e]d mea sententia hoc tunc 
efficient, quando universale[m] Medicina[m], et Alchimyam in qua 
tantu[m] laborant miscuerint”.

483 A vonatkozó részek Bretschneider Nicolainak írt leveleiből: „Nach 
diesem Vorfall kamen die Protestanten in Ungern mit ihren Beschwerden 
angestocken, wurden gehört und in ihre alten Rechte wieder eingesetzt, 
auch dass ist allen unausstehlich, selbst dem unschuldigen Palasti.” (Ofen, 
13. Dec., 1781, szenTKirállyi 1938, 70). „Die Populations Listen von 
Ungern mag ich vom Palasti nicht fordern. Sie [ti. a protestánsok] werden 
schnell aus meinem letztern gemerckt haben welches Misstrauen sich 
ietzt zwischen beide Nationen einschleicht, und ich muss Ihnen sagen, 
dass (wie ich jetzt sehe und aus den vertrauten Discoursen weiss die er 
mit geführt hat) der gute Palasti in diesem Fache eine der schwächsten 
Creaturen ist.” (Ofen, 24. Dec. 1781 szenTKirállyi 1938, 78–79).  
„Hier in Ungern ist im Gegentheil die affaire mit dem reformirten 
Catechismus: Die Herren wollen sich nicht entschliessen, die Stellen 
wo die Messe Angötterey und der Catholik Götzendiener genannt wird 
auszulassen, das ist nun alles Wasser auf die Mühle der Intoleranten, 
unter welcher letztern Hofr. Ürmeny, Palaste etc.” (Ofen, 3 Januar, 1782, 
szenTKirállyi 1938, 83). „Ein solcher Tokäyer Wein, wie Sie vom 
Palasti haben, kostet hier das Antal wenigsten 16–18 Ducaten. Palasti 
hat noch starcke Lust nach Berlin zu reisen – und itzt ist auch der junge 
Podmaniczky mit viel Kenntnissen bereichert, aber auch mit viel Wind 
bepfropfen, zurück gekommen.” (Ofen, 17. Febr., 1782, szenTKirállyi 
1938, 89). „Pallasty z. B. dieser junge mensch hat etwas gelesen und 
ein weiches Gemüth, das guter Lehren Annahme fähig wäre und würde, 
wenn er unter andre als seine Landsleute gekommen wäre, unpartheyisch 
haben dencken lernen. Itzt aber denckt er, Intoleranz sey Patriotismus, 
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Bretschneider levelei alapján is valószínű, hogy Palásthy segítségé-
re volt Breschneidernek a budai egyetem felülvizsgálata ügyében.484 
A F. Nicolai berlini könyvkereskedővel, Lessing és Mendelssohn 
barátjával való ismeretség, melyet Palásthy részben Bretschneider 
közvetítésének köszönhetett, mint Bretschneider leveleiből kitűnik, 
elsősorban Palásthy Márton élénk könyvgyűjtő és könyvközvetítő 
tevékenységével állt kapcsolatban. Az inkább üzleti jellegű kapcso-
lat Nicolai 1781-es bécsi tartózkodása során vált személyes ismeret-
séggé. Mint arról Palásthy Márton 1781. június 12-iki levelében485 
beszámolt Koppi Károlynak, Nicolai meglátogatta őt Bécsben, és 
„rábeszélték”, hogy látogassa meg a budai egyetemet. A többes 
szám feltehetően Brunszvik József kancelláriai titkárra vonatkozik, 

hilft mit seinem Meister Ürmény verfolgen, de K. betrügen und flucht 
der guten Anstalten, die vielleicht seine Nation um ein Jahrundert früher 
zu Menschen machen könten, wenn sie in Erfüllung kämen und nicht 
von diesen Dickköpfingen durc Schleichwege die über ihre Kräfte fast 
zu übersteigen scheinen, aufgehalten würden.” (Ofen, 24. Nov., 1782., 
szenTKirállyi 1938, 126). „Palasty schrieb mir gestern, er hat die 
Bücher erhalten und ist ganz voll Dancks. An mir wirds nicht fehlen 
die Tokayer Anzahl so hoch hinauf zu schrauben als es nur möglich ist. 
Sagen Sie nur darüber nicht verlegen. Palasty gewinnt immer dabey, 
wenn er Abends im Matschaker Hot erzählen kann, dass der berühmte 
Nikolai mit ihm correspondirt.” (Ofen, 30. Nov. 1782, szenTKirállyi 
1938, 129). „Herr von Palasthy hat mich ersucht ihn vor 15 Exemplaria 
Praenumeration auf Ihre Reisen verzeichen zu lassen und diese 15 Exempl. 
sollen Sie ihm gerade zu nach Wien schicken.” (Ofen, 1783 Marz 25.,  
szaBó M. 1942, 25). Palásthy „ist eben kein grosser Freund der Jesuiten, 
aber er lässt sich vom Ur. unter dem Scheine der Nation Ehre, leiten wie 
der will, und ist jetzt, so wie die ganze Nation gegen mich. Palasty allein 
hält noch bey der Vernuft aus..” (Ofen, 8..Nov.1783, szaBó M. 1942, 40).  
„Palasty ist kein Mann mit dem man aufrichtig scprechen darf. Er ist zu 
scwach und furchtsam und in dessen Händen, der sich stellt Meynung zu 
seyn.” (Ofen, 9. Febr..1784, szaBó M. 1942.), ld. továbbá 420. jegyzet, 
szenTKirállyi 1938, 43, 113, 126–127, 132; szaBó M. 1942, 15. 

484 Ld. 426. jegyzet.
485 Ld. Balogh 2008a, 18. levél. Nicolai említett útjáról, illetve az ekkor 

megformálódó magyarság-képéről ld. MarTens 1982.
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akivel Palásthy közeli ismeretségben volt,486 azonkívül Nicolai bécsi 
útjának 1783-ban megjelent leírásakor e két ifjú magyar úr ismeret-
ségét emelte ki. E rövid említésből – „Ich habe Gelegenheit gehabt, 
verschiedene liebenswürdige junge Herren Ungarischer Nation 
kennen zu lernen, darunter sind die Sekretäre den die der Kanzley, 
die Herrn von Brunswick und von Pallasti Sekretär hat eine schöne 
Sammlung von englandischen Büchern, in denen er wohl belesen 
ist”487 – egyszersmind az is kiderül, hogy Palásthy Márton jelentős 
angol nyelvű könyvgyűjteménnyel rendelkezett, így érthető, miért 
említette Palásthy 6. levélben, hogy angol leírások normái szerint 
kellene elkészíteni egy átfogó Notitia Hungariae-t, illetve miért 
emelte ki a Koppi Károly számára küldött útleírás- és történelmi 
szakmunka-ajánlatában az angol Morris és Robertson könyveit,488 
holott ilyen irányú tájoltság e korszakban Magyarországon nem volt 
gyakori. Palásthy és Nicolai kapcsolatáról a legutolsó adat, hogy  
G. Forster, aki egyébként nem viseltetett osztatlan lelkesedéssel  
a berlini kiadó és könyvkereskedő iránt,489 naplójának 1784. május 19-i  
feljegyzése szerint „um halb 7 nach Gonnewitz gefahren, nebst 
Kreis Steuer Einnehmer Weiße und Rath Adelung, daselbst Nicolai, 
Baron von Pallasty, Prof. Platner, Segner und Welk gefunden, der 
traktierende war heut Hr. M. Schreiter der heut Disputiert hatte, ein 
Neffe Weißens.”490 Később Palásthy berlini peregrinációs útjának 
egyik célja bizonyára Nicolai meglátogatása lehetett.

Forster útinaplója,491 melyben az 1784-es vilnói útján történteket 
rögzítette, azért is fontos, mert egyik megjegyzése segíthet annak 

486 Ld. Balogh 2008a, 54., 56., 59. levél. 
487 nicolai 1783, III. 344–345.
488 Ld. Balogh 2008a, 39., 43. levél.
489 G. Forster szerint: „Ueber Nicolai war man nicht gut zu sprechen. Keinem 

Berliner wolle man seinetwegen wieder gastfrey, so wie ihm, begegnen. 
Er habe 14 Tage sich aufgehalten, und sein Buch sey Compilation aus 
allen andern; und so voll Untrichtigkeiten wie jedes andre. Er spreche 
vom Charakter der Wiener, ohne zu bedenken daß die meisten Leute mit 
denen er Umgang gehabt, nicht aus Wien und nicht einmal Oesterricher 
waren.” ForsTer 1973, 106.

490 ForsTer 1973, 49.
491 Az útinapló vonatkozó részéről ld. sTeiner 1985, 172–173, 185.
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megértésében, hogyan juthatott be Palásthy Márton Bécs leghíre-
sebb páholyába, a Born Ignác vezette – többek között Mozart tagsága 
által is megtisztelt – Zur wahren Eintracht páholyba.492 Forster 
Palásthyval először 1784. május 18-án találkozott a Nicolai kap-
csán említett társaságban. Szorosabb ismeretségbe kerültek, később 
többször mentek együtt kávéházba, olasz balettelőadásra, kaszinó-
ba,493 s mikor távozása előtt Forster legközelebbi ismerőseit viasz-
lenyomattal ajándékozta meg, a rangos névsorba Palásthy Márton 
neve is bekerült: „1 Sonnenfels. 1 Haddiks. 1 Laura. 1 Jeanette.  
1 Weber. 1 Hunchovski. 1 Born. 1 Thun. 1 Pallasti. 1 Graf Zinzendorf.  
1 Jünger.”494 Palásthy Márton 1784. július 26-án bemutatta Forsternek  
Jakob von Wöbert (egyes változatokban: Webert), a Németalföl-
di Államkancellária titkárát, Born bizalmas barátját. Forster még 
aznap részt vett a Zur wahren Eintracht páholy egy ülésén, ahol 
Palásthy Márton is megjelent.495 Palásthy fentebb idézett levele, 
melyben felvételét kérte Borntól a Zur wahren Eintracht páholyba, 
1784. augusztus 30-ra keltezett, vagyis ezen esemény után íródott: 
Palásthy Márton ekkor tehát már az említett Wöber (Weber) – és 
talán Forster496 – személyében befolyásos pártfogókkal rendelkezett 
Born köréből, és részt vett a páholy egyes ülésein. Valószínűleg az  
ő segítségükkel érte el Palásthy, hogy átvették a Zur wahren Eintracht 
páholyba, ahol szeptember 3-án egy tagfelvételi ülésen is jelen volt 
Forsterrel együtt.497 Forster útinaplója emellett egyben arra nézve is 
tanulságos, kiknek a társaságában találkozott bécsi tartózkodása so-
rán Palásthyval: Prof. Leske,498 Nicolai,499 Prof. Platner,500 Segner,501  

492 A páholy ismertetését ld. aBaFi 1890–1899, IV. 278–318; jegyzőköny-
veit ld. irMen 1994.

493 ForsTer 1973, 107, 108, 110, 112. 
494 ForsTer 1973, 141. 
495 ForsTer 1973, 105.
496 Forster naplója tanúsága szerint bécsi tartózkodása során szinte naponta 

találkozott Bornnal. ForsTer 1973, 43–141.
497 ForsTer 1973, 132.
498 ForsTer 1973, 48.
499 ForsTer 1973, 49.
500 Uo.
501 Uo.
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Wenk,502 Born,503 Wöber (Weber),504 Bäken,505 Hunczovski,506 Alxin-
ger,507 Ratschky,508 Lichnowsky gróf,509 Lücke,510 Spielmann ta-
nácsos,511 Gebler tanácsos,512 Fries gróf,513 van Swieten báró,514 
Gemmingen báró,515 Reiter,516 Strathmann,517 Ürményi gróf.518 Az 
1784. szeptember 3-i páholyülésen Ayerhoffer tábornagyot avatták 
be, jelen voltak: „Fürst Paar, Graf Sarau, Retzer, Ratschky, Rei-
ter, Blumauer, Schittlesberger, der eine Rede hält, Weber, Pallasti, 
Münter, Kesar (Prof.), eger (Prof.), obrist Lebzelter pp... Hrn. von 
Lebzelter... Dr. Mertens... Hr. Gretzmiller... Born.”519 A Zur wahren 
Eintracht protokollumai alapján ez reprezentatív listának tekint-
hető, ha összevetjük azon személyekkel, akik a Palásthy által lá-
togatott páholyüléseken jelen voltak: talán még Maximilian Jacobi 
és Karl Michaeler nevét érdemes itt kiemelni.520 Palásthy Márton 
további bécsi szabadkőműves kapcsolatairól Kazinczy nyújt infor-
mációkat, aki leírja, hogyan mutatta be őt Bécsben Palásthy Carlo 

502 Uo.
503 ForsTer 1973, 105.
504 ForsTer 1973, 105, 112, 117, 119.
505 ForsTer 1973, 105.
506 Uo.
507 Uo.
508 Uo.
509 ForsTer 1973, 105, 111.
510 ForsTer 1973, 105.
511 ForsTer 1973, 106, 119, 130.
512 ForsTer 1973, 106, 119, 130.
513 ForsTer 1973, 106.
514 ForsTer 1973, 106, 119.
515 ForsTer 1973, 106.
516 ForsTer 1973, 112.
517 ForsTer 1973, 119, 130.
518 ForsTer 1973, 119.
519 ForsTer 1973, 132.
520 Palásthy viszonylag sűrűn látogatta a páholy üléseit: a 202, 209, 310, 

312, 315, 327, 328, 332, 333, 337, 341, 342, 348, 375, 377, 379, 414, 
422, 427, 429, 430, 431, 432, 436, 439. számú ülések jegyzőkönyvében 
szerepel a neve az 1784–1785-ös időszak mintegy másfél esztendejéből, 
ld. irMen 1994.
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Antonio Pilatinak, a Di Una reforma d’Italia (Velence, 1767) szer-
zőjének és magának Born Ignácnak,521 de Palásthy mutathatta be 
Kazinczyt Alxingernek is. Hogy milyen izgalmas nemzetközi kap-
csolatok alapja volt az ottani páholyélet, arra az eddigi példákon 
túl szemléletes adalékot nyújt a 375. ülés protokolluma 1785-ből, 
ahol Palásthy is jelen volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint: „Ist 
beschlossen worden, den Suchenden Johann Peter Frank, Professorn 
zu Pavia den Logen anzumelden, und Dispensation von der Zeit bey 
der Nat. Loge durch die Bez. Loge anzusuchen, da er bald abreisen 
wird, um einen Ort, wo keine Loge ist, gehet, und uns vob der Loge 
Augusta zu den 3 Flammen in Göttingen empfohlen worden ist.”522 
Palásthy Márton ismeretsége Gottfried van Swietennel, az egye-
sült cenzúra- és sajtóbizottság elnökével (mely Forster naplójából 
is nyilvánvaló), valószínűleg korábbi időszakra vezethető vissza,  
s akárcsak Palásthy szabadkőművesi beavatása, ez is Pászthory 
Sándorral állhat kapcsolatban. Van Swieten az 1782 tavaszán fel-
állított udvari tanulmányi bizottság elnöke volt, s ebben a kis sze-
mélyzetű bizottságban Sonnenfels mellett, aki egyébként szintén 
ismerhette Palásthyt a Zur wahren Eintracht páholyüléseiről,523 ott 
tevékenykedett Pászthory Sándor is,524 akit egyébiránt Kazinczy 
is úgy emleget, mint az ifjabb van Swietenhez közelállót.525 Ez  
a kapcsolat a bécsi szabadkőműves összeköttetések révén nyilván 
tovább mélyült, így vált lehetővé, hogy Palásthy Márton tanulmány-
útjai időszakában megbízást kapott van Swietentől: „Swieten, az if-
jabb, tudományok ministere II. József alatt, ismerte fejét s lelkét, 
s felhatalmazá, hogy Németországban a nevezetesebb embereket 
igyekezzék az austriai monarchiának megszerezni. Palasthy Jénában  

521 orBán 2009, 596597.
522 irMen 1994, 272.
523 1782-től látogatta Sonnenfels a páholyüléseket, több alkalommal Palás thy-

val együtt ld. irMen 1994, 337.
524 Vö. Balogh 2008a, 57. levél.
525 Kazinczy leírja, mi minden segítette abban, hogy „a tudományok pá-

lyáján, későbbi ipam, gróf Török Lajos, és ez által referendárius, ké-
sőbb fiumei gubernátor Pászthory Sándor, s a nagy iskolai minister báró 
Swieten alatt szolgálhassak”. Kazinczy 1880, 110.
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E[ichorn]t, Göttingában Hissmannt, az erdélyi születésűt, erre 
meg nyerte.”526 Palásthy összeköttetései, melyekről az eddig ismert 
adatok alapján is állítható, hogy európai hírű tudósok és birodalmi 
hatáskörű hivatalok betöltői felé irányultak, e tanulmányutak során 
feltehetően tovább bővültek.

Szabadkőműves kapcsolataival ellentétben viszonylag kevés tud-
ható arról a „tudós társaságról,” mely Bécsben, Palásthy Márton 
lakásán szerveződött. 1781. december 18-ára keltezett levelében527 
írt Palásthy erről a társaságról, mely péntekenként ült össze az  
ő lakásán, bár nem volt rendszeres és nyilvános az összejövetel. 
Valamennyi résztvevő magyar volt, egy kivételével, „aki művelt-
ségben és tudásban minket messze felülmúlt, ez a férfiú kivételes 
szellem, kétségtelenül Bécs legelsőbbike, és talán nem ítélem meg 
rosszul, ha úgy vélem, a legnagyobb filozófusok egyike. Felosztot-
tuk magunk között a témákat, ezen Elöljárónk pedig a kultúra ügyét 
választotta, mert ez veszi el tőle a legkevesebb készülési időt.”528 
A koordináták túl tágak ahhoz, hogy az illető azonosítható legyen: 
a fentiek alapján mindez akár az ifjabb van Swietenre is vonatkoz-
hat. A többi tag feltehetően Palásthy Márton hivataltársaiból ke-
rült ki, amit alátámaszt az, hogy az ekkor kancelláriai fogalmazó 
Bedekovics Ferenc, illetve Palásthy pozsonyi szabadkőműves társa, 
báró Skerlecz Miklós a későbbiekben igazolhatóan támogatta a ha-
sonló szerveződéseket.529 Bécsi magyar körökben nem voltak hagyo-
mány nélkül valók az ilyen jellegű kísérletek – az 1770-es évekből  
Kollár Ádám Ferenc és Tersztyánszky Dániel nevéhez fűződnek 

526 szaBó á. 2013, 262.
527 Balogh 2008a, 39.levél.
528 Ld. Balogh 2008a, 39.levél: „qui Eruditione, et scientia nos longe superat, 

est is vir sum[m]i ingenii, et absq[ue] omni dubio primus Vienna, et de 
illo fors n[on] male judico, si unum ex maximis Philosophis ipsu[m] 
esse judico. Partiti sumus intra nos objecta discursus, Praeses iste noster 
rem Litterariam in se assumpsit, quia hoc minimum ex occupationib[us] 
illi rapit.”

529 Kovachich Márton György Institutum diplomatico-historicum intéz-
ményalapítási kísérletéhez járultak hozzá adományaikkal. Ld. v. Win
disch 1968, 117.; V. Windisch 1998.
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hasonló kezdeményezések,530 és a szakirodalom feltételezi, hogy 
az 1780-as években több ilyen szerveződési kísérlet is lehetett bé-
csi magyar hivatalnokok körében.531 Emellett Palásthy Márton kö-
rében sem voltak ismeretlenek a tudományszervezési törekvések: 
V. Windisch Éva szerint Koppi Károly bizalmas kapcsolatban állt 
Kovachich Márton Györggyel,532 Batthyány Ignácnak533 pedig szá-
mos levele bizonyítja Koppival való ismeretségét,534 könyvtárát 
Palásthy is említette egyik levelében.535 A Palásthy-féle társaság első-
sorban a tagok litteraria, politika és gazdaság területén való erudícióját 
kívánta mélyíteni, de nem csupán gazdasági és könyvújdon sá gokról 
referáltak, hanem – éppen Palásthy referátumai alapján – mind ezeket  
megpróbálták történetkritikai eszközökkel értékelni. Palásthy kidol-
gozott egy működési tervet is, melynek lényege az lett volna, hogy 
J. Ch. Gatterer göttingeni professzor Handbuch der allgemeinen 
Weltgeschichte (Göttingen, 1761–1764) című világtörténetének 
korszakbeosztása szerint haladva történeti és erre építve egyéb tu-
dományágakhoz kapcsolódó kérdéseket tesznek fel, és a válaszok 
tanulságait végül aktualizálják, ám a társaság elnöke az (erősen his-
torikus tájoltságról tanúskodó) tervet túlméretezettnek találta. Való-
színűleg ugyane társaságban hangzott el Palásthy Márton korábbi 
felvetése is, mely egy Koppival közösen megbeszélt tervre vezet-
hető vissza: „Azt szeretném, hogy Anglia ama bizonyos leírásának 
mintájára készüljön, és a Királyság jelenlegi helyzetét, leginkább 
geográfiai leírását, népeinek történetét, a köz- és magánjogi törvé-
nyeket, a Királyság politikai szervezetét, vallási és kulturális hely-
zetét, benépesültségét, jövedelmét, seregét és hadügyét, kereskedel-
mét, népeinek szokásait írja le.”536 A koncepció rokon Kovachich 

530 szelesTei 1989. 
531 v. Windisch 1962, 94.; v. Windisch 1998.
532 v. Windisch 1962, 103.; Kovachich pedig Palásthyt a pozsonyi Zur 

Verschwiegenheit páholyból is ismerhette, ld. irMen 1994, 358–359.
533 JaKó 1991.
534 Öt levél 1781-ből, Magyar Piarista Rend Központi Levéltára, Manu-

scripta, For. 0-5/47 Koppi Károly levelezése.
535 Balogh 2008a, 41.levél.
536 Ld. Balogh 2008a, 6. levél: „Vellem ut ad normam cuju[s]dam Anglicae  
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Márton György elképzelésével, s ha megvalósul, feltehetően Vályi 
András honismereti munkájához537 hasonló dokumentum jött volna 
létre. Az egybeesés nem véletlen, hiszen a Draskovich-obszervancia 
alkotmánya, mely Palásthyra nézve is kötelező volt éppúgy, mint 
Kovachichra nézvést, kifejezetten ösztönözte az ilyen típusú felmé-
réseket.538 Palásthy Márton úgy tervezte, a megírandó munkához az 
aktuális adatokat ő és a Kancellárián dolgozó társai szolgáltatnák, 
a történeti feldolgozáshoz azonban a történettudományban jártas 
tudósok segítsége lenne szükséges, így Koppi Károlyé (esetleg  
a Koppi köréhez tartozó Benkő Józsefé, Cornides Dánielé). Palásthy 
Koppihoz írt későbbi leveleiben élénk forrás- és könyvgyűjtő tevé-
kenység nyomai mutatkoznak, bár elképzelhető, hogy ez inkább 
Koppi Károly készülő egyetemes történeti művének vagy Benkő 
József forráskiadói tevékenységének segítségére szolgált.539 Ha konkrét  

descriptionis sit, et actualem Regni statum, potissimum quod Descriptionem  
Geographicam, Historiam Gentis, Leges tam Publicas quam et civiles, 
Regni Administrationem Politicam, Statu[m] Religionis, Litterar[um], 
Impopulationem, Proventus, exercitum et militiam, Comerciu[m]. Mores  
Gentis etc.”

537 vályi András, Magyar országnak leírása, I–III, Pest, 1796–1799; vö. 
még csendes 1975.

538 „Pro Politicis: En Hungaria pro ratione armentorum major Impopulatio 
desideranda sit? Si ita, an Coloni ex exteris Provinciis evocandi? Vel  
quomodo aliter prospiciendum? An optandum sit Hungariae Commer-
cium? Si ita, qualiter, et quibus cum articulis promovendum? Quae 
melior rectae repartitionis instituendae ratio? Qualiter cum Intertentione 
militis cum minori Populi aggravio procedendum? Qualiter Sors Colo-
norum melior reddi posset? An possint Luxui recti Limites figi? Et 
quinam sint illi?...Ita quoad reliquas Litteraturae Partes, ea tamen 
semper ratione, út non vana Ingenii ostentatio, verum utilitas semper 
publica Basim Dissertationis constituat; si quaepiam inter nos melior 
inveniatur Dissertatio, jam aderit modus illam publici Juris efficiendi, 
ac meritas Authori reddendi Laudes...” Systema Constitutionis Latomiae 
Libertatis sub Corona Hungariae, in Provinciam redactae, Österreiches 
Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Vertrauliche 
Akten, Vol. 67. Nr. 10. 33–34.

539 Feltehetően ehhez a tervezett Notitia Hungariae-hoz volt viszont szük-
sége Palásthynak a későbbiekben Bajtay Antal piarista író kéziratos  
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eredménye nem született is ennek a kutatótevékenységnek, anyagot 
és irányt adhatott a Magyar Királyi Udvari Kancellárián ez idő tájt 
meginduló élénk reformmunkálatokhoz.

E kancelláriai reformmunkálatok előzménye az volt, hogy terve-
zett közigazgatási reformjait II. József Gedanken von der Verfassung 
des Königreichs Hungarn, und seines dermaligen Zustande540 című 
tanulmányában előkészítvén, felszólította Eszterházy Ferenc kan-
cellárt, hogy terjessze elő véleményét az ebben és az Entwurf zu 
einer verbesserten Verfassung Hungarns541 reformtervezetben fog-
laltakról. A válasz 1785-ben készült el, az Ausarbeitung über das 
System von Hungarn und die in selben einzuführenden Verbesserung 
und Abänderungen542 címet viseli. A terjedelmes irat Eszterházy 
kancellár nevében készült, áttanulmányozta Bánffy György és 
Pálffy Károly alkancellár, a válasz megszövegezését (és részben 
kidolgozását is) Ürményi József végezte el „departementuma néhány  
emberével,”543 Hajdú Lajos feltevése szerint elsősorban Pászthory 
Sándorral. Hajdú Lajos ezen Elaboratum mögött összehangoltan 
működő reformbizottságot feltételez, melybe a fentebb említettek 
mellett beletartozik még gróf Széchényi Ferenc és gróf Brunszvik 
József,544 aki 1785-ben Skerlecz Miklós helytartótanácsi tanácsossal 
részt vett a Curia reformjára vonatkozó tervezet elkészítésében is, 
amelyet szintén Eszterházy, Pálffy és Bánffy bíráltak el.545 Palásthy 

történeti műveire, Bajtay ugyanis a felsoroltakból több tételt kidolgozott 
kéziratban: Politico-statistica Regni Hungariae; Statistica regni Hunga-
riae, quam tradidit...archiduci deinde Josepho II...imperatori. Ld. még 
Balogh 2008a, 38. levél 6. jegyzet, továbbá KolTai 1998, 41–42.

540 A tanulmány szövege nem maradt fenn, rekonstrukcióját a kancelláriai 
vázlatiratból ld. haJdú 1982, 103–107. A reformok részletes interpretá-
cióját ld. szánTay 2005, 59–95.

541 A szöveg magyar fordítását ld. haJdú 1982, 421–430.
542 Magyar Országos Levéltár, I 50 1. téka Convolut D. Ismertetését ld. 

haJdú 1982, 107–156.; értelmezését ld. szánTay 2005, 59–95.
543 Az állítás az Entwurf zu einer verbesserten Verfassung Hungarns beveze-

tőjében olvasható, ld. Magyar Országos Levéltár, I 50 1. téka Convolut D,  
idézi haJdú 1982, 111.

544 haJdú 1982, 108.
545 Részletesen ld. varga 1974, 42–46.
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Márton Koppi Károlyhoz írt leveleiből kiderül, hogy Palásthy vala-
mennyi említett személlyel jó kapcsolatban állt,546 Ürményi József 
departementumába tartozott,547 szorosan kapcsolódott annak köréhez,  
Brunszvik Józseffel szoros munkatársi kapcsolatban állt,548 „egyi-
ke vala azoknak, kik a Pászthory körébe tartoztak,”549 sőt, barátai 
között „a nagy Széchenyit és a nagy Pászthoryt is látta.”550 1784-ben  
Palásthy még bizonyíthatóan viselte a kancelláriai titkári hivatalt,  
melytől ha esetleg már 1785-ben megvált is, mint életrajzánál  
szó esett róla, Bécsben maradt, nem utolsósorban a barátaival való  
kapcsolattartás érdekében: közvetlenül (mint Ürményi departe-
mentumának embere) vagy közvetve tehát részt vehetett az Elabo-
ratum kidolgozásának munkálataiban. Az irat I. része kitér az al-
kotmányos szervek és az önkormányzati testületek munkájában 
mutatkozó hiányosságokra, választ keres arra a kérdésre, hogyan 
hatott az alkotmány az ország 18. századi fejlődésére, az örö-
kös tartományok és az európai nemzetek viszonylatában milyen 
hatással volt az ipar, a népesség, a mezőgazdasági termelés, a ke-
reskedelem fejlődésére, az igazgatásra és az igazságszolgáltatásra.  
A II. rész azon intézkedéseket veszi sorra, melyeket az alkotmány 
korszerűsítése érdekében országgyűlési döntéssel megerősítve kel-
lene végrehajtani. A III. részben olyan intézkedések kerültek felso-
rolásra, melyek szükségszerű szervezeti, ügyintézésbeli reformlé-
pések, és végrehajtásukhoz nem szükséges a rendek hozzájárulása. 
Az Elaboratum koncepciója közel áll Palásthy – a közölt levelekből 
kirajzolódó – felfogásához mind a király–országgyűlés problémá-
val, mind Magyarország gazdasági, politikai helyzetével kapcsolat-
ban. Amennyiben Palásthynak sikerült az előzőleg említett Notitia 
Hungariae-hoz anyagot gyűjtenie,551 az különösen az Elaboratum  

546 Ürményiről ld. Balogh 2008a, 3., 4., 24., 45., 46., 53., 56., 57., 59. levél, 
továbbá 416. jegyzet; Bánffyról ld. Balogh 2008a, 41., 58. levél.; Esz-
terházyról ld. Balogh 2008a, 13., 15., 19., 38., 53., 54. levél.

547 Ld. Balogh 2008a, 54. levél.
548 Ld. Balogh 2008a, 54., 56., 59. levél.
549 orBán 2009, 596., továbbá Balogh 2008a, 58., 59. levél.
550 szaBó á.  2013, 262.
551 Palásthy Márton még 1788-ban is élénken másoltatott és gyűjtött a kö zel-
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I. részéhez kiváló anyagot szolgáltathatott (még a Palásthy által fel-
vázolt gyűjtőkörök is szinte megegyeznek a szöveg gondolati egy-
ségeivel). Ez ugyan hipotézis, az azonban bizonyos, hogy a Hajdú 
által feltételezett, többé-kevésbé szervezettnek látszó reformbizott-
sághoz mind személyi kapcsolatai, mind közügyekről alkotott felfo-
gása szerint közel állt Palásthy Márton.

Mint Koppi Károlynak küldött leveleiből is kitűnik, Palásthy 
viszonylag gyakran utazott le Bécsből Abaúj és Hont megyébe 
birtokaira, illetve atyjához. Ilyenkor leveleit Kassára kérte, ese-
tenként maga is Kassáról írt. Koppi Károly 1776 és 1779 között 
maga is Kassán tanított, itt kötött ismeretséget Orczy Lőrinccel, 
Kazinczyval, Batsányival. Palásthy Márton szintén jó viszonyban 
volt Orczyval,552 aki ekkor abaúji főispán, egyszersmind Palásthy 
Márton pozsonyi páholytársa is volt. Valószínűleg Kazinczyval 
való ismeretsége és barátsága553 is e kassai körhöz kötődik. Szin-
tén kassai kapcsolatainak köszönheti Palásthy Márton egy másik 
író, Simai Kristóf ismeretségét is, bár kettejük között elsősorban 
Koppi Károly jelentethetett összekötő kapcsot.554 Koppi Károly 
Kassán ismerte meg Révai Miklóst, leveleiben Palásthy Márton is 
hírt adott neki Révai sikertelen ösztöndíjkérési kísérletéről.555 Ez  
a Kassához kötődő kapcsolatrendszer azért tűnik lényegesnek, mert 
különösen Palásthy levelei, de Kazinczy levelezése, illetve Koppi 
Károly leveleskönyve is jól mutatják, hogy ez az értelmiségi réteg 
folyamatosan tartotta egymással a kapcsolatot, adandó alkalommal 
másutt – így Bécsben – is felkeresték egymást, illetve hírt adtak 

múlt politikai eseményeit érintő forrásokat: „Die verschprochenen 
Copien Erwarte ich mit Ungeduld, und bitte sie an noch auch jene drey 
Briefe, mir abschreiben zu lassen, welche die Siebenbürgischen Stände 
bey Gelegenheit der Wallachischen Unruhen an den Fürsten Kaunitz, 
an den Feld Marschal Lacy, und den damahligen Kanzler Eszterházy 
erlassen haben” (Palásthy Márton Kazinczy Ferencnek, 1788. október 31.,  
KazLev, I. 155. levél.)

552 Ld. Balogh 2008a, 4., 5., 9., 45. levél.
553 Ld. orBán 2009, 302, 596–597.; szaBó á. 2013, 262.; KazLev, I. 155. 

levél; deBreczeni 2001, 34.
554 Vö. 403–406. jegyzet.
555 Balogh 2008a, 9., 49. levél, ld. még csaplár 1883, 15–17.
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egymásnak a többiekkel történtekről. Ha nem alkottak is szerve-
zett társaságot, összeköttetés-rendszerük szoros és jól működő volt. 
Végigtekintve a névsoron – Kazinczy, Koppi, Batsányi, Révai –, 
látható, hogy a tagok nagyobb része később élénken részt vett az 
1790–91-es évek eseményeiben, valamint a jakobinus mozgalom-
mal kapcsolatban is felbukkant nevük (Palásthy és Orczy 1789-ben  
meghaltak, az Orpheusban közvetlenül egymás után olvasható 
nekrológjuk Kazinczy tollából).556 Mindez arra mutat rá, hogy az 
1790-ben már láthathatóan jól működő értelmiségi kapcsolatrend-
szer az 1780-as évek elejétől formálódott és szélesedett ki, Benda 
Kálmán felvetése tehát, hogy Koppi 1790-es röpirata egy értelmi-
ségi csoport állásfoglalásaként értelmezhető,557 igazolható. Külö-
nösen amennyiben e kassai vonatkozású kapcsolatrendszerhez to-
vábbi összefüggések applikálhatók: ehhez egyelőre kevés tény áll 
rendelkezésre, de érdemes továbbgondolni, mit jelenthetett Palásthy 
Márton barátsága Széchényi Ferenc gróffal558 (s talán annak titkárá-
val, Hajnóczy Józseffel), Pászthory Sándorral,559 Draskovich János-
sal,560 Koppi Károly ismeretsége Hajnóczy Józseffel és Szentjóbi 
Szabó Lászlóval561 (illetve Palásthy révén esetleg Pászthoryval és 
Draskovichcsal);562 Orczy Lőrinc ismeretsége Pászthory Sándor-
ral.563 (Mindez egyébként az előbbi felvidéki kapcsolatrendszerhez 
egy döntően délvidéki illetőségű csoportot rendel hozzá, és a kettő 
között összekötőként többek között az 1780-as évek első felében  
a Bécsben tartózkodó Palásthy állt).

Más indíttatásúak azok az ismeretségek, amelyekre Koppi Károly 
a kolozsvári akadémia történelemtanáraként tett szert. Levelesköny-
vében számos levél található Benkő Józseftől, Cornides Dánieltől, 

556 deBreczeni 2001, 34.
557 Ld. 458., 459. jegyzet.
558 szaBó á. 2013, 262.
559 Ld. Balogh 2008a, 58., 59. levél.
560 Ld. Balogh 2008a, 5., 26., 49. levél.
561 Ld. 456. jegyzet.
562 Ld. 448–449. jegyzet.
563 Ld. várady 1881.
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Batthyány Ignác püspöktől,564 de jó viszonyban volt Teleki Sámuel 
gróffal565 is. (Teleki Sámuelnek 1783-as erdélyi útja során Palásthy 
Mártont is bemutatta.)566 A levelek elsősorban tudományos kérdé-
sekről, beszerzendő tudományos szakmunkákról, éremgyűjtésről 
szólnak: míg a kassai csoportosulás erősen politikai jelleget mutat, 
az erdélyi kapcsolatrendszer inkább a tudományos (és emberi) el-
szigeteltségből kitörni akaró, jellegzetesen historikus tájoltságú, 
tudományos kutatómunkát végző vagy azt pártfogoló személyek 
között szövődött.567 E kör tevékenységére és messzenyúló kapcso-
latrendszerére kitűnő példa az a jól működő levelezés, mely az erdé-
lyi tudósok egy részét, a fent említettek közül például Cornides Dá-
nielt Karl Gottlieb Windischhez és ezáltal az Ungrisches Magazin 
szerzői-informátori köréhez fűzte.568 A kontraszt jól mutatja, hogy 
az erdélyi „értelmiség” ebben a korszakban (is) lényegesen más je-
gyekkel lenne körülírható, mint a kortárs magyarországi csoporto-
sulások. Erre átfogó kísérlet eleddig nem történt, hiszen a történészi 
kutatómunkát nehezíti, hogy nem csupán az 1780-as, de az 1790-es  
évekre (a jakobimus mozgalom idejére) is kevés feltárt forrás  
áll a kutató rendelkezésére. Palásthy Koppi Károlyhoz írt levelei  
e kontextusban nemcsak azért fontosak, mert szinte minden levélben 
megjelenik olyan réteg, mely Palásthy tudományos érdeklődésére 
(könyv- és forrásgyűjtő, éremgyűjtő tevékenységére) utal, hanem 
azért is, mert Palásthy fontosnak tartotta, hogy a magyarországi 
(elsősorban a bécsi magyar hivatalnokok körében meglévő) aktuális 
politikai tájékozottság történeti-tudományos hátteret nyerjen.569  

564 Öt levél Battyánytól (1781), három Cornidestől (1781), tíz Benkőtől 
(1780–1783). Magyar Piarista Rend Központi Levéltára, Manuscripta, 
For. 0-5/47 Koppi Károly levelezése.

565 Ld. horváTh A. 1940, 68.
566 Ld. 416. jegyzet.
567 Battyány Ignácról ld. 533–534. jegyzet, Teleki Sámuelről ld. 416. jegy-

zet, Cornides Dánielről ld. F. csanaK 1983, Benkő Józsefről ld. MiKó 
1867.

568 Erről a kapcsolatrendszeről részletesen ld. seidler 2007.
569 „Ut hoc opus Eruditus et in Historia Patriae versatus edat vix fieri 

p[otes]t, quia praeter Historiae et Geographiae rubricu[m] ceteros cum 
ad fontem n[on] sit accurate vix describet, et in hac parte nos plura ad 
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E kapcsolat létrehozása érdekében jelentős információs bázist és 
tudományos segítséget nyújtott Koppi Károlynak (és rajta keresz-
tül erdélyi ismerőseinek), valamint alkalomadtán összeköttetéseit is 
mozgósította, ahogyan az Koppi 1784-es egyetemi tanári kinevezé-
se kapcsán valószínűnek tűnik. Hogy e némiképp elszigetelt tudo-
mányos csoportosulások és kapcsolati hálók egymásba kapcsolása 
milyen fontos eredményekhez vezetett, azt jól mutatja Kovachich 
Márton György forrásgyűjtő tevékenysége, mely éppúgy átfogta  
a Koppi kapcsán emlegetett erdélyi tudós körök, mint a kassai kör, 
vagy Palásthy egyébirányú szabadkőműves kapcsolatainak (töb-
bek között Bretschneider, Nicolai) rendszerét.570 Nem is szólva  
e kapcsolódási pontok nemzetközi hátteréről: bár a Palásthyval való 
levelezésben nem esik róla szó, ugyanakkor tudható, hogy Koppi, 
részint rendi kötelékek révén, fontos közép-európai tudományos 
kapcsolatokkal rendelkezett – elég csupán a prágai Voigt vagy a len-
gyel Dobner történettudósokkal való levelezését említeni.571

Információáramlás, kapcsolattartás

Palásthy Márton Koppi Károlyhoz írt levelei az előző fejezetben 
felvázolt kapcsolatrendszerek szempontjából nemcsak e kapcso-
latok meglétére, körére nézve nyújtanak forrást: Palásthy Márton 
összekötő-közvetítő szerepe nem csupán kapcsolatszervezői ol-
daláról (Kazinczy Ferenc bemutatása Born Ignácnak és Pilatinak, 
kísérlet Koppi Károly összeismertetésére Pászthory Sándorral és 

Cancellariam poterimus, e contra in Hist[oria] Patriae cum aliis rebus 
occupemur n[on] ita versati sumus sicut illi qui diu noctaq[ue] desudant 
et cognitionem Historicam augent: Patet, hinc quod ad perficiendum 
hoc opus et eruditus et Politicus necessarius sit. Necessariae [er]go erunt  
correspondentiae. Et infinita alia quae in cursu rer[um] ubi praeter 
occupationes nostras quodpiam etiam aliud apponere licebit, adnota-
bimus.” Balogh 2008a, 6. levél.

570 E kapcsolati háló részletes leírását ld. v. Windisch 1998.
571 A kapcsolatrendszerről, a levelezésről, illetve ennek hatásáról Koppi 

történettudományi munkásságára részletesen ld. Balogh 2000.
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Draskovich Jánossal, Koppi szabadkőművesi beavatása, egyetemi 
katedrájának elnyerése stb.) interpretálható. Elkülönítve a levelek-
ben felhalmozott információk rétegeit, további lényeges jegyek 
válnak kiemelhetővé e kapcsolattartási mód karakterére vonatko-
zóan. Ezt szem előtt tartva két fő szövegtípus különböztethető meg  
a levelekben: dominánsan politikai jellegű híranyag, mely egyrészt 
eseménynarrációkat tartalmaz, másrészt rendeletek ismertetését és 
Palásthy véleményét igen szubjektív és expresszív formába öntve; 
illetve könyvbeszerzéssel, forráskutatással, tudományos munkával 
kapcsolatos információk, melyek esetlegesen és szelektáltan, gyak-
ran „(könyv)ajánlat” formájában jelennek meg a szövegben.

A politikai jellegű hírek egyik csoportja az aktuális politikai-
reprezentációs eseményekről (II. József pesti látogatása, Észak 
Grófja Bécsben, a pápa bécsi útja)572 való tájékoztatást szolgálja. 
Ezek többnyire egy-egy esemény narratív leírását jelentik, és igen 
közel állnak a korabeli újságok, hírlapok szövegeihez. Erre szemlé-
letes példát nyújt a pozsonyi Magyar Hírmondó híranyagával való 
összevetés: az adott levelek573 jegyzeteiben megtalálható a Magyar 
Hírmondó tudósítása a levélben említett eseményekről, ami – a leve-
lek keltezését és a hírlap kiadásának napját összevetve, és tekintetbe 
véve, hogy mindkettő nagyjából ugyanannyi idő alatt juthatott el 
postán Kolozsvárra – egyben arra is rámutat, hogy Palásthy levelei-
nek ezen részletei nem nyújthattak Koppi Károly számára sem sok-
kal gyorsabb, sem sokkal pontosabb információt, mint a hírlapok. 
Palásthy Márton ennek tudatában volt, és ha a levél többi részének 
megértéséhez nem volt szükséges, mellőzte is az efféle narratívákat, 
és kérte Koppit, hogy az adott eseményről az újságokból tájéko-
zódjék: „Quantum ad Imperatoris Donum Principi Kaunitz factum 
et concomitans scriptum responsum item principis? haec in Novis 
Gallicis Viennensibus si quis ex vobis tenet, v[el] vero Germanicis 

572 A pápa bécsi útja kapcsán jó összevetési alap Palásthy információihoz 
az utazást kiterjedt forrásanyag mentén feldolgozó monográfia: Kovács 
1983.

573 Ld. elsősorban Balogh 2008a, 8., 10., 17., 21., 25., 33., 36., 46., 48., 
55., 59. levél.
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Erlangensibus rescies.”574 Legtöbbször a Magyarországon igen nép-
szerű Erlanger Zeitungot575 ajánlotta Koppi Károly figyelmébe, 
de fent idézett mondatában a Wiener Zeitung, a Mercur, illetve  
a Gazette című lapokra is gondolhatott.576 Figyelemre méltó azon-
ban, hogy Palásthy nem ezen periodikák olvasását javasolta elsősor-
ban Koppi Károlynak, hanem művészet- és társadalomkritikai fo-
lyóiratok ismeretét. A horizont, mely a Palásthy által ajánlott lapok 
jellegéből, szerkesztői intencióikból és kiadási színhelyükből kiraj-
zolódik, jól tükrözi nemcsak az esetleges magyar recepciót, hanem 
azt a szerkezetváltást is, melynek során a közönség egyes rétegei  
a hírlapoktól a tudományos-kritikai lapok felé fordultak.577 Palásthy 
Márton periodikaajánlatának elemei a 18. és a 43. levél alapján: 
Tudományos jellegű folyóiratként az Ungrisches Magazin, mely 
Pozsonyban jelent meg 1780–1787 között. Szerkesztője Windisch 
Károly Gottlieb volt, munkatársa többek között Cornides Dániel, 
bécsi munkatársa a Wiener Zeitung szerkesztője, Conrad Dominik 
Bartsch. Koppi jól ismerhette a folyóiratot, mert Cornides levélben 
véleményt és információt is kért tőle arról.578 I. Iselin folyóirata, 
az Ephemeridem der Menschheit 1776–1786 között jelent meg.579 
Schlözer göttingeni történészprofesszor lapjának (Briefweschel meist  
historischen und politischen Inhalts, Göttingen, 1776–1782; ké-
sőbb Staatsanzeigen 1782–1793) kortárs magyar recepciója igen 
élénk volt.580 Linguet-nek, a francia ügyvédnek és publicistának két 
lapjában, a Journal de Politique et de Litérature (1774–1776), és 
a D’Annales Politiques, Civiles et Littéraries du XVIIIére siècle 
(1777–1779) periodikákban közölt írásai miatt 1774-ben és 1776-ban  

574 Balogh 2008a, 49. levél.
575 Ld. Balogh 2008a, 12., 22., 49. levél.
576 Magyarországi hatásukra nézve ld. KóKay 1970; KóKay 1979, I. vonat-

kozó részeit.
577 Ld. haBerMas 1993, 94–101.
578 1781. okt. 16. Magyar Piarista Rend Központi Levéltára, Manuscripta, 

For. 0-5/47
579 Magyarországi hatására nézve ld. KóKay 1970, 444. Iselin munkásságá-

ra ld. hoF 1967.
580 Ld. KóKay 1970, 68–81.
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be is tiltották lapját. Svájcba menekült, majd 1780-ban hazatért, ahol 
a Bastille-ba csukták. Tevékenységét a Magyar Hírmondó is szá-
mon tartotta: „Linguet úr, aki hónapszámra kiadott írásaiban köve-
tett bátorságáért mind e mái napig a Bastille nevezetű fogházat üli. 
Jószága ugyancsak mind elfoglaltatott az ország számára.”581 Mun-
káit Orczy Lőrinc és Pászthory Sándor is ismerték.582 E folyóiratok 
magyarországi olvasottságát és olvasóit tekintve úgy tűnik, Palásthy 
Márton itt az előző fejezetben felvázolt magyar értelmiségi körben  
preferált periodika-irodalomról nyújtott mintegy összefoglalást.

A levelek szövegének nagyobb részét azonban nem újsághírszerű 
eseményelbeszélések teszik ki, hanem olyan politikai információk,  
melyekre Palásthy Márton részben hivatalából kifolyólag (a kan-
celláriai ügymenet során), részben kapcsolatai révén (Ürményi, 
Gebler tanácsos, Pászthory, Brunszvik stb.)583 tett szert. Hivatali es-
küje alapján Palásthy ugyan még nem publikált rendeletek tartalmát 
nem közölhette584 (bár esetenként sejtette585), de az azonnali érte-
sítés, ha a publikáció után történt is, még mindig nagyon gyors és 
szinte kizárólagos információs forrás lehetett Koppi Károly számá-
ra II. József aktuális intézkedéseiről. Nem véletlen, hogy II. József 
megpróbálta letiltani az így működő hírszolgáltatást, ezért tiltotta 
a dikasztériumok tisztviselői számára a magánszemélyekkel való 
nem magánjellegű levelezést, ám nem sok sikerrel.586 Palásthy ilyen 
jellegű híradásai négy fő téma köré csoportosíthatók: vallásügy (to-
lerancia,587 szerzetesrendek,588 egyházszervezeti reformok)589 alkot-

581 Magyar Hírmondó, 1781. jún. 23. 388.
582 Ld. várady 1881, 314–317, 1781. nov. 3-i levél.
583 Ld. Balogh 2008a, 3., 45., 53. levél.
584 „Dedit et alias resolutiones quae periculositate, et injustitia has longe 

superunt, s[e]d cum Publicatae nondu[m] sint perscribere nondum 
possim et alioquin nihil aliud, quod ut aeterna oblivione debeant[ur], 
merent[ur].” Balogh 2008a, 15. levél.

585 Ld. Balogh 2008a, 14. levél.
586 haJdú 1982, 97, 101.
587 Ld. Balogh 2008a, 3., 22., 32. levél.
588 Ld. Balogh 2008a, 5., 15., 21., 38., 40., 42., 45., 47., 50., 54., 55., 58. levél.
589 Ld. Balogh 2008a, 27., 50., 56–59. levél.
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mányjogi problémák (koronázás és országgyűlés,590 bánáti birtokok 
elárverezése,591 Grossinger röpirata Magyarország kormányzásá-
ról,592 Kollár Ádám munkái,593 a magyar helyzet párhuzamai Belgiu-
méval,594 az osztrák–magyar és az angol–amerikai viszony párhuza-
mai),595 gazdaság (magyar gazdaság – osztrák gazdaságpolitika),596 
oktatásügy (a tanulmányi alap sorsa).597 Palásthy nem csupán a ren-
delkezéseket ismerteti, hanem gyakran fűz hozzájuk kommentárt is, 
saját véleményét a toleranciáról,598 a szerzetesrendek eltörléséről,599 
az alkotmányjogi problémákról,600 a tanulmányi alap sorsáról.601 Itt 
hangoztatott elvei Magyarország gazdasági önállóságának szüksé-
gességéről és az oktatásügy fontosságáról élénken felidéződnek az 
olvasóban Koppi Károly A szabad haza egy hű polgárának intelme 
Magyarország karaihoz és rendeihez című 1790-es röpirata602 gaz-
daságról és az ifjúság neveléséről szóló mondatait olvasva. 1787-es  
Praenotiones ad historiam ecclesiae603 című munkájával pedig 
Koppi Károly lényegében azon jozefinista egyházpolitika ideoló-
giájához kapcsolódott, melynek megalkotásában az Egyházügyi 
Bizottság tagjaként Palásthy Márton is részt vett, és azzal levelei 
tanúsága szerint egyetértett. Koppi e művét végiglapozva már nem 
csodálkozik az olvasó, hogy a piarista szerzetes olyan megjegy-
zések után, mint: „monachi quide[m] si alii non Deo ita volente, 
laetalem fors accipient citum et hoc fors, nec bonis Litteris nec 

590 Ld. Balogh 2008a, 1., 3., 53. levél.
591 Ld. Balogh 2008a, 5., 29., 35. levél.
592 Ld. Balogh 2008a, 10., 9., 45. levél.
593 Ld. Balogh 2008a, 27., 43., 47. levél.
594 Ld. Balogh 2008a, 15., 17. levél.
595 Ld. Balogh 2008a, 2., 11., 17., 25. levél.
596 Ld. Balogh 2008a, 3., 11., 40. levél.
597 Ld. Balogh 2008a, 3., 11., 15., 16., 20., 21., 23., 25., 27., 34., 46. levél.
598 Ld. Balogh 2008a, 3. levél.
599 Ld. Balogh 2008a, 58. levél.
600 Ld. Balogh 2008a, 9., 53. levél.
601 Ld. Balogh 2008a, 15., 16. levél.
602 Ld. 454. jegyzet.
603 Koppi 1787.
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religioni quodqua[m] nocebit, si non proderit”604, nem szakította 
meg a levelezést fiatal barátjával. Koppi Ius electionis quondam ab 
Hungaris exercitum, historia stirpis Arpadianae605 című 1790-es  
tanulmányában külön fejezetet szánt arra, hogy Grossinger Jus 
publicum Hungariae (Halle–Pest, 1786) című munkájának – melyre 
Palásthy hívta fel figyelmét, sőt az irat egy részét le is másolta szá-
mára606 – részletes cáfolatát megírja; ugyanitt cáfolta Kollár Ádám  
Historiae jurisque publici regni Ungariae amoenitates (I–III. Vindo-
bona, 1783) című munkájának állításait, melyről ugyancsak Pa-
lásthy adott hírt számára.607 Koppi közjogi felfogása és érvelése is 
közel áll Palásthy Márton – leveleiből töredékesen rekonstruálha-
tó – nézeteihez. A korabeli kontextusban Georgius Sigismundus 
Lakics [Lakits György] De haereditario succedendi iure ducum 
primum, deinde regum Hungariae inde ab origine monarchiae 
usque ad nostre tempore (Bécs, 1809.) című tanulmányában vázolt 
koncepciót és Hajnóczy József közjogi-politikai felfogását608 te-
kintve markáns irányjelzőknek, ez utóbbihoz közel álló vélemény 
következtethető ki mind Palásthy leveleiből,609 mind Koppi Károly 
említett tanulmányából. Úgy tűnik, „politikus” és történettudós 
együttműködése nem csupán termékeny volt, hanem (Koppi röpira-
tát tekintve) az 1790-es évek szempontjából meghatározó is.

Hasonlóan termékenynek bizonyult a levelek azon rétege is, 
mely a tudományos tevékenységgel, mégpedig elsősorban tör-
téneti források és szakirodalom beszerzésével áll kapcsolatban. 
Palásthy Mártonnak jó kapcsolatai lehettek könyvkereskedőkkel 
(H. G. Bretschneiderrel is Weingand és Köpf pesti könyvkereske-
dők révén ismerkedett meg),610 mely kapcsolatok F. Nicolai révén 
tovább szélesedtek, bár hogy a Nicolai által is elismerően említett 

604 Balogh 2008a, 58.levél.
605 Koppi 1790.
606 Ld. Balogh 2008a, 9–10. levél.
607 Ld. Balogh 2008a, 27. levél.
608 csizMadia 1958. Különösen A trónutódlás módja és A királyi méltóság elfo-

gadásának módja. Királyi hitlevél, eskü, koronázás című fejezetek, 52–56.
609 Ld. különösen 1. Balogh 2008a, 3., 53. levél.
610 Ld. 481. jegyzet.
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angol könyvgyűjteményére611 milyen (feltehetően angol) kapcsola-
tok útján tett szert Palásthy, egyelőre homály fedi.612 Koppi Károly  
rendszeresen kért tőle könyveket,613 és a 43. levélben az olvasha-
tó, hogy a Palásthy által Koppi Károly részére összekészített és 
hamarosan elküldendő könyvcsomag ára 100 birodalmi tallér kö-
rül lesz, ami arra vall, hogy Palásthy nemcsak Nicolai irányában 
láthatott el jelentős könyvügynöki tevékenységet. Érdemes vé-
gigtekinteni Palásthy könyvajánlatain is: C. A. Pilati: Voyages en 
différents pays de l’Europe en 1774, 1775 et 1776, on lettres écrites 
de l’Allemagne de en Suisse, de l’Talie, de la Sicile, et de Paris. 
(L’Aja, 1778–1778); G. E. Lessing: Nathan der Weise (1779), Ernst 
und Falk. Gespräche für Freimäuer. (1778–1780), Die Erziehung 
des Menschengeschlechtes. (1780), J. Ch. Gatterer göttingeni tör-
ténészprofesszortól a Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte. 
(Göttingen, 1761–64); C. Bonnet: Ouvres d’histoire naturelle et de 
philosophie. I–XVIII. (Neufchâtel, 1779–1783); G. L. L. Buffon: 
Histoire naturelle générale et particulérie (1749–1788); C. Linné: 
Systema Naturae (17351, bővítve 17582); G. T. F. Raynal: Histoire 
philosophique et politique des établissements et on commerce 
des Européens dans les deux Indes. I–IV. (1770); A. Y. Goguet: 
De l’origine des loix, des arts et sciences et de leuts progrés chez 
les anciens peuples. (Párizs, 1758).; R. Guérin: Histoire véritable 
des temps fabuleux. (1776–1777); W. Robertson: The History of 
America. I–II. (1777). A német nyelvterületről származó művek 
közül kiemelendő J. Ch. Gatterer göttingeni professzor munká-
ja, amelyet a Palásthy-féle bécsi társaságban is forgattak: könnyen 

611 Ld. 487. jegyzet.
612 Palásthy angliai kapcsolataira utal a következő szövegrész is a Balogh 

2008a, 9. levélből: „Res est sume probabilis pro certudine t[ame]n n[o]
n caveo. volunt aliqui, quod Legatus Anglicus inde jam a septimana 
hic sit quod difficulter crediderim, etsi aliquis eundem mihi heri curru 
transeuntem monstrare contenderit, quia eundem 24 Martii adhuc Londini  
fuisse ex hodiernis navis rescio, credo quod praemia etiam cum Rege et 
Ministris de re tanti momenti. conferentiam servaverit. Pro itinere etiam 
ad minimum 3 septimanas eidem concedere debemus, quia mea novalia 
quae, diu noctaq[ue] venire solent.”

613 Ld. Balogh 2008a, 39., 40., 43., 45. levél.
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elképzelhető, hogy a göttingeni történetírói iskola erőteljes hatása 
a katolikus Koppira épp ebből a részint szabadkőműves, azaz tole-
ráns közegből eredeztethető, amit megerősít az is, hogy a historia 
universalis másik jeles művelője, az innsbrucki majd bécsi profesz-
szor, Karl Michaeler szintén Palásthy páholytársa volt, azaz ebből 
az irányból is érhette Koppit ösztönzés az egyetemes történelem 
tanítását illetően.614 E tájoltság később éppúgy befolyásolja állás-
foglalásait a finnugor nyelvrokonság kapcsán, mint felsőoktatási 
reformkoncepcióit.615 Kiemelendő továbbá az angol nyelvű W. Ro-
bertson-könyv német fordítása, amennyiben az előbbi Koppi Károly 
már említett egyetemes történeti művére volt hatással, Robertson 
egyik kötete pedig szerepelt Koppi hagyatékában,616 és 1788-as 
Praelectionum historicarum című kötetében is felhasználta. A fran-
cia könyvek közül G. T. F. Raynal említése iránymutató, hiszen ké-
sőbb Raynal említett műve Őz Pál hagyatékában is fellelhető.617 Az 
olasz Pilati útleírása sem volt ismeretlen magyar körökben, hiszen  

614 irMen 1994, 331.
615 Koppi Göttingenhez kötődő történeti és pedagógiai koncepcióiról ld. rész-

letesen Balogh 2000 és 2007.
616 Koppi Károly könyvjegyzékében Griechenland című munkája szerepel 

ld. horváTh A. 1940, 113.
617 A mű egyik példánya megtalálható Őz Pál könyvei között, ld. penKe 

1985; penKe 1991. Nemcsak Palásthy ismerte már 1782-ben Raynal 
művét Magyarországon, hanem két közeli ismerőse is: „A küldött 
könyvecskét vettem, reá akadtam azon polgárra 145. levelén kit dícsér 
Raynal, de már én őt többé nem olvasom, sem Lingetet, sem Mablyt, 
sem Montesquieut, mind szomorú festékkel jegyzik nemzetek sorsát...” 
Orczy Lőrincz levele Pászthory Sándorhoz, 1781. nov. 3. (várady 1881). 
Továbbá: „Ama híres francia tudósnak, Raynal pap úrnak azon könyve, 
melyet a két rendbéli indiai tartományok felől világra bocsájtott, Páris-
ban tűzre ítéltetett. Ha maga még jókor az országból ki nem takarodott 
volna, talám még rosszabbul járt volna, mint Linguet úr, aki hónapszám-
ra kiadatott írásaiban követett bátorságáért mind e mái napig a Bastille 
nevezetű fogházat üli. Jószága ugyancsak mind elfoglaltatott az ország 
számára. – Nem sokkal azelőtt, hogy Raynal könyvét azon veszedelem 
érte, az ámérikai gyűlés dícséretekkel teljes írásban tisztelte volt meg 
érette.” Magyar Hírmondó, 1781. jún. 23. 388–389.
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mikor Palásthy be akarta mutatni Kazinczyt a szerzőnek, az így ki-
áltott fel: „talán csak nem... a ki a »Di una riforme in Italia« és  
a »Voyages en different pays l’Europe« című munkákat írta?”618 
Ahogyan Palásthy Márton periodikaajánlatánál, úgy könyvaján-
latával kapcsolatban is kijelenthető, hogy jó összefoglalása azon 
munkáknak, melyek a vizsgált magyar értelmiségi körök számára  
a normatív európai tájékozottsághoz tartozhattak.

Az információáramlás és a könyvközvetítés azonban korántsem 
volt egyirányú. Magyar történeti források és szakmunkák felkuta-
tásában helyenként Palásthy kérte Koppi Károly segítségét, mint 
Bajtay Antal kéziratos történelmi munkája, az Arcana regni Hunga-
riae historia (I–II. 1755) esetében, melynek második kötetét Bajtay 
egykori tanítványának, a későbbi II. Józsefnek ajánlotta (igaz, vé-
gül a kéziratot nem Koppi, hanem Palásthy találta meg Bécsben.619  
A Palásthy és Koppi erdélyi köre között kialakult tudományos-
forrásfeltáró együttműködésre jobb példa azonban Bethlen Farkas 
Erdély-történetének sorsa. Bethlen Farkas erdélyi kancellár, titkos 
tanácsos művének, mely a Historiarum Pannonica-Dacicorum libri 
X. a clade Mohazensi 1526. usque ad finem saeculi címet viseli, 
első, töredékes kiadása után (Keresd, 1684) a kéziratok elkallódtak. 
Teljes kiadását (Szeben, 1782–1790) Koppi Károly barátja és leve-
lezőtársa, Benkő József rendezte sajtó alá, és Koppi Palásthy révén 
ehhez a kiadáshoz kerestethette a hiányzó részeket. Palásthy arról 
informálta Koppit, hogy Bécsben állítólag 200 aranyért hozzá lehet 
jutni a hiányzó részekhez, illetve később értesítette, hogy Batthyány 
Ignác könyvtárában több példányban is megtalálható a keresett mű.620  
Palásthy valószínűleg nem csupán a kézirat felkutatásában segéd-
kezhetett, hanem (könyvkereskedőkkeli kapcsolatai révén) a meg-
jelent kötetek terjesztésében is.621

618 orBán 2009, 596–597.
619 Ld. Balogh 2008a, 38., 41., 44., 56.levél.
620 Ld. Balogh 2008a, 39., 41.levél.
621 Erre vall az előfizetési felhívás, mely nemcsak a kiadás körülményeire 

világít rá, hanem terjesztőként felsorol bécsi, illetve pesti könyvkereske-
dőket is: „Erdélyországnak néhai nevezetes férjfiú, Bethlen Farkas által 
íratott és az elmúlt században rész szerént kinyomatattatott Históriája  
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Palásthy Koppi Károlyhoz írt leveleinek információs rétegei te-
hát szemléletesen mutatják, hogy ugyan az információközvetítés 
formája hagyományos, annak rétegei közül azonban nem a tradicio-
nális tematika, a személyes élményanyag vagy az újsághírszerű ese-
ménynarráció emelkedik ki. Ehelyett aktív és céltudatos tájékozó-
dás Európa és Bécs politikájában, emellett élénk történettudományi 
tevékenység határozta meg és készítette fel Palásthy Márton levelei 
révén Koppi Károlyt (és talán Palásthy ismeretségi körének többi 
tagját is, hiszen Palásthy állandóan panaszkodott, hogy nagyon so-
kaknak kell még Koppin kívül levelet írnia) az 1790-es évek politi-
kai szereplésére.

Palásthy Márton ötvenkilenc levele Koppi Károlyhoz a mögötte 
feltáruló két biográfiával, sokágú kapcsolatrendszerrel és intenzív 
infor mációáramlással inkább csak megerősíti, mint igazolja azt  
a fel tevést, hogy az 1790-es években aktív szerepet vállaló magyar 
értelmiségi csoportok szerveződése az 1780-as évekre megy visz-
sza, s e csoportok nem kizárólag politikai (esetleg szabadkőmű-
ves) kapcsolatok útján alakultak ki, hanem szorosan összefonódtak  
a tudományos szerveződési kísérletekkel. Palásthy Márton alakja 

annyira megfogyván, hogy nagy áron is aztat megszerezni alig lehet 
vala, várva várta hazánk fiainak nagyobb része, ha talántám a megne-
vezett és örökkévalóságot érdemlő História újonan kinyomattatnék. 
Hazánk fiai kívánságoknak eleget akarván tenni, az írt Históriának ki-
nyomtatását magamra vállaltam. Az egész munka, tudniillik mindazon 
rész, mely már az elmúlt században nyomtatásban kijött, mind pedig 
azon darab, mely akkor elmaradott volt, és csak kézi írásokban imitt-
amott találtatik, foglalja magában Erdély országának 1526-dik eszten-
dőtől fogva 1609-dik esztendeig történt dolgait. Ezen egész munkát hat 
szakaszokba osztottam, és már az első szakaszt kibocsátottam, teljes 
igyekezettel azon lévén, hogy az hátralevő öt szakaszok is ez 1782-dik 
és a következendő 1783-dik esztendőnek elfolyások alatt közönségessé 
tétessenek...Az előre való pénzt az én szebeni könyvesboltomon kívül is 
ezen helyeken lehet letenni. Úgymint: Bécsben Trattner Tamás, Graefer 
Rudolf, és Ciochino Ádám uraiméknál; Posonban Landerer Mihály 
uramnál, Pesten Veingand és Köpf uraiméknál... Hochmeister Márton 
cs.k. privilegiált szebeni könyvnyomtató és könyváros.” Magyar Hír-
mondó, 1782..márc. 13. 167–168. 
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azért kerülhet előtérbe e probléma kapcsán, mert közvetítő szerepet 
töltött be e szerveződések különböző szintjei között. Tevékenysége 
körül azonban egyelőre túl sok a „ha”, a „valószínűleg” és a „fel-
tételezhetően”, s a kutatót legfeljebb ama örök kétely biztathatja, 
hogy „vajon a világ valóban jól megírt történetek formájában tárul 
fel előttünk, központi alannyal, megfelelő bevezetéssel, tárgyalás-
sal, befejezéssel, s olyasfajta koherenciával, mely láttatni engedi  
a »véget« minden kezdetben? Vagy inkább olyan formában mutat-
kozik meg, mint amilyenre az annalesek és a krónikák utalnak: akár 
mint egy sorozat, melynek nincs sem kezdete, sem vége, vagy pedig 
kezdetek sorozataként, amely megszakad, s soha le nem zárul”?622

622 WhiTe 1997, 141.
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„SCYTHA VAGYOK, NEM LAPPON”

Adalékok Csokonai Halotti versek című művének 
tudománytörténeti hátteréhez  
egy történész és egy poéta diskurzusából

A Halotti versek III. Népek – Relevatio, philosophia nélkül című 
alfejezetének A lappón éneke címen ismert részlete623 igen előkelő és 
kitüntető helyet biztosított szerzője, Csokonai Vitéz Mihály részére 
a finnugor nyelvrokonság történetét kutató tudománytörténeti szak-
irodalomban. Szauder József ugyan, aki a versrészlet pretextusát az 
Edda szövegében jelölte ki,624 megjegyezte, hogy a szöveg nem te-
kinthető szorosan értett állásfoglalásnak a hun–szkíta és a finnugor 
nyelvrokonság közötti vita történetében, ámde a lappón alakjának 
ilyetén kiemelése az adott kontextusban mégis sokatmondó utalás 
volt. Domokos Péter a vita történetét tárgyaló, Szkítiától Lappóniáig 
című kötetében625 pedig Csokonai mint „nagyjaink között egyike  
a magyar őstörténet iránt legfogékonyabb, e tárgykörben legolva-
sottabb költőinknek” jelenik meg. A hun–szkíta rokonság egyértel-
mű elutasítására nem találván azonban szöveghelyet, a Csokonai-
fejezetet e kötet is az ambivalensen szomorkás „Szkítia és Lappónia 
tehát nála sem zárja ki egymást, hanem harmonikus egységet alkot” 
megállapítással zárja.

A Csokonai-részlet általánosságokon túlmenő kontextuali zá-
lá sához szinte kínálkozik Orczy Lőrinc Tsillag néző Sajnovits’ és 
Hell’ hibái tzáfoltatnak című verse.626 Ez a vers a nyelvrokonság 

623 csoKonai Vitéz Mihály, Halotti versek, 413–434. sor. In: szilágyi F. 
2002, 269.

624 szauder 1974, 855–872.
625 doMoKos 1990; a Csokonaira vonatkozó idézeteket ld. 81–83.
626 orczy Lőrinc, Tsillag néző Sajnovits’ és Hell’ hibái tzáfoltatnak. In: révai 

1789, 230–234.
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történetét kutató szakirodalomban a szkítapárti, finnugorellenes 
„párt” egyik emblematikus szövegévé emelődött, és mint ilyen, 
számos sokatmondó félreolvasásra adott alkalmat. Zsirai Miklós an-
nak igazolására használta fel, hogy Orczy és Barcsay teremti meg 
a magyar hagyományban a „nekünk nem kell a halzsíros atyafiság” 
szállóigéjét.627 Békés Vera Egy tudománytörténeti mítosz nyomá-
ban című tanulmányában628 nemrég azonban felhívta rá a figyelmet, 
hogy az említett szállóige sem Orczy-, sem Barcsay-szövegekben 
nem szerepel, forrását és popularitásának első jeleit 19. század kö-
zepén keletkezett nyelvtörténeti munkákban, többek között Tatár 
Péter, Szarvas Gábor és Mátyás Flórián írásaiban mutatván ki. Az 
Orczy-verssel kapcsolatban Domokos Péter említett áttekintése már 
egy másik lehetséges értelmezési irányba terelte a tudománytörté-
neti diskurzust. A versszöveg egyetlen ironikus mellékmondatára 
alapozva – „Nagy híre vólt mindég híres Lapponságnak, / Valamint 
most köztünk a’ jeles Tótságnak” – állítja, hogy Orczy versének re-
leváns kontextusa Kollár Ádám Hungaria-kiadásának jegyzeteiben 
lelhető fel, és Orczy „ezért vélekedik úgy, hogy Sajnovics (és Hell) 
finnugor tanítása szláv (pánszláv) érdekeket szolgál [...] a hagyomá-
nyos „szittya” tudatot új nemzeti (más szóhasználattal: korai nacio-
nalista) indulat is hevíti, a jelentkező szlovák (=tót) öntudatosodás 
visszautasítása, veszélyeinek korai felismerése.”629

Sem a Domokos-kötet, sem pedig az újabban Kakucska Mária 
tanulmányai630 révén gyarapodó Orczy-szakirodalom nem kísérelte 
meg azonban, hogy az eddig csak az 1789-es Két nagyságos elmének 
költeményes szüleményei című kötetből ismert nyomtatott verzión631 
túl a versszöveg kéziratos változatainak vizsgálatával keressen választ 
a lehetséges pretextusok és kontextusok kérdésére. Pedig az Orczy-
versnek (legalább) két kéziratos változata hozzáférhető: az egyik  

627 zsirai 1952, 32.
628 BéKés 1997, 174–205.
629 doMoKos 1990, az idézeteket ld. 60–64.
630 Többek között: KaKucsKa 2003; az idézett Orczy-vers egyik kéziratát is 

regisztráló tanulmány: KaKucsKa 1998, 773–776.
631 Ld. 626. jegyzet.
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az Országos Levéltár családi fondjában, Orczy Lőrinc kézírásával,632  
a másik az OSZK Kézirattárában, Koppi Károly piarista történész-
professzor jegyzetei között.633 Lejegyzői mindkét kéziratot meg-
jegyzésekkel látták el, Orczy magyar, Koppi latin nyelven, továbbá 
mindketten csatoltak hozzá egy rövid magyar, illetve latin nyelvű 
kommentárt is.

A két változat ismeretében elmondható, hogy a végül kötetben 
megjelent versszöveg eredetileg egy röpiratszerű fiktív levél ré-
szeként került megfogalmazásra: e műfajra utal a retorikai meg-
formáltság (megszólítás stb.) mellett az Orczy-változaton szereplő 
álnévhasználati mód is („igaz keresztyéni Felebaráttya, Vasmatskai 
Mátyás. Irtam Sátoromb[an] Phazis folyó vize mellett, Elejink ki 
jövetele után Ezerszáz negyedikb[en]; a Pacsirták holdnapjáb[an].”) 
Míg azonban Orczy változata a paszkvillus tradíciójához, Koppi 

632 Ld. melléklet 1.; Magyar Országos Levéltár, P szekció, 523. Orczy család 
10. cs. Varia irregesta 695–701. Ezt a szöveget a Gyarmati-emlékülésen 
elhangzott előadásában Egyed Emese Barcsay Ábrahámnak tulajdoní-
totta (egyed 2000, 246–260.). Állítását arra alapozta, hogy egy 1776-os 
levélben Barcsay azt írja, hogy Sajnovics Demonstratiójának cáfola-
tát küldi Orczy Lőrincnek. Ugyanakkor figyelmen kívül hagyta, hogy  
a szöveg belső utalása szerint az 1773-ban keletkezett. Orczy szerzősége 
ellen nem hoz érvet, és a történeti forrásként tételezett Gibbon-kötetről 
is kimutatja, hogy Orczy könyvtárában megvolt. Nem tér ki arra, hogy 
a korábbi Sajnovics-életrajzok miért tételezték azt, hogy Orczy művéről 
van szó (például háM 1889, 43.). Továbbá Orczy és Koppi, mint erről 
jelen tanulmányban szó esik, igen jó személyes és levélkapcsolatban áll-
tak egymással, ami a Koppi-másolatra is magyarázatul szolgálhat. Ezzel 
szemben Barcsay és Koppi között nem mutatható ki kapcsolat. A később 
kiemelt, cigányokra vonatkozó célzások ugyancsak az Orczy-szövegek  
kontextusában értelmezhetők (vö. MisKolczy a. 2006, 180–181.). Mind-
emellett Barcsay szerzősége nem zárható ki teljes egészében, ám a fenti 
érvek és az itt kifejtett kontextualizáció véleményem szerint inkább Or-
czy szerzőségére szolgál érvekkel, semmint Barcsayéra. A továbbiakban 
megfogalmazott állításokon egyébiránt Barcsay szerzősége sem változ-
tat, és ez esetben is azt kell feltételeznünk, hogy a vers kézirata Orczy 
közvetítésével juthatott el Koppihoz.

633 Ld. melléklet 2.; Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára Fol. Lat. 392. Ca-
roli Koppi notata de rebus Hungaricis. 163–168.
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szövege inkább a tudományos vitairat hagyományához áll közel. 
Úgy tűnik tehát, hogy a poéta Orczy és a történész Koppi tervez-
hette egyfajta vitairat elkészítését, ámbátor Koppi szövege legalább 
7 esztendővel későbbi (a kommentár utalása szerint több mint 9 év vel 
Hellék expedíciója után íródott) az Orczy-verziónál, de az eltérések 
alapján feltehetően előbb íródott a vers 1789-es nyomtatott változa-
tának megjelenésénél, alapjaként egy szerzői kézirat feltételezhető. 
A kérdés közös megvitatásának, átgondolásának lehetősége kette-
jük részéről életrajzi szempontból is alátámasztható. Orczy és Kop-
pi a későbbi történészprofesszor kassai tanári évei alatt került kap-
csolatba egymással,634 és intellektuális diskurzusuk Koppi Erdélybe 
(Nagyváradra) költözése után is fennmaradt, amint azt hamarosan 
publikálandó latin nyelvű levelezésük mutatja.635 E diskurzusnak az 
episztolák tanúsága szerint kiemelt részét képezte az aktuálpoliti-
kai események, például Mária Terézia halála vagy az elmúlt század 
egyetemes történelmi eseményeinek mérlege mellett a különféle 
magyar történészi iskolák, a magyar történeti hagyomány formáló-
dásának megvitatása. Koppi például Benkő József Erdély történetét 
célzó kutatásairól értesítette Orczyt, aki Benkőnek állást is próbált 
szerezni. Orczy pedig egyik 1782-es levelében leírta, hogy míg 
Koppi előző levelét olvasta, épp jelen volt Horányi Elek, aki Erdély 
történetének kezdeteit, fejedelmek, vezérek, a számos nemzet (nem 
kivévén a cigányokat sem) történetét VI. Károly idejéig megírta ma-
gyarul, s ezt november 30-i határidővel Orczy bírálata alá bocsátot-
ta. Orczy kérdésére, hogy Bethlen Farkast vagy Benkőt tekintette-e 
forrásnak és példának, Horányi azt felelte, saját kutatásokra alapo-
zott, és legfeljebb bizánci történetírókból merített.

Hogy túl a filológiai adalékon (például az eleddig datálatlan vers 
keletkezésének dátuma az Orczy-kommentár alapján 1773, mivel 
a kommentár szerint két évvel Sajnovics Demonstratiójának nagy-
szombati megjelenése, azaz 1771 után íródott), mennyiben vezethet-
nek új kérdésfeltevésekhez e paszkvillussá, illetve vitairattá bővített 

634 Koppi Károly kapcsolatrendszeréről ld. jelen kötet előző tanulmányát.
635 A levelek kéziratát ld. Magyar Piarista Rend Központi Levéltára For. 

0-5/47. (V 158) Koppi Károly leveleskönyve. 1, 105, 122, 146, 153. le-
vél. Publikálásuk: Balogh 2008b.
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szövegváltozatok, azt jól mutatja az Orczy-vers Domokos Péter által 
felvetett szlávellenességének kérdése. A Koppi-kéziraton ugyanis az 
ominózus sor két változatban rögzült: „Nagy hire volt mindég vitéz 
Lapponságnak / Valamint most kösztűnk a jeles Totságnak // jeles 
Tzigánságnak.” Hogy a „Tzigánság” egyenértékű verzióként ke-
zeltetik a hasonlatban, nemcsak a pánszláv veszély sejtetését vagy 
a Kollár-kapcsolat szándékoltságát írja felül – ezt egyébként már 
a vers nyomtatott változatának első versszakai is megteszik, ahol 
egyértelműen a dán, és a nem a szláv hatalmi ambíciókra történik 
utalás. Az új alternatíva megjelenése egyszersmind azt is jelzi, hogy 
a szkíta eredethagyomány itt éppúgy nem párosul modern értelem-
ben vett nacionalista indulattal, mint ahogyan az Uránia tudósítása 
„a’ Nagy ’Sidó-gyülésről” vagy a nagyidai cigányok anekdotájának 
Karl Gottlieb Windisch általi kortárs rögzítése sem értelmezhető 
ezen a horizonton.636 A „jeles Totság” és a „jeles Tzigánság” alterna-
tíváit a szűkebb kontextusban sem a nemzeti különbözőség teszi fel-
cserélhetővé és a „vitéz Lapponsághoz” hasonlíthatóvá, hanem két 
másik tényező: „hírük”, azaz közösségként meghatározott karakte-
rük és társadalmi státusuk, melyet később a „jobbágy”, „pórság” és 
a „szolga” terminusok erősítenek meg. Ez lehetett az oka egyéb-
ként, hogy a nyomtatott szöveg a „Totság” javára döntött, hisz az 
utóbbi megnevezések e népcsoport státuszjegyeire egyértelműbben 
alkalmazhatók. Mindez két szempontból is lényeges lehet. Egyfelől,  
és ez nyilván nem újdonság, jelzi, hogy az argumentáció a 18. szá-
zad eleji jezsuita történésziskola és pedagógiai szemlélet révén az 
egyértelműen a nemesi rendi öntudathoz kapcsolt hun-szkíta ere-
dethagyományt idézi meg.637 Másfelől pedig felvet egy lényeges 
szemléleti elemet is, mely a nyelvrokonság korabeli kérdésének 
közegében meghatározó, és amelyet az Orczy-kézirat prózai kom-
mentárja egyértelműen megerősít. Hogy tudniillik az etnogenezis 
tekintetében a nyelvtörténeti eszközök nem relevánsak, illetve ak-
kor nem, ha elsősorban szóegyezéseket vesznek alapul („A nyelv-
nek hangjai csupa történet szerint valok; azok hol olvadnak hol pe-
dig keményednek a szivnek szükségei szerint... Az pedig egy aránt 

636 Ld. szilágyi M. 1998, 146–170.; szilágyi M. 1995, 1–10.
637 A hagyomány részletes körvonalazását ld. szörényi 1993.
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történhetik a Czigányoknál, Irokaiaknál, Totóknál és Lapponoknál, 
de azért nem fog kővetkezni hogy a Czigány, Iroka, Tót és Lap-
pon egy nemzet légyen és egy nyelven szoljon”). A nyelvtörténet 
autenticitása az Orczy-kommentár szerint elsősorban annak fejlő-
déstörténeti szemléletében rejlik, innen az az ellenérv, hogy nem 
lehet egyetérteni Sajnovics állításával, miszerint „nyelvűnk Atila 
idejétől fogva Magyar országon szüntelen kűlőnős virágjáb[an] 
lett légyen, holott még mais csak bőlcsőib[en] fetreng.”638 Az et-
nogenezis módszertanát a kommentár egészen más szempontból 
közelíti, a releváns közelítési módot a nemzetkarakterológiában 
jelölvén meg – „Az erkőltsők a bennünk rőgzött természetüek  
s atyáinkrol őrőkbe maradott szokásoknak el tőrőlhetetlen jelei... 
Tehát az erkőltsők kut fejére kell vala menni: mivel a nyelvekb[en] 
talákozó két vagy három száz szoknak hasonlatossága csak ollyan 
mint két Romai és Parisi hegedűseknek egynehány nyirettyű vonás-
ban való meg egyezése”. Látnivaló, hogy itt nem őstörténeti vagy 
nyelvtörténeti tárgyi diszkusszió nyílik meg, hanem módszertani 
nézeteltérésről van szó. Ezt a nézőpontot megerősíti Koppi kom-
mentárja is, aki a „historia universalis” hagyományának jeles mű-
velőjeként és alakítójaként639 a nyelvtörténeti szóegyeztetéseknél 
ugyancsak relevánsabbnak ítélt nemzetkarakterológia metodikáját 
részletesebben kifejti, a szokások, a lelki alkat, mentalitás, a tár-
sadalmi függőségek sajátságainak vizsgálatában jelölvén meg azt 
(„videat mores, animi indolem, domesticam disciplinam, dominandi 

638 Az utalás a Demonstratio következő szövegrészletére vonatkozik: „És 
noha a lappnak nevezett népek között ugyanaz a nyelv az évszázadok 
során mintegy homályba tűnt, és minden művelés híján már-már elve-
szettnek hihettük: mégis jobb sorsot nyert Finnországban, Svédország 
tartományában és messze a legjobb sorsot Magyarország gazdagon vi-
rágzó királyságában; ahol már ATTILA és SZT. ISTVÁN első királyunk 
idejétől erős és szilárd volt, és annyi évszázadon át pompásan kiművel-
tetvén, akár szavainak bőségével, akár ékes tömörségével, akár a lélek 
belső rezdüléseit kifejező hajlékonyságával nem marad el egyetlen ke-
leti vagy nyugati nyelv mögött sem, sőt könnyedén felülmúl sokakat.” 
saJnovics 1994, 18.

639 Koppi történészi metodikájáról és a historia universalis műfajáról ld. 
Balogh 2000, 13–46.
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serviendique cupiditatem, quae multis saepe seculis apud posteros 
perdurare solet, similiaque magna cum cura, et diligentia collecta 
inde referat”). Koppi lábjegyzetei ennek érdekében ki is emelik  
a versszövegbe rejtett Sajnovics-referenciákat, melyek többségében 
ironikus utalások a Demonstratio valóban nem mindig meggyőző 
és helytálló szóegyeztetési kísérleteire (ilyen a nyomtatott verzióból 
elhagyott megszólítás, a „bérasztalom” – ’barátom’, vagy az utolsó 
versszakban szereplő „malees” – „málé” azonosítás, melynek mód-
szertanát a latin lábjegyzet tovább karikírozza, mondván, ilyen ala-
pon a „busta” – „puszta” szóegyezéssel a latin és a magyar nyelv is 
rokoníthatóvá válhatna).

A szemléleti egyezések mellett ugyanakkor figyelemre méltóak  
a különbségek is, melyek a Koppi- és Orczy-féle változat között tetten 
érhetők. A Koppi-változat ugyan átveszi a nyilván Orczy által írt ver-
ses szöveg csillagászatra, mineralógiára és archeológiára vonatkozó 
kritikai passzusait, ámde feltűnően kommentárok nélkül hagyja azt. 
Koppi lábjegyzetei és rövid latin értekezése két kifogást fogalmaz 
meg a Sajnovics-kötet (feltételezett) tudományszemlélete ellenében. 
Az egyik a kutatói függetlenség hiánya (két lábjegyzet is utal arra, 
hogy Sajnovicsot Hell szinte „belekényszerítette” a lapp–ma gyar  
nyelvrokonság feltételezésébe, és maga a latin kommentár is jelzi 
ezt). A másik pedig a történeti forráskritikában megmutatkozó hi-
átus – a latin értekezés hiányolja, hogy sem Hell, sem Sajnovics 
nem foglalkoztak az ellentmondó történeti hagyomány cáfolatával, 
illetve elméletük mögé nem tudnak felsorakoztatni történeti tekin-
télyeket. Ezzel együtt a Koppi-kommentár az Orczy-verziónál sok-
kal megengedőbb és elismerőbb módon kezeli a Sajnovics és Hell 
nevéhez kapcsolt lapp-finn teóriát: nem veti el annak relevanciáját, 
csupán nem látja tudományosan bizonyítottnak – e hiány pótlását 
várná el Hell hivatkozott kéziratos munkájának (Expeditio literaria 
ad polum arcticum) publikálásától. Nem véletlen, hogy Koppi a kom-
mentárjában ígért értekezését végül nem készítette el, habár a kér-
déskörről jegyzetfüzete tanúsága szerint hosszasan gyűjtött adato-
kat,640 és maga a kommentár sem jelent meg nyomtatásban, szemben 

640 Koppi jegyzetfüzetének (Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Fol. 
Lat. 392. Caroli Koppi notata de rebus Hungaricis) tartalma:
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az alapját képező Orczy-verssel. Ebben része lehetett Koppi törté-
nész barátjának, a Hell által felvetett finn rokonítást elfogadó Ben-
kő Józsefnek,641 akinek vonatkozó kutatásai részint feledtettethették 
Koppi tudományos szakmódszertani aggályait is.

Az Orczy-vers és az Orczy-kommentár egészen más tudomány-
szemlélet mentén fogalmazza meg kritikáját a Sajnovics–Hell-
koncepcióval szemben. Maga a vers meglepő módon ugyanakkora 
terjedelemben vitatja a csillagászat, a mineralógia és közvetve az 
archeológia, valamint az evolutív botanika tudományos metodikáját 
és célkitűzéseit, mint amekkora teret a lapp–magyar nyelvrokonítás 
bírálatának szentel. Pontosabban nem is vitatja, hanem elutasítja azt: 
a fenti négy tudományág művelése voltaképp hübriszként aposztro-
fáltatik („Csak nem ostromolják ujjra Isteneket”), „tévelygésnek” 
neveztetik. Mégpedig azért, mert „mérnek esméretlen világ szeglete-
ket”, és „világnak kezdetit kérdezik héjában”, azaz új, eleddig csupán 

1.  Notamenta de rebus hungaricis
2.  ...de Scepusio
3.  Descriptio Tartariae Magnae
4.  Ungaria Asiatica
5.  Excerpta historica ex Preambulatione natali Cittis Cassoviensis
6.  Annotata Bartphensia, et Muhruczensia per Car. Koppi
7.  Lucubratio de Valachis, is cumque notata historico-literaria a 

diversis auctoribus
8.  Sacrificium ad arbores, saxa, et fontes ab Hungaris peractorum, tum 

poenae in Sacrificatores statutae analogica Disquisitio lucubrata 
Claudiopoli 1780. a Car. Koppi

9.  Notata illustrantia historiam Dacicam a Car. Koppio collecta
10.  Beer Wilh. Frid. Tentamen explanationis geographicae, illius 

nempe Descriptionis veteris Scythiae, quam Herodotus, et Plinius 
fecit, tum vocabulorum, et consuetudinum Scythicarum ab ipsis 
adductarum

11.  Novamenta in originem Siculorum
12.  Scytha vagyok nem Lappon. Felelet egy magyar országban lévö 

Laponiai Tudóshoz
13.  Lucubratio de sacrificiis veterum Hungarorum per. Car. Koppi
14.  Elucubrationes diversae annotatae per Car. Koppi

641 Kettejük kapcsolatára ld. Balogh 1998; illetve szaBó gy.–Tarnai 1988, 
472. (névmutató kettejük levelezésének listájával).
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a teológia és filozófia, pontosabban elsősorban a metafizika számára 
hozzáférhető területeket próbálnak profán tudományos módszertan-
nal megközelíteni. Ezt egyébiránt az Orczy-kommentár szövege is 
kiemeli, éppen az archeológia tárgyköréből hozott példa kapcsán: 
„Illyen édes Atyám Uram az emberi elmének eszelős tévelygése ha 
széditő felfuvalkodásának és vétkes bűszkeségének határt nem sza-
bunk.” Mi köze pedig mindennek Sajnovicshoz és a lapp–magyar 
rokonítás elméletéhez? A csillagászat kritikája még csak magyaráz-
ható a Hell-expedíció eredeti szakmai célkitűzése alapján, habár  
a Demonstratio elutasításából még nem kellene szükségképp követ-
keznie a csillagászat elutasításának – a többi tudományág említése, 
illetve a mögötte húzódó szemléleti konzervativizmus azonban arra 
utal, érdemes bővíteni a vonatkoztatási területet. Feltűnő, hogy 
mind a csillagászat, mind az evolutív botanika, az archeológia és az 
ásványtan, valamint a metafizikai kérdésfeltevést felülbíráló, a kanti 
kritikára alapozó újszerű közelítésmód, mely univerzalisztikus kér-
désfeltevésekre összpontosít, középponti szerepet játszanak abban 
a tudományszemléletben, melyet göttingeni paradigma néven tart 
számon az újabb tudománytörténeti szakirodalom.642 Hogy a ma-
gyar–lapp, illetve magyar–finn rokonítás 18. századi története kap-
csolódik ehhez a paradigmához, azt a göttingeni tudós társaságban 
taggá választott Hell Miksa és Gyarmathi Sámuel kapcsán eleddig 
is számon tartotta a szakirodalom, és éppígy ismeretes volt a göt-
tingeni professzor, Schlözer pozitív állásfoglalása is ez ügyben.643 
Ez utóbbi egyébiránt 1771-re datálható, tehát akár az Orczy-kézirat 
keletkezésének egyik kiváltó oka is lehetett. Mind ez idáig azonban 
a szakirodalmi narratívákban e tényező úgy jelent meg, mint tudo-
mánytörténeti érdekessség, mely a kortárs recepció szempontjából 
elhanyagolandó – legfeljebb a vitákban katolikus–protestáns ellen-
tétet feltételező értelmezési kísérletekben644 színesítette a protestáns 

642 A „göttingeni paradigma” elnevezést ld. BéKés 2001, 73–94.; a tudo-
mánytörténeti paradigma részletes jellemzését ld. Marino 1995; ma-
gyarországi vonatkozásait l. Balogh 2007b.

643 Vö. BéKés 1997, 174–205.; Schlözer reakciójához ld. Kosáry 19963, 
591–592.

644 Például Éder Zoltán értekezése (éder 1975).
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oldal véleményét. Az Orczy-vers és annak kommentárja azonban 
egyértelműen jelzi, hogy a kortárs recepció nem felekezeti színe-
zettel, hanem tudományfilozófiai oppozícióként kezelte a kérdést, 
és a Sajnovics–Hell-koncepció nemcsak őstörténeti kérdésként, 
nemcsak szakmódszertani problémaként, hanem egy tudományos 
paradigma részeként is vitatottá vált.

Hogy pedig a lappón-kérdés ilyen irányú kontextualizálása nem 
érdektelen a Halotti versek lappón dalának értelmezésekor, leg-
alábbis feltételezhető. A Csokonai-szövegben ugyan a magyar ős-
történet kérdésköre mint tárgyi kontextus, nincs jelen – ámde látni 
való, hogy a nyíltan Sajnovics-vitairatként felmutatott Orczy-vers 
és annak kétféle kommentárja esetében is háttérbe szorult az et-
nogenezis tartalmi-tárgyi kritikája. Sőt a Csokonai-vers kifejezet-
ten eliminálja az efféle kérdésfeltevési lehetőséget, azáltal, hogy  
„A Scythák, Tatárok, ’s a’ kik az Északnak / Fagyos vagy mérséklett  
öve alatt laknak”, egymás mellé kerülnek, mintegy egyazon alter-
natíva megtestesítői. Feltűnő ugyanakkor a Csokonai-szövegben 
a lappon nemzet karakterisztikumainak részletes bemutatása, egy-
szersmind jól tetten érhető metamorfózisa. Ez ugyanis azt jelenti 
egyfelől, hogy megjelenik az a közelítési mód, melynek hiányát 
Sajnovics munkájában az Orczy-vers és kommentár oly fontosnak 
tartotta kiemelni. Másfelől a lappón karakter ábrázolása a korábbi 
jobbágy/szolga/pórság minősítések helyett kifejezetten a nemesi-
szittya hagyományban meghatározott jegyeket ölti magára a Cso-
konai-versben. Ilyen többek között a vadászat szeretete és a kato-
nai virtus, amit az Orczy-vers még egyértelműen szkíta jegyként 
mutatott be, a Csokonai-szövegben viszont a lappónhoz rendelődik 
(„Hol vaddisznó-sódort eszem a’ boldog Istenekkel / ’S a’ kopják-
ról beszéllgetek a’ hartzon elestekkel” vagy „Nem loptam el más 
tarándját, hartz és fegyver köztt éltem”), illetve a mulatás-vigadás 
karakterjegye („’S odvas kaponyákba tőltött zab sertől részegűlök”). 
Ez a lappón bizony már nemzetkarakterológiailag is megállná a he-
lyét a magyarság rokoni körében... Nem is szólva arról, hogy a Cso-
konai-szövegben az Edda-reminiszcencia révén egy (akkor még) 
történeti forrásértékűnek tartott szöveg tekintélye is megjelenik  
a lappón karakterábrázolás hátterében.

Végezetül érdemes figyelmet fordítani a Lappón énekének szűkebb  



190

szövegkörnyezetére is. Mint azt több értelmezés, elsősorban Deb-
reczeni Attila interpretációja645 felvetette, a Halotti versek szö-
vegének belső logikája a kanti út szemléletváltására épül. Ebben 
az olvasatban a II. Okoskodások, érzések című rész a dogmatikus 
szemléletű metafizika kérdésfeltevéseit és a válaszadás útjait, pon-
tosabban kiúttalanságát mutatná be. A szemléletváltást épp a Lappón  
énekével indító III. fejezet vezeti fel, mégpedig az antropológiai 
fordulat mentén, mely a hagyományos dogmatikus „philosophia” 
helyett új, kanti értelemben vett kritikai módszerrel kínál válasz-
lehetőségeket, „relevatiót” egyetemes kérdésfeltevésekre. Ez pedig 
rálátást nyit az imént göttingeni paradigmaként emlegetett tudo-
mányfilozófiai szemléletváltásra, melyben egyébiránt az antropoló-
gia éppoly központi helyet foglalt el, mint az Orczy-vers kapcsán 
kiemelt csillagászat, archeológia vagy evolutív botanika. Sőt Ge-
org Forster, Lichtenberg vagy Eichorn révén, valamint a népszerű 
fiziognómiához és az újszerű pszichológiához kapcsolódva talán 
még feltűnőbb és populárisabb, azaz könnyebben közvetíthető ele-
mét jelentette annak.646 Hogy ezzel a horizonttal alkalmasint maga 
Csokonai is számolhatott, jól mutatja Széchényi Ferenchez írt egyik 
levelének szövegrészlete. Itt egyfelől leszögezi az antropológiai 
szemlélet számára meghatározó mivoltát („első tanúságnak vettem 
fel az Antropologiat, és Póppal azt tartottam, hogy az embernek 
legméltóbb tárgya az EMBER”), majd felveti a lappón-kérdést, 
melynek pretextusát Kant, illetve a göttingeni közeg irányába fut-
tatja ki: „Olahus Rudbeckius, upsalai professor kezdte legelőször  
a magyaroknak a lapponokkal való atyafiságát rebesgetni, mellyről 
idővel Sajnovits egész könyvet írt. Őtet követték Pray, Schwartner, 
Schlötzer, Gatterer, maga Kant, és csaknem az egész külföld.”647 Fel-
vethető tehát, hogy a Lappón énekének beágyazottsága korántsem  
az őstörténeti tárgyi vitának szánt kiszólásként, mellékvágásként, 
azaz kissé szervetlen tudománytörténeti kuriózumként értelmezendő  

645 deBreczeni 1993, 226–227.
646 Részletesen ld. Marino 1995, Von der Anthropologie zur Physiognomik 

című fejezet, különösen 150–153.
647 Csokonai Vitéz Mihály Széchényi Ferenchez, Debrecen, 1802. szeptem-

ber 16. In: deBreczeni 1999, 115. levél, 69–74., 119–124. sorok (200). 
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a Csokonai-szövegben. Ellenkezőleg, az imént vázolt olvasatban  
a lappón-utalás szerves kontextualizáló elemként működik, ameny-
nyiben a kortárs Sajnovics-recepció könnyen asszociálható (és csak 
mellesleg őstörténeti érdekű) hagyományát eszközként használja 
arra, hogy rajta keresztül egy tudományfilozófiai paradigmát, egy új 
szemléleti keretet megidézzen és működésbe hozzon.

Melléklet

1. Scytha vagyok nem Lappon. 
Felelet Egy Laponiai Tudoshoz.648

Hac ego sum terra, Patriae nec paenitet ortus.  
Ovid[ius] Ex Pont[o]

D.

Tuttevas Bérasztalam!
Meg szűnik Napkelet nép-őzőnt kűldeni,
Dél szent villongásit kezdi felejteni,
Nap-nyugot oltárit készűl eldőjteni,
Éjjszak Ujj világot akar teremteni _ _
Nem elég hogy már rég nyult gyilkos fegyverhez
s a sok ki ontott vér kiáltoz egekhez,
Hanem hogy emelje királlyit ezekhez,
Bőlcseit idézi a fagyos tengelyhez _
Lássák a jeleket mi fog kővetkezni
Talám szabad lészen TELLEL szővetkezni
És általla olly nagy hatalmat szerezni
Hogy e főldet lehet lánczokra kötözni.
El lepik Gróóknak zuzmarás hegyeit;
viszik Zóroáster tündér eszkőzeit,
Ijjesztik Lappoknak félénk Nemzeteit

648 Magyar Országos Levéltár P 523 Orczy család 10. cs. Varia irregesta 
695–701.
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Midőn Csörből nézik az égnek jegyeit.
Csillagoknak ezek szabnak ősvényeket,
Bólt-hajtáson huznak melleslegeseket,
Mérnek esméretlen világ szegleteket,
Csak nem ostromolják ujjra Isteneket.
Partrol partra űzik természet csudájit,
Keresik Neptunus elhányott Csigájit,
azokkal meg tőltik Királyok szobájit,
Mondván, ott tartották Eleji gályájit.
Némellyek le szálván a földnek gyomrában
ott a fővenyeknek sok rétű ágyáb[an]
világnak kezdetit kérdezik héjáb[an];
s a főld hogy őnthette magát e formában?
Ki választá külön a kis kővecseket,
s kintsel elegyitvén a hideg Értzeket,
Mi moshatá őszve igy a fővenyeket?
Hány ezer esztendő végzé mind ezeket?
A Nap mégis fel jőn ennyi tébolygásra,
Setét fellegekből tér szánakozásra,
Sugárival Segilt igazság látásra;
s Vénus őnként készűl szokott útozásra.
Teis elérkeztél oda kukutsálni,
Hellel csillagokat Nap alatt visgálni:
Ezeken mondjátok nintsen mit csudálni,
Azért hadjuk őket kedvekre bujkálni.
De mivel olly távul találtál feledre,
mond meg hogy esmérél kedves nemzetedre?
Látom irásodb[an] háritod csak Hellre
Hogy ő kényszeritett illy esmeretségre.
Tudom meg őrűltél atyafiságnak,
s Olly nemes nemzettel való rókonságnak,
Nagy hire volt mindég vitéz Lapponságnak,
Valamint most kőztűnk a jeles Tótságnak.
E népnek lehetnél valaha vezére
s el vivén a jeges Tengerek széllyére,
Talám emelhetnéd majd dicsősségére
Mellyet jó Svátoplug vesztett szégyenyére.
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Adunk mi Ti néktek anya.leveleket
Kik bizonyithassák eredeteteket,
Serény Jobbágyoknak tudunk benneteket,
Ugyan azért hadtuk volt meg főldeteket.
Lássátok ha imár nem tettzik a pórság,
Mivel nem tudjátok melly szent a Magyarság,
Ott talám Sorsotok lehet majd Uraság,
Mert itt nem osztozó Szolgával szabadság.
Avagy véliteké hogy ama vitézek
Kik hajdon Sándornak olly fenn felelének,
s kinek kopjájokkal bűszkén kérkedének;
Véliteké hogy most Laponok lennének?
O! nem, távul légyen ollyan káromkodás
Nem voltak Scytháknak fattyu Gyermekei,
Mutattyák még mais vitéz erkőlcsei:
Déli Készűlettel jőttek Seregei,
Igy voltak barmai, nyelvek, fegyverei.
Ezt érzi magáb[an] ki ki mi kőzőttűnk,
Érzették másokis ha kardot kőtőttűnk,
Aggodjék ámbátor világ honnét jőttűnk,
Elég az hogy vala Mars első Istenűnk.
Te pedig Csillagász bár akár ki lehetsz
Kedves Rokonidhoz tőstént viszsza térhetsz,
Véllek száraz halból készűlt málét ehetsz,
mert lám ítéletet nyelvűnktől nem tehetsz.

Egyéb aránt valojáb[an] meg nem foghatom hogy Atyasá-
god tzirkalmas lévén magát sok tudos bizonyságoknak őszve 
halmozásával, héjáb[an] fárosztatta, és vélekedésének meg 
állitására a Lapponok erkőltseiről semmi emlékezetet nem 
tészen. Talám lehetett volna azok kőzőtt némelly hasonlatos-
ságot találni; p.o. a Lappon természet szerint szomoru vagy 
vig, őrőmest tántzol, dudol, eszik, és aluszik: a magyaris 
szomoru vagy vig, tántzol, dudol, satt. – Tahát e két nemzet 
csak nem egy Testvér. Illyen állitásokkal meszsze lehetne 
menni. Ezek tőbbet probálnának mint Atyaságod vakartsa, 
máléja, s tőbb idétlen szavai. ... Az erkőltsők a bennünk rőgzött  
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természetüek s atyáinkrol őrőkbe maradott szokásoknak el 
tőrőlhetetlen jelei. Már pedig nintsen ollyan Nemzet mellyet 
az időrovásokvol egy házi népségre viszsza ne lehessen vinni,  
kivált a Magyarokat kik nem olly régen hagyták el a majorkodó 
mezei életet. Tehát az erkőltsők kut fejére kell vala menni: mi-
vel a nyelvekb[en] talákozó két vagy három száz szoknak ha-
sonlatossága csak ollyan mint két Romai és Parisi hegedűsek-
nek egynehány nyirettyű vonásban való meg egyezése ... vagy 
pedig mint a Pekini és Constantinápolyi Siposoknak valami 
furulyabéli fuvásoknak hasonlatossága. A nyelvnek hangjai 
csupa történet szerint valok; azok hol olvadnak hol pedig ke-
ményednek a szivnek szükségei szerint, mint Ovidius mondja 
egy hellyen: Accedent questus accedet amabile murmur, et 
dulces gemitus. Az pedig egy aránt történhetik a Czigányok-
nál, Irokaiaknál, Totóknál és Lapponoknál, de azért nem fog 
kővetkezni hogy a Czigány, Iroka, Tót és Lappon egy nemzet 
légyen és egy nyelven szoljon.

Micsoda irtoztató bátorsággal mer Atyaságod a Coppenhágai  
Tudosok királyi gyűlekezetének illyen mesét beszélleni? „Si  
cogitem: de illius Gentis agi idiomate, quae Communi Histo-
ricorum consensu amplissima haec borealia Regna prima 
olim insedit, ingentesquae terrarum tractus dominatione Sua 
complectebatur. Quae hodie quoquo ab extremo Europae, quae  
occasum, ex septentrionem respicit angulo, per Finnmarchiam, 
Laponiam, Fenniam, Tartariam, in Asiam usque, non interrupta 
serie protenditur” etc. Micsoda nemzet lehet ez, Atyám Uram? 
Ha azt nem esméri atyaságod minémű külőnbség légyen a Lap-
ponok, Tatárok és Scythák kőzőtt, kérgye meg tudos Pajtásait 
kik nem Lapponok, ők meg mondják. Atyaságod erőszakos 
álitássaival ama kegyetlen időkre emlékeztet, midőn a vadotz 
királyok fiaikot csak lóra ültették, s egy nehány száz Ember-
rel valami Nemzetre rea kűldették hadd verjék meg, királlyát 
foszszák ki, s az országlás gyeplőjit vegyék kezekbe. Ezek 
hol oda vesztek, hol pedig szerencsésen tolvajkodván nevekre 
nagy városokat épitettek és a Lakosoknak is más nevet adtak. 
A Scythákrol, sőt még a Tatárokrólis lehet régi hiteles Iroknak 
munkájibol nyomozni, hogy ők az illyetén országokbol ki 
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űzőtt királyokat kik mint egy menedékben többnyire hozzájok 
folyamodtak, őrőmmel fogadták, mellettek fel fegyverkeztek, 
és királyi Székekb[en] viszsza tettek. Illyen példát nem egyet 
mutatnak a Tőrténetirók. Ezen igazságot és szabadságot sze-
rető Nemzetnek nemes cselekedetei eltőltették régen a főldet 
Eufrates folyó vizétől fogva egészen a Tanaisig. Nyilván a mi 
Elejink is illyen erőszaktételnek meg bosszullására hivattak ki 
elsőbbször a Tanais mellé, honnét vagy ellenségek űldőzései, 
vagy pedig Frigyesseiknek kérése vezette egészlen a Dunáig: 
már pedig a tájban Pannonia tőbb szomszéd Tartományokkal 
edjűtt a Romai fényes igának terhe alatt nyőgvén, nem ne-
héz ki találni; hogy Elejink ezen Birodalomnak elrontását: 
nem arany, gazdagság, vagy egyébb hivságok kivánságábol,  
(mellyet a Scythák mindég meg vetettek) hanem az eröszakos 
uralkodásnak gyűlőlségéből, határozták el magokb[an]. Justitia  
gentis ingeniis culta, non legibus azt mondja Justinus a Scythákrol,  
és alább: Aurum et argentum perinde aspernantur, ac reliqui 
mortales appetunt: Nihil victore praeter gloriam concupiscunt 
etc. Igy lehet tehát hiteles tőrténetirók nyomozása mellett jó-
zan elmélkedéssel vélekedni; igy lehetne valami bizonyost 
álitani, és azt hinni. De még egyszer micsoda Nemzet lehet 
az, ki ma Europának Napnyugoti és Éjszaki szegeletétől fog-
va Finnmarchián, Lapponián, Fennián és a Tatárságon minden 
szakadozás nélkűl egészlen Ásiáig terjed; és talám ott Imaus 
hegye mellől az emlitett Tartományokon Lapponiai nyelven 
viszsza ir és levelez? ... Arngrimus Jonás is csak petyegett,  
s maga sem tudta mit higyen midőn igy szollott: Credo totum 
orbem Arctoum et Populos vicinos antiqua lingva Gothica 
usos fuisse. Boldog Isten! be sok féle credo vagyon e kerek 
főldőn, és be sok féle hasztalanság jőn e világra az irtoztató irás 
viszketegsége által. ...

Atyaságod elmélkedése szerint lehetne igy gondolkozni: 
nem régen Syberia fagyos fővenyei kőzőtt egy meg kövesedett 
az az petrificált Rinoczeros fejet találtak, holott ezen állat csak 
meleg Tartományokb[an] szokott szaporodni. Hogy vetődhetett 
oda az a csudálatos fő mellyen egy igaz Roniczeros tagnak min-
den erei láttszanak? Más képpen nem eshetett, hanem nyilván  
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valami Napkeleti király lakott ki vadas kertyében tartott ollyas 
állatokat; tahát Syberia a Persiai Sophia vagy pedig a Nagy 
Mogol Birodalmához tartozik, sattöbbi. E nyilván való... 
Illyen édes Atyám Uram az emberi elmének eszelős tévely-
gése ha széditő felfuvalkodásának és vétkes bűszkeségének 
határt nem szabunk. Ő okozott ezen siralomnak vőlgyén elei-
től fogva annyi irtoztató háborut, és annyi nyomoruságot. Tu-
dom még emlékezik atyaságod az Apostolnak amaz intésére, 
hogy t:i: az emberi Értelem egy ollyan gyarló nád mellyhez 
csak rettegve kell kőzeliteni, és csak félve kell benne bizni. 
Ezen keresztyéni letzkére én A. régen emlékeztettem volna, 
de mivel már két esztendővel ez előtt N[agy]szombatb[an] ki 
nyomtattatott munkája, hoszszas utozásaim miatt, csak mult 
Napokb[an] kerűlt kezemben, ezen szerencsétlenségemmel 
egyedül a vaktörténeteket vádolom.

Nem tudom micsoda lelkiesmérettel álithattya A ajánló 
leveléb[en] aztis, hogy nyelvűnk Atila idejétől fogva Magyar 
országon szüntelen kűlőnős virágjáb[an] lett légyen, holott 
még mais csak bőlcsőib[en] fetreng. Ha egyébb probájim nem 
lennének is, ezen vélekedéséből eléggé által látom, hogy atya-
ságod a maga nyelvit, ha ugyan csak Magyar lehet, nem tudja.

Kűlőmb[en] ami Nemzetűnknek dicsősségét illeti, mellyről 
atyaságod nem értem mi okból emlékezik, jol tudjuk mi azt 
hogy nagy kegyességű Felséges Királynénk azt naprol nap-
ra nagyobbra kiván[n]ya vinni, non obtusa adeo gestamus 
pectora Poeni. Fel is lészen irva, ennyi királyi dajkálkodásá-
nak őrők emlékezete arany betűkkel kőnyveinkb[en] valamint 
most sziveinkb[en] illy nagy dicsőségű Anyánknak a legtisz-
tább szeretettel és leg állandobb hivséggel szüntelen áldozunk. 
De tudjuk mi azt is, hogy meszszünen jöttek sokat beszéllenek, 
és hogy mái napon sok ollyas tudosok vagynak kik a sutban 
oroszlány bőrt vévén magokra, azzal akarnak bűszkélkedni, és 
másokat ijjeszteni: én nem mondom hogy atyaságod illyetén 
bőrt vett volna magára, de talám valaki hire nélkűl felakasz-
totta hátára, s maga sem tudja. Ha igy vagyon a dolog, Risum 
teneatis amici
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Én tréfán kívűl vagyok A…igaz keresztyéni
Felebaráttya

Vasmatskai Mátyás.
Irtam Sátoromb[an] Phazis
folyó vize mellett, Elejink
ki jövetele után Ezerszáz
negyedikb[en]; a Pacsirták
holdnapjáb[an]

2. Scytha vagyok, nem Lappon.  
Felelet Egy Magyar Országban levő Lapponiai Tudoshoz.649

Hac ego sum Terra, Patriae nec poenitet, ortus.  
Ovid[ius] Ex Pont[o] C. 3. Ep. 2.

Tuodos Bérasztalom650

Meg szűnik e Napkelet nép özőnt kűldeni,
Dél szent villongásit kezdi fesziteni,
Nap-nyugott oltárit készűl el dőjteni,
Éjszak ujj világot akar teremteni...
Nem elég hogy már rég nyult gyilkos fegyverhez,
S a sok ki ontott vér kiáltoz egekhez,
Hanem hogy emelje Királyit ezekhez
Bőltseit idézi a fagyos tengelyhez;
Lássák a jeleket, mi fog kővetkezni,
Talám szabad lészen Tellel szövetkezni,

649 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Fol. Lat. 392. Caroli Koppi 
notata de rebus Hungaricis. 163–168.

650 [Koppi lábjegyzete:] Ita hac vocabula leguntur in libello, quod ego hic 
refutandum assumi, quemque auctor Joannes Sajnovics Exsocius Jesu 
hoc titulo insignivit = Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum 
idem esse = pag. 65. = Tuodos= Tudos; et pag. 82. = Bérasztalam inter 
loquendum, alium compello nomine patris, vel fratris, vel affinis, licet 
nihil horum sit. quanta inanium verborum congeries, cum dicere debuit 
= Barátom.
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És általa olly nagy hatalmat szerezni,
Hogy a Földet lehet lántzokra kötözni.
El lepik Gróóknak zuzmarás hegyeit,
Viszik Zoroáster tündér eszközeit,
Ijjesztik Lappoknak félénk nemzeteit,
Midőn csővből nézik az égnek jegyeit.
Csillagoknak ezek szabnak ösvényeket,
Bólt-hajtáson husznak melleslegeseket,
Mérnek esméretlen világ szegleteket,
Tsak nem ostromolják ujjra Isteneket.
Partrol partra üzik természet tsudájit,
Keresik Neptunus el hányott tsigájit,
Azokkal meg tőltik Királyok szobájit,
Mondván, ott tartottak Elejek Gályájit.
Némellyek le szálván a főldnek gyomrában,
ott a fővenyeknek sok rétű ágyában,
Világnak kezdetit kérdezik héjában,
S a föld hogy önthette magát e formában?
Ki választá külön a kis kövecseket:
S Kintsel elegyitvén a hideg értzeket:
Mi moshatá öszve igy a fövenyeket:
Hány ezer esztendő végzé mind ezeket?
A nap még-is fel jön ennyi tébolygásra,
Setét fellegekből tér szánakozásra,
Sugarival segilt igazság látásra,
S Venus önként készül szokott utazásra.
Te-is el érkezél oda kukutskálni,
Hel-lel csillagokat nap alatt vizsgálni;651

Ezeken mondjátok, mitsem mit tsudálni,

651 [Koppi lábjegyzete:] Christianus VII Daniae et Norvegiae Rex P. Maxi-
milianum Hell, tunc socium Jesu, Universitatis Vindobonensis Astro-
nomum Caesares Regium observandi Transitus Veneris intra discum Solis,  
caussa Vienna Wardoehujum evocavit. Hic sibi socium, et comitem 
adlegit Joannem Sajnovics aeque Jesu quondam socium, hujus oposculi 
Auctorem, quod ille primo in Dania aditum Societati Regiae Scientiarum 
obtulit; mox in Hungaria auctum poena maxima sui parte recudit 1770.
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Azért hadjuk őket kedvekre bujkálni.
De mivel illy távul találtál feledre,
Mond meg hogy esmérél kedves nemzetedre?
Látom irásodban, haritod tsak Hellre,652

Hogy ő kénszeritett illy esmeretségre.
Tudom meg örültél az atyafiságnak
S illy szabad szerzettel való rokonságnak,
Nagy hire volt mindég vitéz Lapponságnak
Valamint most kösztűnk a jeles Totságnak /  

jeles Tzigánságnak.
E népnek lehetnél valaha vezére,
S el vivén a jeget Tengerek széllyére,
Talám emelhetnéd majd dicsösségére,
Mellyet jó Szvatoplug vesztet szégyennyére.
Adunk mi Ti néktek annya leveleket,
Kik bizonyithassék eredeteteket,
Serény Jobbágyoknak tudunk benneteket,
Ugyan azért hadtuk volt meg földeteket.
Lassátok ha már nem tettszik a pórság,
Mivel nem tudjátok, melly szent a Magyarság,
ott talán sorsotok lehet maid uraság,

652 [Koppi lábjegyzete:] in Praefat. „Ipse (Hell) me Expeditionis hujus 
delegit comitem, et laborem suorum, ac potissimum disquisitionis 
Idiomatis Lapponici caussa suscipiendorum, futurum socium; secum in 
Finmarchia detulit” et sic porro.

pag. 19. „Nobis Hungaris inusitatus in nomenclatore Lecmiano voces 
Lapponicas exscribendi modus in caussa erat omnino, cur ... animos vel 
in ipso priincipio laboris desponderim, meque nullum cum idiomate 
Ungarico conveninentiam, ex his quidem libris, videre, interroganti 
saepius R. P. Hell responderim”

pag. 22. „me ardentiis incitare, hortari, rogare, atque urgere non cessavit”
pag. 23 „fateor, despondi animos, et ne nihil agerem, aliud egi. Sed 

R.P. Hell,... ...me non modo stimulare iterum, iterumque hortari”
Id est pag. 24. legerit plus una vice. Item pag. 33. 34. 36. 55. 111. 131.
Quod si ego tot Hellianos stimulos, quibus te adelaborandam tuam 

dissertationem adtraxit, et impulit perpendo, aut nimium coactum opus 
fecisti, aut, quae tuae bonitas fuisset, caussae diffidebas.
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Mert itt nem osztoz szolgával szabadság.
A vagy vélitek-é, hogy a ma vitézek
Kik haidon Sándornak /  

Kik sok királyoknak olly fen felelének,653

S Kiknek Kopjájokkal büszkén kérkedének
Vélitek-é hogy most Lapponok lennének?
Nem voltak Scythaknak fattyu gyermeki,
Mutattyák még ma-is vitéz erköltsei;
Déli készülettel jöttek seregei,
Igy voltak barmai, nyelvek, fegyverei.
Ezt érzi magában Ki Ki mi közöttünk,
Érzették mások-is, ha kardot kötöttünk,
Aggodjék ámbátor világ, honnét jöttünk
Elég az hogy vala Márs elsö Istenűnk.
Te pedig csillagasz bár akár ki lehetsz!
Kedves rókonidhoz tőstént viszsza térhetsz
Vélek száraz halbol készűlt malét ehetsz,654

Mert lám iteletet nyelvünkröl nem tehetsz.

§ I.

Litterariae Expeditionis655 opus Hellii erudito orbi commu-
nicandum diu est quod expectemus. Plures enim quam novem, 

653 [Koppi lábjegyzete:] „Item Scythici Alexandrum Magnum filium Phi-
lippi Regis, et Reginae Olympiadis, qui multa regna pugnando sibi 
subjugaverat, ipsum etiam turpiter fugaverunt. Gens namque Scythica 
dura erat ad sustinendum omnem laborem, et erant corpore magno 
scythici, et fortes in bello.” Anon[ymus] Bel. Not. Cap. 1. et Cap. 8. libenter  
hunc cito auctore, ut, cum hunc a se stare putet laponum admirator, 
propriis cum armis confodiamus.

654 [Koppi lábjegyzete:] Malees pag. 64. Malees scribi debet málés. Lappo-
nibus significat quodcunque cibi genus. Ungari Málé vocant speciem 
placentae dulcis, et plebis edulium. „Quis non videt Malees, et málé 
diversa esse? liceret enim ita argutari: combustam Domum Latini bustu 
dicunt, vacuum locum Hungari Puszta, ergo apud Latinos busta idem 
significat, quod apud Hungaros puszta.”

655 [Koppi lábjegyzete:] Opus hoc, scribendum factusque in id apparatus 
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quibus opus premi suaverat Horatius,656 anni jam efluxerunt, 
quibus perpetua nos spes incedebat, tam celebris in Daniam 
evocationis fructus sive in Physicam, aut Astronomiam, seu 
in Historiam derivanda. Et poteramus certe de Hellio plurima 
nobis polliceri, ut qui multis jam nominibus litterato orbi 
commendatus, meritas semper impensae opera laudes tulit. 
Quod si jam fecisset, ut vel Kareliae gentis cum Hungaris 
nexum, vel Anonymi Belae Regis notarii Historiam notis ejus  
chronologicis, et observationibus illustratam haberemus, fortas-
sis alius nobis, de primordiis gentis nostrae recte sentiendi 
locus daretur, atque ille vetus est, perpetua patriae scriptorum 
consensione firmatus, qui Majores nostros inde ab orientali 
Asiae regione in Europam demigrasse uno ore confitentur. 
Fateor multum de nobis Hellium meriturum fuisse, si quid in  
medium protulisset, non provocandi dubii caussa, sed firmum 
et inconcussum. Quantas ille lites uno velut ictu rescidisset! 
quot chinensium annalium Prepolae conversatis adulterimis 
mercibus dilaberentur! quanta repente ignorare, quae ante paullo  
sciveramus! at vero Litterariae hujus Expeditionis poene jam 
fama ipsa oblitterata est. Quid in igitur spem abjicimus, aliquid 
de Lapponibus, Finnis, Careliis, Esthiis verius percipiendi, 
quam Sajnovics sua Dissertatione depromsit? Etsi Hellius 
pro sua, qua plurimum commendatur modestia, quidquid de  
Careliis Hungarorum Majoribus lucubravit, prudentius sup-
presserit, quam post nimias, futuri adhuc poenis, laudes, 
quas plus centies ea dissertatione Sajnovics increpat, in lucem  
protulisset, incertus fortunae, quae destinatis nostris non semper  
respondeat. Quidvis interea Hellius voluerit – popu laribus 
meis persuadere, felicius, quam Sajnovics cum Laponibus, 
effectum dederit, opinor.

typis promulgata sunt omnis ab hinc tredecim, quod si schema jam 
affugit nostros oculos, retimit Cl. Horanyi in memoria, sub nomine Hell.

656 [Koppi lábjegyzete:] ... „nonumque prematur in annum / membranis 
intus positis, delere licebit.”
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§ II.

Quoad igitur certiora nos Cel. Hell edoceat, rem cum Sajnovicsio 
suspicimus, ut spe sua frustratur, vir aliquem in suam traxisse 
sententiam videat, fidenter licet edixerit, neminem eruditorum, 
qui ipsius dissertationem legerit dubitaturum, et Lapones esse 
Ungaros, et, quod ultima libelli parte disserit, ex Finnia, Patriis 
valit sedibus fuisse profectos, sed vero non plane, cum ejus 
argumenta legimus, Helianaque frustra poene expectamus, 
magis etiam dubitamus. Fateor subdubitasse me indem, cum  
analogiae cujuspiam inter Lapones, Finnosque, atque Hungaros  
intercedere eruditi quidam memoraverant; cupisse etiam ut 
aliquis Patrii idiomatis bene gnarus, ad oras illas Boreales 
felicibus auspiciis abeat; ibi autem mora diuturniore et in 
linguae primordia, et leges, non ex nomenclatoribus, aut 
Lexicis eorum, qui eam velut peregrinam tractant, sed usu 
ipso, et intelligentia condiscat, et simul populares narrationes, 
aut carmina, quibus indoctae gentes majorum saepe historias 
retinent, consignet, videat mores, animi indolem, domesticam 
disciplinam, dominandi serviendique cupiditatem, quae multis 
saepe seculis apud posteros perdurare solet, similiaque magna 
cum cura, et diligentia collecta inde referat; haec, aut talia 
mecum plures cupiverant prius, quam Hellio gloriosa haec, et 
splendida Expeditio mandaretur; a reditu ante tantum abest, ut 
opinionem eventus firmaverit, ut potius extra controversiam 
id potuisse Dissertatione sua videatur Sajnovics, nexum aut 
talem esse inter Lappones et Hungaros, quales inter gentes 
plurimas saepe ob pauca vocabula esse solet, aut certe nullum 
intercedere. Neque tamen nullum est, quod ille nobis praestitit, 
beneficium, cum enim plures, Hungarici idiomatis ignari ante 
Sajnovicsium id persuadere nobis voluerant, ille effectum 
dedit, ut a veteri scriptorum auctoritate, ne latum quidem neque 
discere debeamus.657 Quantacumque igitur ejus dissertatio est, 

657 [Koppi lábjegyzete:] Hungaros, qui eo penetrarunt aliter repisse accepimus,  
in his Turkolyim, quod Cl. Pray 34 pag. locus adferendus. Et multa ante 
sub Bela IV, P[agina] 8, Dominicani. Aut Pray nihil in Turkolyii tytimino 
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nec suo male cecidit. Ego igitur quae mea in ejus sententiam 
argumenta sunt, quoad Praestantissimi Helii Expeditio lusem 
adspiciat, a me, et omnibus poene Patriae meae popularibus 
retinenda, hoc dipescam ordine, ut Baseos instar futurum 
sit Manuscriptum Vaticanum, omni fide dignissimum, quod 
illustrando omnia quidem quae pro opinione Sajnovics attulerat  
refellere me posse videor.658

auctoritatis, est, ego censeo plus esse quod in Hehnoldo, Eccardo, And-
rea Andersonis, Iaemio, Ihreo, Guagnino.

658 [Koppi lábjegyzete:] non, quid persuaserit, sed quid nen persuaserit 
editurus. Quae autem diligentissumus aeque, ac perspicam Prajus de hoc 
argumento lucubravit Diss. 2. in ann. veteres sine dubio splendida sunt, 
et quibus ad res nostras Majorum etsi quispiam inter illas gentes nexus 
concedatur, ad eas regiones a nostris extra Asia non erint potius, quam 
nostri ab illis podierint. Sed opiniones nostras post expromemus, quam 
dictum manuscriptum descripserimus.
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A NYELVKÉRDÉS  
ÉS A LATIN ÚJSÁGÍRÁS PARADOXONAI  
A 18. SZÁZAD VÉGÉN

„Gyakran bizonygatják, hogy a kora újkor időszaka a nemzeti anya-
nyelvek »megerősödésének«, »felemelkedésének« és »diadalának« 
időszaka, egyfelől a kozmopolita latin, másfelől a helyi dialektusok 
kárára. Amennyiben valóban ez történt, a jelenség fontos volt az új 
»nyelvi közösségek« és esetleg új, régiókon átmutató vagy régiók 
feletti törekvések létrejöttében. 1750-re az európai nyelvi rendszer 
nagymértékben különbözött a középkori rendszertől, melyet az 
élő, nem klasszikus latin és a helyi dialektusok uraltak, utóbbia-
kat inkább beszélték, semmint írták. Mégis, ez az állítás, hogy az 
euró pai anyanyelvek »felemelkedtek«, meglehetősen elnagyolt.”659 
Peter Burke 2004-ben megjelent, Languages and Communities in 
Early Modern Europe című kötetében állítja ezt. Úgy véli, a ko-
rábbiaknál átfogóbb és differenciáltabb modelleket kellene hasz-
nálni a 17–18. századot érintő kultúrtörténeti kutatásokban nyelv-
használat és társadalmi identitástudat kapcsán. Kísérletet is tesz 
ilyen modellek felvázolására, többek között éppen a latin nyelv 

659 „It has often been argued that the early modern period was one of the 
’emergence’, the ’rise’ or the ’triumph’ of the national vernaculars, at the ex-
pense of cosmopolitan Latin on the one hand and local dialects on the other.  
To the extent that this happened, the phenomenon was important for the 
creation of new ’speech communities’ and eventually new trans-regional 
or super-regional loyalties. By 1750, the European linguistic system was 
very different from the medieval system, which had been divided between 
a living but non-classical Latin and regional dialects which were spoken 
rather than written. However, the simple statement that the vernaculars 
of Europe ’rose’ is rather crude one.” BurKe 2002, 61.
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európai kulturális és szociológiai státuszát illetően. Burke szerint  
a latin a 18. századi Európában nem „nyelv nyelvközösség nélkül”  
(„a language without a speech community”), hanem „nyelvközös-
séget kereső nyelv” („a language in search of community”). A la-
tin nyelv lehetséges használói, azaz célközösségei a 18. században 
elsősorban „a katolikus egyház és a tudós hálózatok, Republic of 
Letters” („the Catholic Church and the Republic of Letters”), azaz 
a katolikus egyházi személyek, a tudósok, professzorok és diákja-
ik köre, továbbá „jogászok, hivatalnokok, diplomaták és utazók” 
(„lawyers, officials, diplomats and travellers”).660 Burke monográfi-
ája meggyőzően mutatja be Európa egészének vonatkozásában azt 
a folyamatot, melynek során a fenti nyelvhasználói közösségekben 
egyre erősebbé válik az anyanyelvek („vernaculars”) konkurenciája 
a latinnal szemben. Ennek elsődleges okaként azt jelöli meg, hogy 
a latin a fenti nyelvi-szociális közösségek számára egy virtuális, 
nemzetközi közösségi identitás megteremtése céljából tűnt hasznos-
nak: „A posztklasszikus latin, ahogyan az anyanyelvek is, mutatja 
azt, hogy egy nyelv használata csoportképző hatású. Jelen esetben 
az emberek, akiket e nyelv közösségé tömörített, »eszmei« vagy 
»virtuális közösséget« alkottak, mely közösség hatókörét tekintve 
nemzetközi volt.”661 Ahogyan ez az ambíció különféle okok miatt 
sérül vagy módosul, úgy sérül és módosul a latin hegemóniája. Ám 
e folyamat lokális jelenségeit kevésbé részletesen bontja ki a szerző. 
Igen termékeny lehet ugyanis Burke javaslata szerint a latin nyelv 
18. századi használatát közösségi identitáselemként, vagy ahogyan 
Françoise Waquet javasolja, szimbólumként662 értelmezni. Ugyan-
akkor úgy vélem, ez az identitásképző funkció nem feltétlenül „nem-
zetközi hatókörű” („international in scope”). Illetve szimbólum-
ként sem kizárólag egy „hegemón kulturális modell” („hegemonic 
cultural model”) megjelenítésére, valamint az ezzel való leszámolásra  

660 BurKe 2002, 44.
661 „„Post-classical Latin, like the vernaculars, exemplifies the uses of 

language in binding together a group. In this case, the people, who 
were bound together formed ’a community of ideas’ or an ’imagined 
community’ that was international in scope.” BurKe 2002, 44.

662 WaqueT 2001.
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volt alkalmas a kortársak számára.663 Ezekkel a felvetésekkel, model-
lekkel egyetértek tehát, de úgy vélem, kifejezetten erre irányuló, 
célzott részkutatások eredményei révén e modellek sokkal cizel-
láltabbakká és lokális folyamatok szintjén is használhatóbbakká  
válnának.664 A 18. századi magyarországi latin nyelvű újságírás 
történetének ilyen szempontú áttekintése számos efféle tanulsággal 
szolgálhat, amint azt az alábbiakban szeretném bemutatni.

A magyarországi újságírás 18. századi történetében különleges 
szerep jut a latin nyelvű kiadványoknak. Sokatmondó, hogy az első 
hosszabb életű kísérlet magyarországi hírlap létrehozására a latin 
nyelvű Mercurius Hungaricus / Mercurius Veridicus ex Hungaria 
volt, mely 1705 és 1710 között jelent meg többé-kevésbé rendszere-
sen.665 Feladata az volt, hogy az ekkor zajló magyar szabadságharc 
élén álló fejedelem, II. Rákóczi Ferenc diplomáciai céljait szolgálja. 
Az első szám valószínűleg magyarul jelent meg, a megcélzott olva-
sói kör ugyanis ekkor még magyarországi közönség volt, a hírlap 
feladata pedig, hogy ellensúlyozza a szabadságharc hazai résztve-
vői számára a Wienerisches Diarium666 egyoldalú tájékoztatását.  
A latin nyelvre való gyors áttérésnek kettős motivációja volt. Egyrészt  

663 „Latin disappeared because it no longer meant anything to the contem-
porary world. All that it had once embodied – a certain idea of humanity, 
a form of discrimination, a system of power, an universal outlook, with 
an underlying conception of society, its order, its standards – no longer 
carried meaning, or was being said differently, and the hegemonic cul-
tural model to which it referred was now victoriously rivalled.” WaqueT 
2001, 273.

664 Magyarországi vonatkozásban ilyen részkutatás eredményeit publikál-
ta az alábbi kötet: Bíró 2005. Tanulságos ebből a szempontból a latin 
lengyelországi használata is, melyre vonatkozóan Jerzy Axer publikált  
a Waquet-kötet által részint már figyelembe vett kutatásokat. Többek 
között: axer 1994, 305–309.

665 A Mercurius valamennyi fennmaradt számának fotói, illetve a keletke-
zésére vonatkozó tanulmányok, információk megtalálhatók az Országos 
Széchényi Könyvtár alábbi weboldalán: Mercurius Veridicus ex Hunga-
ria, http://epa.oszk.hu/00900/00904/mv.html, accessed on 7 June 2013.

666 Az 1703-ban induló, Bécsben kiadott folyóirat korabeli lapszámai az 
Österreichische Nationalbibliothek honlapján megtekinthetők: Wiener  



207

a latin nyelv a Magyar Királyság törvényeinek és közéletének nyelve 
volt, azaz a Magyar Királyság függetlenségének történeti hagyo-
mányát jelképezte, így alkalmas volt egy függetlenségi küzdelem 
reprezentálására. Jól mutatja ezt, hogy az ekkor Bécsben már 1677 óta  
megjelenő latin nyelvű, referáló jellegű Cursor Ordinariusnak  
a né met és osztrák közgyűjteményekben alig, Magyarországon azon-
ban számos példánya fennmaradt, azaz latin nyelve miatt a Habs-
burg Birodalmon belül a magyar területen lehetett a legnépszerűbb, 
még ha kifejezetten udvari érdekeket képviselt is.667 Másrészt épp  
a Cursor Ordinarius lehetett a szerkesztőknek példa arra, hogy  
a latin nyelv használata diplomáciai és propagandisztikus célokra 
is megfelelő lehet. Ekkor még annyira elterjedt a latin nyelv Euró-
pában, hogy a külföldi királyi udvarok tájékoztatására, befolyá-
solására is alkalmasnak látszott egy latin nyelvű kiadvány.668 Ez 
alátámaszthatja Burke állítását is, miszerint a 15–17. században az 
európai diplomácia egyik legfontosabb nyelve a latin volt, ezért is 
fordulhatott elő, hogy a 18. század elején a latint még használha-
tónak vélték európai diplomáciai rétegnyelvként.669 Ugyanakkor 
sokatmondó, hogy a diplomáciai célkitűzés és a diplomaták mint 
célközönség ekkor jelenik meg először, de egyszersmind utoljára 
is a magyarországi latin újságírás történetében. A latin nyelv ilyen 

Zeitung, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0&aid=wrz, accessed 
on 07 June 2013., letöltés 2013.06.07.

667 lang 1976, 201–210., http://epa.oszk.hu/00000/00021/00295/pdf/, le-
töltés 2013.06.07.

668 A Mercurius Veridicus jelenleg ismert példányai magyar közgyűjtemé-
nyek mellett megtalálhatók Berlinben, a Preussisches Geheimes Staats-
archivban, Párizsban, az Archives du Ministère des Affaires Étrangères-
ben: Preussisches Geheimes Staatsarchiv R. XI. 279. Fasc. 11., Fol. 
65–70.; Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Correspondance 
politique: Hongrie. Tome 14, Fol. 113–114. A részletes példányinfor-
mációk: http://epa.oszk.hu/00900/00904/shell/bckgr/pld/hun/copy_hun.
htm#_edn11, letöltve 2013.06.07. Tudunk egy sikertelen kísérletről az 
orosz cári udvarba történő eljuttatásáról is. Az erre vonatkozó adatokat 
az alábbi tanulmány összegzi: hangodi 1996, 105–106.

669 BurKe 2002, 45–46. A latin diplomáciai nyelvként való használatára  
a 18. század elején ld. még WaqueT 2007, 369–370.
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funkcióban később inkább a röpiratok, paszkvillusok kapcsán tűnik 
fel, azonban az 1790-es években felélénkülő magyarországi paszk-
villus-irodalomban is egyre nagyobb arányban volt már jelen a ma-
gyar és a német nyelv a latin rovására.670 Hosszabb életűnek tűnik 
ezzel szemben a latin nyelv és a Magyar Királyság alkotmányos 
önállóságának, bizonyos mértékű függetlenségének, valamint az ezt 
képviselő nemesi rendi közösségnek az összekapcsolása. Az a hipo-
tézis is megfogalmazható, hogy az 1. szám utáni váltás a magyarról 
a latin nyelvre nem elsősorban diplomáciai célokat szolgált, hanem 
a latin alkalmasabb közvetítőnyelvnek tűnt a magyarországi, anya-
nyelvüket tekintve nem egynemű nemesi rétegek irányába is.

Az időrendben következő magyarországi latin újság a tudós Bél 
Mátyás által 1721 és 1722 között kiadott Nova Posoniensia.671 Már 
címével is utal arra, hogy az európai latin újságírás hagyományához, 
azon belül is kifejezetten a lipcsei Acta eruditorum képviselte tudós 
hagyományhoz kíván kapcsolódni. Latin nyelvűségét tehát egyrészt 
az indokolta, hogy az európai tudomány lingva francája ekkortájt 
még elsősorban a latin volt:672 az Acta eruditorum lipcsei kiadói is 
egyértelműen azt nevezték meg 1700 táján folyóiratuk latin nyelve 
mellett szóló fő indokként, miszerint a latin „the common language 
of the Republic of the Letters”, azaz „a tudomány birodalmának köz-
nyelve”.673 Bél Mátyás egyébiránt a pozsonyi evangélikus líceumban 
már 1718-tól olvastatta az Acta eruditorumot. Ez azt is jelzi, hogy 
a Halléban egyetemet végzett Bél hallei professzora, Francke tanait 
és példáját követve az újságírást az oktatás szolgálatába kívánta állí-
tani.674 A Nova Posoniensia feladata tehát nem csupán az volt, hogy 

670 Jól mutatja ezt a később bemutatásra kerülő latin újság, az Ephemerides 
Vindobonenses szerkesztőjének, Keresztury Józsefnek az esete. Két hí-
ressé vált paszkvillusa közül csupán az egyik latin nyelvű (Leopoldus 
II. in campo Rákos. Visio Eleutherii Pannonii, Viennae 1790), a másik 
német (Joseph II. Ein Traum, Viennae 1781), és mindkettőnek egy éven 
belül megjelent a magyar fordítása is.

671 A Nova Posoniensia részletes bemutatását ld. dezsényi 1971, 55–81.
672 casanova 2004, 45–57.
673 Részletesen bemutatja ennek körülményeit a The choice of the latin language  

című fejezetet, laeven 1990, 51–53.
674 „A 17. század végén August Hermann Francke a Halle melletti Glauchában  
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a külföldi tudományos világ felé közvetítse a magyar tudományos 
élet eseményeit és eredményeit, és viszont. Médium volt abban az 
értelemben is, hogy hírrovata a pozsonyi diákok felé közvetítette  
a nagyvilág és szűkebb hazájuk híreit, gyarapítva földrajzi, történel-
mi és kulturális tájékozottságukat.675 Jól tükrözi ezt a célkitűzést az 
újság Syllabus címet viselő melléklete, mely az adott hónap legfon-
tosabb politikai és kulturális eseményeit sorolta fel, hírt adott tudo-
mányos felfedezésekről, tudós társaságok munkájáról. Mindezt úgy, 
hogy a szerkesztő szómagyarázatokkal egészítette ki a híradásokat  
a kevésbé ismert történelmi, földrajzi fogalmak kapcsán. A latin 
nyelv ehhez a célkitűzéshez is kapcsolódott, hiszen a pozsonyi lí-
ceumban az oktatás nyelve latin volt. Már csak azért is, mert itt 
igen nagy számban tanultak magyar, német, illetve szlovák anya-
nyelvű magyarországi diákok is. Harmadrészt azt is fontos megem-
líteni, hogy a folyóirattal foglalkozó szakirodalom szerint a Nova 
Posoniensia kiadásához kapcsolódó anyaggyűjtés szerves része 

nemes ifjak számára létesített Paedagógiumának tantervében heti egy al-
kalommal szerepel az újságolvasás, mégpedig hétfőn délután 3-tól 5-ig. 
A latin nyelvű újságokból a tanulók nem csak az új felfedezéseket is-
merhetik meg, vallotta Francke, hanem földrajzi, történelmi és genealó-
giai ismereteiket is szélesíthetik általa. A tanterv IV. fejezetében Francke  
a német újságok olvastatását is előírja a földrajzi tanulmányok kiegészí-
tésére. Módszertani javaslatként felveti, hogy a tanár az óra előtt maga 
is olvassa el az újságot, az óra elején hívja fel a tanulók figyelmét a leg-
fontosabb dolgokra, hogy az időt jól ki lehessen használni. Az iskolában 
francia nyelvet is tanítottak, ennek kiegészítésére francia nyelvű újsá-
gok olvastatását írja elő a tanterv, mely az 1699–1702 közötti időszak-
ra vonatkozik. A különböző újságok iskolai olvastatása során Francke 
bizonyára arra a következtetésre jutott, hogy egy elsősorban az iskolai 
újságolvasás céljára létrehozott lap még eredményesebben szolgálná  
a kitűzött célt, ezért 1708-ban megindította saját újságját Hallische Zei-
tung címmel.” Fehér 2004, 131–132. Továbbá BierBach 1908.

675 A Pozsonyi Evangélikus Líceum Ephemerides Scholasticae című tanul-
mányi naplója szerint az újságolvasás elsősorban a diákok nyelvi, tör-
ténelmi és földrajzi ismereteinek gyarapítását szolgálja. Ezt részletesen 
bemutatja Fehér 2004, 133–133.
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volt Bél Mátyás országismereti kutatási projektjének.676 Ez a pro-
jekt Magyarország és a magyarországi lakosság egészének leírására 
irányult, ezért számot kellett vetnie a magyarlakta területek nyelvi 
sokszínűségével, különösen a leendő olvasók nyelvi sokszínűségé-
vel. E probléma semleges megoldására sem a magyar, sem a német, 
sem a Bél anyanyelveként használt szlovák nem lett volna alkal-
mas, hiszen preferált volna egy nyelvi-etnikai csoportot. A latin 
nyelv szerepe tehát felértékelődött, mivel olyan nyelv volt, mely 
képes volt összekapcsolni, közösségként megszólítani a Magyar-
ország területén élő, különböző anyanyelvű népcsoportokat. Ezzel 
a latin nyelv hallgatólagosan egyfajta területi közösségen alapuló 
nemzettudat, az úgynevezett hungarus-tudat677 reprezentálójává vált  
a zsurnalisztikában. A Nova Posoniensia szerkesztője tehát egy-
szerre három funkcióját is felhasználta a latin nyelvnek: alkalmazta, 
mert egyrészt lingua franca volt a the Republic of the Letters irányába,  
másrészt az oktatás hivatalos nyelve volt, harmadrészt pedig közös-
ségként volt képes megszólítani a Pozsony, egyszersmind Magyar-
ország területén élő, eltérő nyelveket beszélő népcsoportokat.

A következő latin nyelvű folyóirat kiadója, úgy tűnik, az ok-
tatás latin nyelve miatt választotta a latint. Mivel Mária Terézia 
1777-es Ratio Educationis című oktatásügyi rendelete678 előírta 
az újságolvasás alkalmazását az oktatásban, kézenfekvőnek tűnik, 
hogy az 1776-ban induló, Bécsben, Keresztury József által kiadott 

676 Matthias Bél statisztikai kutatásának eredményeit Notitia Hungariae 
novae historico geographica, Tomus 1–5. (Viennae 1735–1742) című kö-
tetei foglalják össze. Bemutatását ld. I. Soós, „Die „Notitia” von Matthi-
as Bel un das Bild des neuen Ungarns, mit besonderer Berücksichtigung 
der Komitate von West-Ungarn (Ödenburg, Eisenburg, Sala)” in: Inter-
nationales Kulturhistorisches Synposium Mogersdorf 2003 – Internatio-
nal Historico-Cultural Symposium Mogersdorf 2003 in Murska Sobota 
1. bis 4. Juli 2003 – July 1 to 4, 2003. Neuzeitliche Reisekultur im 
pannonischen Raum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Maribor 2005), 
47– 68. I. Zombori, „Bél Mátyás és a Notitia Hungariae”, Móra Ferenc 
Múzeum évkönyve 1980. 113–162.

677 A Hungarus-tudat történetéhez ld. Tarnai 1969.
678 A korszak politikai hátteréről, uralkodóiról és azok rendeleteiről ld.  

H. Balázs 1997.
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Ephemerides Vindobonensest ehhez kapcsoljuk.679 Ezt számos érv 
támaszthatja alá. Már az előfizetési felhívás is külön kiemeli, hogy 
a tanuló ifjúság számára hasznos olvasmányt kíván nyújtani az új-
ság. Heti két alkalommal jelent meg, éppen annyiszor, ahányszor  
a Ratio Educationis kötelezővé teszi a hírlapolvasást a gimnáziumok 
hallgatói részére. A hetilap szövege két rovatból állt: a Res politicae 
elsősorban bécsi, illetve birodalmi híreket közölt, míg a Res litterae 
könyvismertetéseket és tanügyi híreket.

Részletes tudósítást adott például az újság a Ratio Educationis 
végrehajtásáról, az egyetem Budára költöztetéséről, vagy éppen  
a Tessedik Sámuel által működtetett, progresszív szemléletű szarva-
si gazdasági iskoláról. 1785-ben pedig a lap megszűnését bejelen-
tő szerkesztői közlemény utal arra, hogy a megszűnés oka többek 
között II. József német nyelvrendelete, mely az oktatás hivatalos 
nyelvéül is a németet írta elő a latin helyett.

Ugyanakkor a szerkesztő arra is céloz, hogy az oktatási célzat 
mellett más okai is vannak a latin nyelvűségnek. Egyrészt mert  
a művelt embereknek szánja, egyfajta tudománynépszerűsítő in-
tencióval: „Mi, akik az Ephemeridest írjuk, nem szándékozunk  
a közrebocsájtott könyvekről véleményt mondani. Akik így gon-
dolkoznak, emlékezzenek arra, hogy mi nem a köznépnek szóló, 
hanem részben politikai, részben tudós újságot kezdtünk írni. Prog-
ramunkban így szóltunk erről: Szándékunk van irodalmi dolgokat, 
a művészetek és a tudományok új eredményeit – főleg a gazdasági 
jellegűeket, amelyekből a legtöbb haszon szokott származni –, és 
azokat, amelyek a tehetség kifejlesztésére és az embereknek ember-
ségre való nevelésére alkalmas, akár prózában, akár versben íródtak 
azok, szemmel tartani. Ezért az irodalmi újságok, miként a Journal 
Encyclopedique a politikai híreket irodalmiakkal keverik. És ez az 
oka vállalkozásunk latin nyelvűségének: mert nem a köznép, hanem 
csak a műveltek értenek latinul.”680 Másrészt itt a szerkesztő arra is 

679 A folyóiratot részletesen bemutatja: KóKay 1958.
680 Kókay György fordításában. „Nostrum autem, qui Ephemerides scribi mus, 

non est, de libris in publicum datis iudicium ferre. Qui ita ratiocinantur, 
meminerint, nos non vulgares, sed partim politicas, partim eruditas 
Ephemerides scribere instituisse. Ita enim in Programmate, quo Ephe-
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utal, hogy az újságnak politikai profilja is van. Ugyanis nemcsak  
a magyarok, hanem általában a Habsburg Birodalomban élők szá mára 
szánja folyóiratát, főként a horvátok, szlavóniaiak, dalmáciaiak, 
erdélyiek számára. Külön kiemeli a lengyeleket mint potenciális 
olvasókat, jó érzékkel, hiszen a történeti kutatások is igazolják, 
hogy a lengyel kultúrában ekkortájt is igen jelentős a latin nyelv 
szerepe.681 Látnivalóan itt is működik egy olyan közönségkép, mely 
közösségként kezel egy bizonyos területen, mégpedig a Habsburg 
Birodalmon belül élőket, anyanyelvüktől függetlenül. Nem vélet-
len, hogy a folyóirat címlapján lévő lapembléma középpontjában  
a császári sas és a Habsburg–Lotaringiai címer ábrázoltatik, mel-
lette a szárnyas-kaszás Kronosszal/Saturnusszal, illetve a hírvivők 
istenével, Mercuriusszal. Az Ephemerides Vindobonenses tehát a la-
tin nyelv médiuma révén egyfajta birodalmi közösségtudat repre-
zentálója kívánt lenni.

Érdemes megfigyelni a hangsúlyokat is: a magyarok mellett elő-
térbe kerül a horvát olvasók népes tábora, mint akik számára a latin 
második anyanyelv. Ugyanakkor csak említés erejéig esik szó a né-
met anyanyelvűekről, aminek valószínűleg a német nyelvű lapok 
amúgy is nagy száma a magyarázata.682 A horvát közönség előtérbe 

merides has denunciavimus, locuti sumus: Res etiam literarias, libros editos,  
nova in quocunque artium ac scientiarum genere inventa, oeconomica 
praecipue, ex quibus maximi plerumque fructus percipi solent, tum ea  
quoque, quae ad acuenda ingenia, animosque ad humanitatem infir-
mandos sive libera, sive adstricta numeris Oratione scribuntur, recensere 
(non iudicare tantummodo) nobis animus est. Hac ratione etiam Ephe-
merides literariae, ut Journal Encyclopedique, res politicas literariis 
immiscent. Et sane talem vel propter ipsam, qua scribimus, linguam instituti 
nostri rationem esse oportuit, cum utique non vulgus, sed eruditi solum  
latinam linguam norint.” Ephemerides Vindobonenses, 1777. 04. 25. 166.

681 A magyar és a lengyel neolatin hagyományok összefüggését részletesen 
bemutatja: axer 2006, 132–155.

682 Mindemellett nem indokolatlan a német nyelvű olvasóközönség feltéte-
lezése, mert voltak annak hagyományai, hogy a latin nyelv médiumként 
szolgált a német és magyar kultúra között, vö. TüsKés–Knapp 2010, 
775–787.
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kerülése683 pedig utal arra, hogy számukra a latin nyelv éppúgy törté-
neti hagyományt jelentett, mint a magyarok és más magyarországiak 

683 Hogy ez mennyire jól célzott közönségválasztás volt, jelzi, hogy a mai 
horvát szakirodalom is foglalkozik Kereszturyval és lapjával. A Croatiae 

5. ábra. Az Ephemerides Vindobonenses címlapja
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számára, akikkel a latin segítségével komunikáltak a politikai in-
tézményrendszer különböző szintjein. Ugyanakkor ez a hasonlóság 
előrevetíti azt a konfliktust is, mely a magyar nyelvet erősítő törekvé-
sek miatt már az 1790–1792-es országgyűlésen nyilvánvalóvá vált.  
A magyarországi politikai intézményekben részt vevő horvát ne-
messég számára elfogadhatatlan volt a latin államnyelv felváltása 
a magyarral, hiszen ez azt jelentette volna, hogy a közös ügyekben 
vagy hallgatásra lennének ítélve, vagy pedig egyoldalúan kötelezve 
lennének a magyar nyelv elsajátítására, amint azt Nicolaus Skerlecz 
e témában írt korabeli latin pamfletje is jelzi.684

Az eddigiekből kitűnik, hogy a latin nyelvű újságírás alapvetően 
öt intenció mentén, ötfajta közönséget megcélozva működött a 18. szá-
zadi Magyarországon.

A latin nyelv egyrészt az iskolai képzést szolgáló közvetítőnyelv 
volt. Mint ilyen, célközönsége elsősorban a közép- és felsőfokú ok-
tatásban tanuló diákok, illetve az itt oktató professzorok, tanárok. 
Sokat elárulnak a latin nyelvű újságírás oktatásbeli funkciójáról 
azok az 1779–1780-beli kéziratok, melyek a budai egyetem által 
kiadott, Ephemerides Budenses munkacímű, diákoknak szánt latin 
újságra vonatkozó tervezeteket, javaslatokat tartalmazzák.685 A leg-
érdekesebb közülük Makó Pál javaslata,686 mely egyértelművé teszi, 
hogy ennek a szaklapnak nem politikai, hanem tudományos jellegű-
nek kell lennie. Mégpedig bibliografikus jellegűnek: könyvrecen-
ziók és tudományos eredmények ismertetései által egyrészt a kül-
földet kellene megismertetni a magyar kulturális eredményekkel, 

 Auctores Latini Šime Jurić által összeállított bibliográfiájában Keresturi, 
Josip néven szerepel Keresztury, és az Ephemerides Vindobonenses 
teljes egészében a horvát neolatin irodalom részének nyilváníttatik 
(CroALa, available at http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/croala/cgi-bin/ 
getobject.pl?c.2:1715.juric; accessed on 7 June 2013). Lásd még: Korade 
1993, 15–163.

684 Skerlecz Miklósról ld. h. Balázs 1997, 316–318. A horvát országgyűlé-
si követek véleményéről és feliratairól ez ügyben ld. MiKó 1943, 9–12.

685 Ezek a Magyar Országos Levéltár A szekciójában maradtak fenn, részle-
tes bemutatásukat ld. F. csanaK 1975, 243–261.

686 Magyar Országos Levéltár, A 39, Acta generalia 1779/5150. Részleteit 
közli F. csanaK 1975, 247–249.
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másfelől a magyar közönségnek közvetíteni a külföldi eredménye-
ket. Az egyetemi lapalapítás nem járt sikerrel. Egyértelmű, hogy az 
1780-as, 1790-es években már a német nyelv tűnik alkalmasabbnak 
ezen célok megvalósítására: Kovachich Márton György Merkur von 
Ungarnja,687 és Schedius Lajos János Literarischer Anzeigerje688 
legalábbis ezt támasztja alá. Érdekes lehet ebből a szempontból az 
1793 és 1803 között, Selmecbányán kiadott Novi Ecclesiastico-
Scholastici Annales Evangelicorum August. et Helvet. Confessionis 
in Austriaca Monarchia című folyóirat is.689 Szerkesztője, a Jéná-
ban egyetemet végzett Ambrózy Sámuel lelkész ügyesen ötvöz-
te az oktatásügyi célkitűzést az egyházi célközönséggel, mindezt 
pedig az Ephemerides Vindobonenses példáját követve birodalmi 
horizontra helyezte. Jól mutatja ez a példa, hogy a latin nyelv 
egyházi célközönsége elsősorban, de nem kizárólag a katolikus 
egyház: beletekinve a magyarországi evangélikus egyház korszakra 
vonatkozó iratanyagába,690 itt is jól látható a latin nyelv előnyben ré-
szesítése. A Habsburg Birodalom, és azon belül a Magyar Királyság 
esetében az evangélikus egyház tagságának anyanyelvi sokszínűsé-
ge (magyar, német, szlovák) indokolhatja, hogy a protestantizmusra 
jellemző anyanyelvkultusz itt kevéssé érvényesül.

Mindemellett a latin nyelvnek mint „a tudomány birodalma köz-
nyelvének” újságírásban való használata hosszú időn keresztül be-
kapcsolódási lehetőséget adott a nemzetközi tudományos diskurzu-
sokba. Hogy ez utóbbi még a század második felében is működőképes 
alternatívának tűnt, jól mutatja Maximilian Hell 1757 és 1792 kö zött  
évente megjelenő csillagászati folyóirata, az Ephemerides Astro-
nomicae ad Meridianum Vindobonensem. A folyóirat elsősorban 
csillagászati táblázatokat közölt, de helyet kaptak benne e tárgyban 
íródott kisebb tanulmányok és beszámolók is.691 Ám ez a példa azt 

687 Merkur von Ungarn, oder Literaturzeitung das Königreichs Ungarn 
(1786–1787), Kovachichról részletesen: v. Windisch 1998.

688 Literarischer Anzeiger für Ungern (1798–1799).
689 Ambrózy Sámuel latin folyóiratáról ld. KóKay 1997, 95–97.
690 Tanulságos e szempontból a Evangélikus Országos Levéltár Archivum 

Generalis Ecclesiae iratanyagának nyelvi megoszlása.
691 „Hell’s main work at the observatory was to publish each year, Ephe-
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is jelzi, hogy a tudományos intenciójú latin újságírás ekkor már nem 
kifejezetten zsurnaliszta, tudományt népszerűsítő tevékenység, ha-
nem egyre inkább a szaktudományos folyóiratok körére korlátozó-
dik: célközönsége egy-egy speciális képzettségű, szaktudománnyal 
foglalkozó réteg.

A latin nyelv használata politikai intenciókhoz is kapcsolódik. 
Míg a kulturális funkciójú lapok esetében a tudományközvetítés 
egymásra épülő formái (oktatási és szaktudományos) vették igény-
be a latint mint egyfajta „prestige language”-t,692 addig a politikai 
célzatú latin újságírás intenciói különböznek egymástól, sőt akár 
ellent is mondanak egymásnak.

Mint arról már szó esett, a latin egyrészt a független magyar ál-
lamiság, az alkotmányos önállóság jelképévé vált, ezért alkalmas 
volt arra, hogy a Habsburg-uralkodótól való távolságtartást, esetleg 
függetlenségi törekvést fejezzen ki. Egyértelműen ez az intenció 
működik akkor, mikor II. József 1784-es rendeletére, mely a német 
nyelvet teszi hivatalos nyelvvé Magyarországon is, a magyar me-
gyék tiltakozásaikban többségében nem a magyar, hanem a latin ál-
lamnyelv mellett érvelnek.693 Nem csupán arról van tehát szó, amit 
a Burke-monográfia említ, nevezetesen hogy a latin a hivatalnokok 
megszokott nyelve. Magyarországi vonatkozásban a latin nyelv 

merides Astronomicae (astronomical ephemerides), that is astro nomical 
almanacs with the precise times for every day of the year of dunrise 
and sunset, positions of the moon and planets and other astronomical 
data. This type of publication, which was to become for a long time  
a common procedure of observatories, had only begun to be published 
in the Observatory of Paris, a few years before. The first volume of 
250 pages, written in Latin, appeared in 1757; it is also included other 
astronomical observations and scientific results. This was the first 
publication of this type in German-speaking countries. Hell published 
37 volumes of ephemerides between 1757 and 1792. In this work he was 
helped by his coworkers and students, among them, Franz Triesnecker 
(1745–1809) and Anton Pilgram (1730–1793).” udías 2003, 27. Hell 
tudománypolitikai céljairól lásd KonTler 2013, 83–93.

692 A „prestige language” minősítés jól alkalmazható a latin ezen funkcióira, 
vö. Kahane 1986, 495–508.

693 Ezt részletes levéltári kutatások alapján igazolja: soós 2005, 261–301.
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közéleti hagyományai miatt a latin alkalmas volt arra, hogy egy ren-
di-politikai közösség, azaz a magyar nemesség közösségének egyik 
szimbólumává váljon. Másfelől a latin nyelv alkalmasnak tűnt arra, 
hogy a Habsburg Birodalmon belül a soknyelvű Magyarországot 
egységként, mégpedig kulturális és politikai egységként reprezen-
tálja. Ezért a latin nyelv különösen fontossá vált a politikai élet-
ben jogokat szerezni kívánó, a kulturális életben pedig kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó, ugyanakkor nem magyar anyanyelvű rétegek, 
elsősorban a magyarországi német, esetleg szlovák anyanyelvű pol-
gárság számára (amit Bél Mátyás példája igen jól mutat). Ez esetben 
is közösségi szimbólumként működik a latin, a középkori eredetű, 
úgynevezett hungarus-tudat reprezentálójaként.694 Ennek ideális 
mé diuma akár a szaktudományos művekben, akár a folyóiratokban, 
a magyarországi soknyelvűség miatt, a latin. Végül az Ephemerides 
Vindobonenses példája azt mutatja, hogy a latin nyelv ugyancsak 
ideális médiumnak látszott azon, elsősorban a Habsburg-udvarhoz 
köthető törekvések számára, melyek a soknyelvű, sokfajta identi-
tású lakost összefogó Habsburg Birodalom egészét szerették volna 
egy politikai-kulturális alapú, birodalmi közösségtudat révén repre-
zentálni. Azaz a latin nyelvű sajtónak éppúgy helye volt az alkotmá-
nyos különállást hangsúlyozó magyar rendi politizálásban, mint az 
udvari politika birodalmi különbségeket csökkenteni, de legalábbis 
elfedni akaró irányzataiban.

Ám az 1790-es években a rendi politizálás egyre inkább azt 
cé lozza, hogy immár a magyar váljon Magyarország hivatalos 
nyelvévé. Az udvari politikában pedig, ahogyan azt II. József említett 
nyelvrendelete jelzi, az 1780-as évektől megjelennek a német nyelv 
általánossá tételét, egyszersmind a birodalom nyelvi egységesítését 
célzó törekvések, bár e tekintetben az uralkodók részint 1790-ben, 
majd később a napóleoni háborúk okozta kényszerhelyzetben en-
gedményeket tesznek előbb a latin, majd a magyar államnyelv javá-

694 Lásd 677. jegyzet, továbbá: soós 2007, 10–20. A hungarus értelmiség 
számára a latin nyelv kulturális hordozóközeg is volt, melyen keresztül 
egységben kívánták reprezentálni a magyarországi kultúra egészét, vö. 
Knapp–TüsKés 2005, 37–54.
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ra.695 Még azok a törekvések is, melyek a birodalmi identitástudatot 
kulturális eszközökkel szeretnék erősíteni, ugyancsak a német nyelvet  
preferálják. A tudománynépszerűsítő újságírásban is egyre inkább 
az anyanyelv hódít teret, a latin pedig visszaszorul a szaktudomá-
nyos orgánumokba. Ennek tükrében az, hogy az 1790–1793 között 
megjelenő Ephemerides Budenses című folyóirat a latin nyelvet 
választja, saját korában immár kuriózumnak, szinte anakronizmusnak  
tekinthető.696 Tanulságos lehet tehát annak vizsgálata, milyen okok 
indokolhatják az utolsó jelentős magyarországi latin újság nem ma-
gától értetődő nyelvválasztását.

Feltűnő, hogy az Ephemerides Budenses cím, ahogyan már utal-
tam rá, néhány évvel korábban felmerült az egyetem által a hazai 
tudósoknak és diákoknak kiadandó, tudományos és oktatási cé-
lokat szolgáló folyóirat címeként. Továbbá az Ephemerides mind 
címével, mind latin nyelvűségével, mind pedig rovatbeosztásá-
val (Politica, Litteraria) erősen emlékeztet a bécsi Ephemerides 
Vindobonensesre. Ezt erősíti az is, hogy a politikai rovatban gyakor-
ta közöl bécsi híreket, illetve a kulturális rovatban sokszor feltűnnek 
oktatásügyi hírek. A tipográfiai hasonlóságot erősíti az A/5-ös lap-
formátum és a díszes lapembléma alkalmazása is. A folyóirat imázsa 
arra utal tehát, hogy már meglévő, hivatalosan, az udvar részéről  
is támogatott, elismert hagyomány folytatójaként lép fel.

Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a folyóirat indulása és szín-
helye egybeesik az 1790–1792-es országgyűlés indulásával és hely-
színével, mely országgyűlésen a magyar rendek célja kifejezetten  
a magyar alkotmányos önállóság megszilárdítása, kiterjesztése volt. 
Erről az országgyűlésről az Ephemerides folyamatosan és részle-
tesen tudósított, korántsem aulikus hangnemben. Az aulikus hang-
nemtől való eltérést leglátványosabban azok a televonalazott olda-

695 A folyamatot összefoglalóan bemutató tanulmány: MiKó 1943. Az egy-
séges német birodalmi nyelvvel kapcsolatos koncepciókról az 1790-es 
években ld. szekfű 1926, 64–65.

696 Ephemerides Budenses, 1790–1793. Szerkesztői: Tertina Mihály (1790),  
Spielenberg Pál (1790–1793). Az első évfolyam olvasható az Országos 
Széchényi Könyvtár weboldalán, http://epa.oszk.hu/html/vgi/borito-
lapuj.phtml?id=01024, letöltve 2013.06.07.
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lak jelzik, amelyek, főként 1792–1793-ban, a cenzúra által tiltott 
közlések helyén állnak. Ezek a kihúzott hírek feltehetően a francia 
forradalom egyes eseményeiről adtak volna hírt. Vizuálisan igen ki-
fejező a már említett lapembléma is, mely tipográfiai szempontból 
hasonló ugyan az Ephemerides Vindobonenses emblémájához, tar-
talmi szempontból viszont egyáltalán nem. Az embléma peremén 
feltűnő számos címer közül a legnagyobb a középpontban álló ma-

6. ábra. Az Ephemerides Budenses címlapja
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gyar címer, kiemelt helyre került a horvát címer is. Az embléma 
centrumában pedig a budai királyi vár látható: a 15. században Má-
tyás király által épített reneszánsz palota maradványa talán a leg-
impozánsabb építészeti szimbóluma ekkor a hajdani önálló magyar 
államiság hagyományának.

Az is feltűnő továbbá, hogy míg az Ephemerides Vindobonenses 
kifejezetten híd szerepet szánt a latin nyelvnek, mely összekötné 
a Habsburg Birodalom, és ezen belül a Magyar Királyság terüle-
tén élő, különféle nyelveket beszélő lakosokat, az Ephemerides 
Budensesben egészen más nyelvi preferencia látszik kibontakozni.  
Ha a folyóiratban megjelent híreket, illetve az itt recenzeált köny-
veket ebből a szempontból megvizsgáljuk, egy határozott, a magyar 
nyelvet előtérbe állító nyelvművelői program körvonalait fedezhet-
jük fel. Ezt a programot jól summázza az Ephemerides appendixe-
ként megjelenő, Monita de Lingua et theatro hungarico stabiliendo 
címen ismertté váló programnyilatkozat,697 melynek szerzője az 
akkori szerkesztő, Spielenberg Pál. A program rögzíti, hogy a ma-
gyar nyelv fejlesztése a magyarországi tudományos fejlődésnek,  
a nemzeti létnek, a művészeteknek, az iparnak és a kereskedelem 
virágzásának létfeltétele. Ezt követi egy nyelvművelő projekt lépé-
seinek megfogalmazása. Az első lépés a magyarországi soknyelvű-
ség felszámolása. A szerző szerint a nem magyar ajkú falvakban, 
városokban magyarul tudó dajkákra, szolgákra, szolgálókra kell 
bízni közhatalmúlag a kisgyermekeket, így ezek a kölcsönös kom-
munikáció révén megtanulnak magyarul, különösen, ha ezt meg-
felelő helybéli iskolák létrehozásával is segítik. A következő lépés 
a magyar nyelv hivatalos nyelvvé tétele, elsősorban a közéletben, 
azaz a magyar nyelv használatának bevezetése a megye- és ország-
gyűléseken, az adminisztrációban és az igazságszolgáltatásban. 
Végül kulturális téren is megerősítendő a magyar nyelv pozíciója. 
Ennek eszközei: színházak építése magyar nyelven játszó társulatok 
számára, nyelvművelő társaságok létrehozása.

697 Ephemerides Budenses (továbbiakban: EB) 1792. 10. 29. Appendix. Nem 
véletlen, hogy 1837-ben ezt a programot lefordítják magyarra: radikális  
kiállása a magyar nyelv mellett ekkor talált igazán visszhangra (a fordí-
tás: Honművész, 1837. 12. 22.).
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A program deklarálását követi a felmerülő nehézségek áttekintése 
is. Egyrészt a szerző leszögezi, hogy mindez legalább 5-10 esztendő 
munkája, eredményét majd az utódok fogják élvezni. Másrészt pedig 
felveti az irat a nem magyar nyelvű magyarországiak lehetséges vá-
laszreakcióit is. Spielenberg feltételezi, hogy a horvát-szlavón nem-
zettudat alapvetően a jogi kiváltságokon nyugszik, Erdély tekinteté-
ben pedig csak a nemesi társadalmi rétegek nyelvi identifikációjával 
számol, így ezt az akadályt a valósnál sokkal kisebbnek láttatja.

Az itt kifejtett program meghatározó az Ephemerides tematikai 
összeállításában.698 Feltűnő, hogy a folyóirat milyen nagy arányban 
közöl a magyar nyelv fejlesztésével kapcsolatos híreket, recenzió-
kat: szinte valamennyi lapszám tartalmaz legalább egy erre utaló 
részletet. Az Ephemerides idekapcsolható hírei, közleményei, is-
mertetései nyolc nagyobb tematikai csoportba rendezhetők. Első-
ként a magyar nyelv helyzetét és a nyelvművelés ügyét áttekintően, 
általánosan tárgyaló megnyilatkozásokat érdemes kiemelni, melyek 
általában programadó szándékkal íródtak.

Nagyon fontos tematikai csoportot alkotnak a magyar nyelvű szép-
irodalom helyzetével, fejlesztésével foglalkozó írások. Külön kieme-
lendő itt Spielenberg Pál áttekintése a magyar költészet helyzetéről, 
mely nyelvi, verstani kérdések mellett azt is hangsúlyozza, a magyar 
költői nyelv fejlesztésében mennyire fontos szerepe lenne az esz-
tétika tudománya oktatásának, művelésének. A recenzeált könyvek 
nyelvi-műfaji megoszlását az itt látható diagram szemlélteti.
Ez annak viszonylatában érdekes, hogy a magyarországi nyomtat-
ványok számában épp 1790 táján következik be egy sajátos módo-
sulás: a latin dominanciáját ekkor váltják fel a magyar nyelvű mű-
vek. 1781–1790 között 36,8% latin, 33,8% magyar, 23,3% német,  
5,4% szláv, 0,7% egyéb; 1791–1800 között 37,3% latin, 40,4% ma-
gyar, 16,9% német, 5,1% szláv, 0,3% egyéb nyelvű kiadvány látott 
napvilágot.699 Az Ephemerides recenziós válogatása feltűnő érzé-
kenységgel, szinte pontosan követi ezt a trendváltást, latin nyelvű 
újság létére egyáltalán nem preferálja a latin nyelvű irodalmat, és 

698 Ennek részletes, idézetekkel alátámasztott bemutatását ld. Balogh–
szilágyi, 2005.

699 A részletes adatokat ld. csapodi 1946, 98–104.
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nem fedi el a magyar nyelvű könyvkiadás egyre növekvő számbeli 
jelentőségét és arányát. Ezek az adatok tehát ugyancsak azt erősítik 
meg, hogy az Ephemerides a kortárs magyar nyelvű irodalmat ki-
emelt figyelemmel követte, igyekezett annak fejlődését elősegíteni.

A harmadik csoporthoz soroltam azokat az írásokat, melyek az 
írott kultúra egy másik fontos területére, a magyar nyelv és a tu-
dományok kapcsolatára reflektálnak. Ezek egyfelől igazolni töre-
kednek, hogy a különféle tudományok művelhetők és terjeszthetők 
magyarul. Másfelől elutasítják a nyelvtanok, értelmező szótárak 
készítését, mert az ezek fölött zajló viták csak késleltetik a tudomá-
nyos szaknyelv megmagyarítását. Ehelyett a szaktudományos vagy 
tudománynépszerűsítő kötetek magyar nyelvre való fordítását, át-
dolgozását tartják követendő útnak.

Ennek a gyakorlati feltételeit több témát érintve vizsgálják a pub-
likációk. Ilyenek az ötödik csoportba sorolt cikkek, melyek a nyelv-
művelés intézményi hátterével kapcsolatos híradások. Középpont-
jukban a következő kérdés áll: a magyar nyelv fejlesztését tudós 
társaságok, esetleg egy akadémia, avagy inkább a mecenatúra rend-
szere tudná hatékonyabban támogatni? Az Ephemerides egyértel-
műen a társaságok, esetleg akadémiai intézmény kiépítését pártolja.

A nyelvművelés praxisa szempontjából ugyancsak kiemelt terü-

7. ábra. Az Ephemerides Budenses által  
recenzeált kötetek nyelvi megoszlása
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let az oktatás. A hatodik csoportba tehát az oktatási rendszer nyelvé-
vel kapcsolatos híradások sorolhatók. A folyóiratban körvonalazott 
magyarországi oktatás programja célként a magyar nyelv kizáróla-
gosságát és elsődlegességét tűzi ki. Felmerült ugyan a nemzetisé-
gi anyanyelvi oktatás lehetősége, de csupán alapfokon, és mintegy  
a magyar nyelvre való oktatás hordozónyelveként. A latin szerepe 
kulturális kóddá értelmeződött át, mely hozzáférést biztosít az antik 
művészet kulturális mintáihoz, a német nyelv ismerete pedig beta-
gozódni látszott a modern európai nyelvek hasznossági szempontú 
elsajátításának követelményébe.

Sajátos, de ugyancsak a nyelvművelés gyakorlatát érintő témát 
vizsgálnak a hatodik csoport publikációi, melyek a magyar nyelvű 
színjátszás fejlesztésére vonatkozó, az első, Pest-Budán játszó ma-
gyar társulatról hírt adó, illetve őket segítő felhívásokat megfogal-
mazó írások.

A nyelvművelésen túlmutató, társadalmi és politikai dimenziót 
érint a hetedik tematikai csoport. Az idesorolt cikkek azt mutatják 
be, milyen próbálkozások irányulnak és milyen lehetőségek vannak 
a magyar nyelv hivatalos nyelvvé válására. Az Ephemerides tudó-
sításai szerint ez egyértelmű célkitűzés. A magyar nyelv hivatalos 
bevezetésének koncepciójába egyedül a horvát nyelvterület nyelvi, 
de nem anyanyelvi, hanem a latin folytonosságára épülő önállósága 
építhető be. Ez nyilván nem független az önálló horvát rendiség és 
rendi különállás jogi-történeti tradíciójától.

Zárásként pedig érdemes megemlíteni egy kevesebb cikk által 
reprezentált, mégis érzékelhetően jelen lévő tematikát, mely több-
nyire a magyar nyelv hétköznapi használata, illetve használhatósága 
kapcsán jelenik meg. Tudniillik ha nem is problémaként és hang-
súlyosan, de a társalgási nyelv és a vallási nyelvhasználat magyar 
nyelvűségének igénye is jelentkezik az Ephemerides lapjain.

Mindezek alapján megkerülhetetlen a kérdés, hogy az Ephemerides  
Budenses miért választja egy látnivalóan radikális magyar nyelvi 
program számára a latin nyelvet közvetítőként. Egy lehetséges vá-
laszt már említettem, hogy tudniillik a kulturális imázs és a latin 
nyelv segítségével mintegy el akarja fedni, tompítani a program 
radikalitását, elsősorban a cenzúra irányába. De ad-e közvetlen vá-
laszt erre a kérdésre valamelyik szerkesztő?
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A folyóirat indulásakor az első szerkesztő, Tertina Mihály700 nem 
reflektál erre a problémára. Annál többször kitér rá a folyóiratot né-
hány hónap után átvevő és azt megszűnéséig szerkesztő Spielenberg 
Pál. Kénytelen is kitérni erre, mert már a kortársak számára sem 
volt magától értetődő a folyóirat nyelvválasztása. Jól mutatja ezt 
a Spielenberg-időszak egyik Ephemerides-számában olvasható 
kom mentár nélküli, anonim levélközlés,701 amely a szerkesztőnek 
címzett ironikus intéseket tartalmazott. A levél szerzője több más 
jellegű megjegyzés után utal arra, hogy nem világos, miért válasz-
totta a szerkesztő a latin nyelvet újságja számára. Egyrészt nyilván-
való szerinte, hogy az Ephemerides szerkesztője a magyar nyelv 
ügyének apostola. Másrészt szerinte kevés olyan olvasója lehet az 
Ephemeridesnek, akik a latin és a magyar mellett ne tudnának más 
idegen nyelvet is. Harmadrészt a levélíró szerint az Ephemerides 
szerkesztője szeretné megszüntetni a latin nyelv használatát a tudo-
mányok, a közügyek és az igazságszolgáltatás fórumain – de miért 
propagálja mindezt latinul?

Egy másik, Spielenberg ellen intézett támadást a szerkesztő által 
fogalmazott híradásban ismerhetett meg az olvasó.702 A tudósítás 
szerint 1791 márciusában a pesti német színtársulat egyik tag-
ja egy német darab előadása közben, a színpadon, a dráma szöve-
gében nem szereplő gúnyos kiszólással utalt Spielenberg korábbi, 
visszhangtalan verseire és jelenlegi szerkesztői tevékenységére:  
„...si, inquit, Poësis mea non iuverit Latina scribam nova”. Az 

700 Tertina Mihály szerkesztői gyakorlatának részletes bemutatását ld. TóTh S. A. 
2011.

701 A levél egyik legfontosabb részlete: „Alterum est, quod satis mirari 
nequeo, Te tantum Patrii Idiomatis Hungarici esse Apostolum, laudabile 
sane est, sed cum ii, quorum interesset simulata voluntate id non optent, 
et nullo paene effectu adlaborent, oleum, et operam perdis, suspectasque 
Tuas efficis pagellas, hoc idem discretum Tuum prodit animum, et 
propositum, non minus tamen dubito, anne multi Tuas Ephemerides 
constitutas habeant, qui praeter Hungaricam, et Latinam peregrinas 
ignorant Linguas, quid ergo tune a studiis, et politicis aeque ac Iuridicis 
exterminatam cuperes Latinam linguam, et maioris id est indaginis, ac ut 
praestari unquam possit.” EB 1791. 04. 05. 224–226.

702 EB 1791. 03. 08. 162.
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Ephemerides-beli tudósítás ezt a szarkasztikus megjegyzést bosz-
szúnak minősíti, mert az Ephemerides hírt adott arról, hogy a német 
színtársulat árendása miképp teszi lehetetlenné a magyar színtársulat 
helyzetét. Figyelemre méltó, hogy a latin nyelv használatát mindkét 
megnyilatkozás, az olvasói levél és a színészi kiszólás is negatívan 
minősítette, de egyik esetben sem a magyar nyelv apológiájával ösz-
szefüggésben.

A fenti megnyilatkozásokra adott szerkesztői válaszok703 két fő 
argumentumra épültek. Egyrészt a szerkesztő szerint a latin nyel-
vű újságírásnak évszázados hagyománya van, amelyet már egye-
dül ez a hetilap képvisel Európa-szerte. Másrészt mivel a közélet 
nyelve Magyarországon nyolc évszázada a latin, Spielenberg úgy 
véli, ezért ezen a nyelven lehet leghatásosabban a közügyeket is-
mertetni, hogy a hírek eljussanak mindenkihez, akit érdekel. Ehhez 
kapcsolódik, hogy azokban a szerkesztői megjegyzésekben,704 me-
lyekben Spielenberg az előfizetői létszám folyamatos csökkenésére 
reflektál, többször megfogalmazódik az a kissé paradox kívánság: 
bárcsak az előfizetők csökkenésének kiváltó oka a magyar nyelv 
iránti fokozódó érdeklődés lenne. Az Ephemerides egyébként a ma-
gyar nyelvű hetilapokról, folyóiratokról kifejezetten pozitív recen-
ziókat közölt,705 ebből is látszik, hogy saját magát nem a magyar 
nyelvű hírlapirodalom konkurenseként határozta meg. Akad az 
Ephemerides lapjain egy olyan, ugyancsak név nélkül közölt olva-
sói levél is,706 amely általában a közügyek iránti érdeklődés csökke-

703 EB 1791.03. 08. 162., EB 1791. 12. 20. 384., EB 1791.06.07. Nuncium 1,  
továbbá EB 1791. 11. 08. 287.

704 EB 1791. 12. 20. 384., EB 1793. 02. 05. 119–120.
705 Pl. Erdélyi Magyar Hírvivő: EB 1790. 04. 16. 40.; Hadi és Más Nevezetes  

Történetek: EB 1790. 12. 03.; Mindenes Gyűjtemény: EB 1791. 12. 06. 352.
706 „Quod ad nos attinet: mihi dolet summopere, eo res latinas esse loco;  

ut quarum possessionem nuper in summis Gentis Hungarae laudibus 
reponebamus, iam negligantur penitus, neque qui labentibus auxiliatricem 
manum porrigat, inveniatur. Pulcherrimos tuos in conservando latino 
sermone conatus nulla unquam delebit oblivio. Ego quantum per me stetit 
lectis tuis 7. Ianuarii Ephemeridibus omnem movi lapidem, nec dubito 
quin simbolam suam aliqui in huiati Postae officio deposuerint. Apud 
plerosque adhuc frustra sumus; nec Hungaricae Ephemerides leguntur; 
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nésével magyarázta a kialakult helyzetet. E levél szerint a magyar 
nyelvű lapokat sem olvassák, és az Ephemerides még így is több 
olvasót tudhat maga mögött, mint ahány hallgatót a magyar nyelv 
oly nehezen kiharcolt tanárai az akadémiákon.

E megnyilatkozások, valamint a közlemények típusa és jellege 
alapján feltételezhető, hogy a szerkesztők az Ephemerides latin 
nyelvű szövegével egyfelől azokat a magyarországi olvasókat cé-
lozták meg, akik eddig más, élő európai nyelveken (német, olasz, 
esetleg francia) tájékozódtak a közéleti eseményekről, ámde ezeken 
a nyelveken kevéssé fértek hozzá lokális jellegű hírekhez. Másfelől 
azon olvasókat, akik a latin nyelv magyarországi közéleti tradíci-
óját nagyra értékelik, esetleg nagyobbra, mint a magyar nyelvben 
rejlő lehetőségeket. Végül pedig mindazokat, akik Magyarország 
területén élnek, de nem magyar anyanyelvűek, ezért a magyar saj-
tó által nem, latinul azonban megszólíthatók. Az első csoport hi-
potetikusan azonosítható például az újságolvasó szemináriumokat 
tartó tanárokkal és diákjaikkal, mert, ahogyan említettem, bár az 
Ephemeridesnek nem ez volt a fő profilja, de oktatásügyi és okta-
tásban felhasználható híreket is közölt. A két utóbbi csoport szo-
ciológiai szempontból is jól azonosítható: a latin nyelv magyar 
közéleti tradícióját rendi szimbólumként használó nemességgel, 
illetve a magukat hungarusoknak valló, nem magyar anyanyelvű, 
főként polgári és értelmiségi rétegekkel. Ebből az következik, hogy 
az Ephemerides megvalósítója kívánt lenni egy magyar nyelvi 
edukatív programnak. E program értelmében háromféle magyaror-
szági közönséget szólít meg: az újságolvasással még csupán ismer-
kedő, anyanyelvi hovatartozását tekintve vegyes diákságot, a nem 
magyar nyelven olvasó, hungarus-tudatú polgárságot, valamint  
a latint preferáló, de az újságolvasástól némileg idegenkedő nemesi 
rétegeket. E megszólítás eszköze a latin nyelv, melynek médiumát 
felhasználva a folyóirat fokozatosan, nem direkt eszközök segít-
ségével népszerűsíti e közönség körében részint az újságolvasást, 
részint a magyar nyelv használatát, felmutatva (latinul) annak ér-

atque ego forsitan non fallor, si credam te plures habere lectores, quam 
omnes linguae Hungaricae (pro qua tamen quantum clamatum?) nuper 
in Academiis constituti Magistri numerent Auditores.” EB 1792. 02. 10. 63.
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tékeit és lehetőségeit. Azaz a latin nyelv csak átmenetileg műkö-
dik médiumként a magyarországi soknyelvű publikum irányába, 
a célja az, hogy előkészítse a terepet a magyar publicisztikának, 
és szélesítse a magyar nyelvet megismerők és preferálók táborát. 
Különösen árulkodóak e tekintetben a már idézett kívánalmak, mi-
szerint az Ephemerides olvasóinak csökkenő száma bárcsak fordí-
tottan arányos lenne a magyar hírlapok olvasói létszámával – azaz 
bár sikerült volna az Ephemeridesnek egyfajta átvezető, átnevelő 
orgánum szerepét betölteni a magyar nyelvű sajtó irányába. Ez az 
eljárás, ámbár szokatlan, mégsem teljesen egyedi a 18. század végi 
Magyarország kulturális nyilvánosságában. Bizonyos szempontból 
jó párhuzam ehhez Révai Miklós egyetemi székfoglaló beszéde.  
A professzor a magyar nyelv tanszéke élére került 1802-ben, mely 
alkalommal kitűnő szónoklatot tartott a magyar nyelv értékeiről és 
fejlesztésének, tudományos vizsgálatának fontosságáról – latinul. 
Ennek oka pedig nem csupán az volt, hogy az egyetemi oktatás hiva-
talos nyelve a latin volt, hanem egyszersmind az ünnepélyes esemény  
soknyelvű publikuma, akiket a magyar nyelv értékeiről épp ezért 
latinul lehetett a legeredményesebben meggyőzni.707 Hasonló pár-
huzamot jelenthetnek azok a latinul íródott, a magyar nyelvet okta-
tó nyelvtankönyvek, melyek az 1780-as, 1790-es években jelennek 
meg, és a középfokú oktatási intézményekben tanuló, nem magyar 
anyanyelvű diákok számára készültek.708

Zárásként érdemes kitérni egy olyan vonatkozásra, melyre nem  
a folyóirat szövege, hanem a szerkesztő, Spielenberg Pál levelezésé-
nek és hagyatékának vizsgálata derített fényt.709 Spielenberg Pál kap-

707 révai 1806.
708 Például Dayka Gábor latin nyelven írott magyar grammatikái, amelyet  

a lőcsei gimnázium tanáraként állított össze nem magyar anyanyelvű di-
ákjai számára. Ennek oka nem csupán az, hogy a grammatikai terminu-
sok latinul kidolgozottabbak voltak, mint magyarul, hanem mert a latin 
mind a német, mind a szlovák diákok felé ideális médium volt. Dayka 
Gábor: „Proludium in Institutiones Linguae Hungaricae”, „Ternio Gram-
maticae Hungaricae 1794”, Balogh–Bódi–szép–Tasi 2009, 243–305.

709 E kutatás eredményeinek részletes összefoglalását, a kéziratos hagyaték 
egy részének szövegközlését jelen kötet Spielenberg Pál című fejezete 
mellett lásd Balogh 2007c, 15–44.
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csolati hálója, melyet a következő, Spielenberg Pál. Mozai kok egy haj-
danvolt szerkesztő arcképéhez című tanulmány mutat be rész letesen, 
azért érdekes, mert több egykorú magyar nyelvű folyóirat szerkesztője 
is feltűnik itt, illetve mert erősen kötődik a háttérben egy sajátos 
szabadkőműves szerveződéshez. A ma gyarországi szabadkőműves-
ség egyik meghatározó szervezete a Dras kovich-obszervancia.710 
Az obszervancia pesti páholyának, a Magna nimitasnak volt tag-
ja Spielenberg is. Ez a szabadkőműves szervezet független volt  
a berlini anyapáholynak alárendelt osztrák páholyszervezettől, ön-
álló alkotmánnyal rendelkezett, hivatalos nyelve a latin volt. Ennek 
oka elsősorban az, hogy a szerveződés horvát területről indult ki, 
azaz a horvát és magyar anyanyelvű tagok között eleve jól műkö-
dő médium lehetett a latin nyelv. Másfelől a latin nyelv használata 
jelezte az osztrák és német nyelvű páholyoktól való függetlensé-
get, ugyanakkor nemzetközi szinten is működőképesnek bizonyult.  
A szervezet alkotmánya nyomatékosan felszólítja a tagokat kul-
turális tevékenységre. Joggal feltételezhető: nem véletlen, hogy az  
1780-as és 90-es évek számos magyar nyelvű folyóiratának szer-
kesztői (Kazinczy Ferenc – Orpheus, Batsányi János – kassai Ma-
gyar Museum), éppúgy tagjai e szervezetnek, mint Spielenberg, il-
letve több német folyóirat szerkesztője (pl. Schedius Lajos János, 
Kovachich Márton György). Feltűnő az is, hogy ezen orgánumok 
támogatják egymást: Spielenberg neve felbukkant a Magyar Mu-
seum lapjain, az Ephemeridesre az Orpheus is hivatkozott, illetve 
az Ephemeridesben részletes és igen pozitív méltatás jelent meg 
mindkét magyar folyóiratról.711 Nem is szólva azokról a dicsőítő 
hangú recenziókról, vagyis inkább laudációkról, melyek Kazinczy 
nyomtatásban tett kisebb-nagyobb megnyilvánulásait következe-
tesen nyomon kísérik ugyanitt.712 Úgy tűnik, e folyóiratok impli-

710 A Draskovich-obszervancia bemutatását ld. h. Balázs 1997, 72, 138, 
270, 305.; aBaFi 1890–1899. 3. 367–390.; read 1978.

711 EB 1790. 05. 11. Appendix 125–127.; EB 1792. 12. 20. 614.
712 Részletes laudáció Kazinczy pályájáról EB 1791. 01. 28. 68.; továb-

bi recenziók: 1792. 12. 20. 614.; 1791. 01. 28. 66.; 1791. 01. 28. 67.;  
1790. 07. 27. 318.; 1791. 02. 01. 76.; 1791. 01. 28. 65–66.; 1791. 02. 01. 
75–76.; 1791. 08. 23. 121.
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cit politikai programja is számos ponton egybevág, ilyen például  
a középkori magyar államszervezetben is meglévő nádori tisztség 
és szerep sajátos újraértelmezése, mely mind az Ephemerides, mind 
pedig az Orpheus lapjain fontos téma.713 Megjegyzendő az is, hogy 
az Ephemeridesben a horvát vonatkozások, az ezekről a területekről 
szóló híradások igen hangsúlyosak, elképzelhető, hogy ezen infor-
mációk mögött az ugyancsak horvát területről kiinduló Draskovich-
obszervancia szabadkőműves kapcsolatrendszere működik. Úgy 
vélem, megkockáztatható a hipotézis, hogy az Ephemerides latin 
nyelvre eső választása nem, vagy nem kizárólag a szerkesztők dön-
tése, hanem egy a Draskovich-obszervancia által képviselt kulturá-
lis koncepció részeként is értelmezhető.

A magyarországi latin nyelvű újságírás most áttekintett 18. szá-
zadi története tehát részint alátámasztja, részint kiegészíti P. Burke 
és F. Waquet modelljét, miszerint a latin nyelv a 18. századi Euró-
pában „a language in search of community”, azaz nyelvközösséget 
kereső nyelv, mely egyszersmind közösségi identitáselemként, kö-
zösségi szimbólumként is működik. Milyen kiegészítésekkel szol-
gált erre nézve a jelen vizsgálat?

Egyrészt kitűnt, hogy a latin nyelv két legfőbb nyelvhasználói 
közösségeként megjelölt csoporton belül komoly változások zajla-
nak le a korszakban. Ámbár a katolikus egyház Burke által is jelölt 
hegemóniája a latin nyelvhasználatban kétségtelen, sokatmondó, 
hogy az egyetlen latin nyelvű, egyházi kötődésű újság a korabe-
li Magyarországon az evangélikus egyházhoz kapcsolódik, azaz 
a protestantizmus vizsgálata sem elvetendő ebből a szempontból. 
Ami pedig a „the Republic of Letters” tudós közösségét illeti, a latin 
nyelv használata az újságírás tanúsága szerint is intenzív, ugyanak-
kor egyre inkább visszaszorul ebben a körben. Ennek egyik lehetsé-
ges okára is rávilágít a latin zsurnalisztika vizsgálata: a 18. század 
végére kialakul az európai kultúrában a szaktudományok rendszere, 
mely egyszersmind egyre élesebben elkülönül a nem szakmai kö-
zönséget célzó és a nyilvánosságot egyre erőteljesebben uraló tudo-
mánynépszerűsítéstől. Ez utóbbi, olvasásszociológiai szempontból 

713 Erről részletesen jelen kötet Spielenberg Pál és „Orpheus sive Philosophia” 
című fejezetei mellett ld. Balogh 2007c, 26–29. és Balogh 2009a, 173–188.
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teljesen indokoltan, anyanyelven történik, a latin pedig visszaszo-
rul a szaktudományok művelőinek belterjes világába. A folyamat 
következő lépése a 19. században az lesz, amikor a szaktudomá-
nyoknak mintegy igazolniuk kell társadalmi hasznosságukat, ezért 
igyekeznek egyre erőteljesebben kapcsolódni a népszerűsítő törek-
vésekhez, azaz megindul a szaktudományok anyanyelvi modelljei-
nek kialakulása is, természetesen a latin nyelvhasználat rovására. 
Harmadrészt a latin újságírás vizsgálata arra is rámutatott, hogy  
a latin nyelvnek a kormányzati hivatalokban és a jogszolgáltatásban 
való használata nem csupán a történeti hagyomány továbbélésének 
tudható be, különösen a soknyelvű és soknemzetiségű Habsburg 
Birodalomban. A 18. században a latin nyelv hivatali és politikai 
intenciójú használata gyakran kapcsolódott formálódó és egymással 
versengő társadalmi csoportok önidentifikációjához. Itt olyan cso-
portok identitásában is szimbolikus szerepet töltött be a latin, me-
lyek nem feltétlenül írhatóak le úgy, mint „’imagined community’ 
that was international in scope”714, vagyis virtuális csoportok, 
nem zetközi irányultsággal. Magyarországon ugyanis szimbolikus 
szerepet kapott a latin nyelvhasználat mind a nemesi-rendi közös-
ségtudatban, mind a nem magyar anyanyelvű polgárság hungarus-
identitásában, mind egyfajta Habsburg birodalmi közösségtudat 
kiépítésében, mind pedig olyan kisebb közösségekben, mint a sza-
badkőműves Draskovich-obszervancia. Bár ez utóbbi nemzetközi 
beágyazottságú szervezet volt, a latin használata itt épp a különál-
lást és az önállóságot volt hivatott alátámasztani. Ugyanakkor az 
Ephemerides Budenses példája arra is rávilágított, hogy a 18. század 
végére a közösségi identitástudatok e formái egyre inkább háttérbe 
szorulnak a megjelenő etnikai alapú nemzettudattal szemben, ami 
egyszersmind az anyanyelv dominánssá válását is eredményezi  
a latin nyelvhasználat rovására. A latin nyelv visszaszorulásának 
folyamata tehát nem a nyelvhasználói közösségeken belüli térvesz-
tést jelenti, hanem a nyelvhasználói közösségek összetételének és 
önideológiája átalakulásának következménye.

714 Ld. 661. jegyzet.
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SPIELENBERG PÁL

Mozaikok egy hajdanvolt szerkesztő arcképéhez

Ha az irodalomtörténet egyes szerzőket, méltán vagy méltatlanul, az 
„egykönyves” jelzővel illet, Spielenberg Pál életműve kapcsán bá-
torsággal lehet alkalmazni az „egy folyóiratos”, pontosabban „egy 
röpiratos” minősítést. Nevét elsősorban a folyóirattörténeti áttekinté-
sek örökítik meg az Ephemerides Budenses latin hetilap715 kapcsán, 
melynek szerkesztését 1791-ben, az első évfolyam vége felé Tertina 
Mihálytól vette át. Elévülhetetlen érdemet ezen belül azonban szin-
te kizárólag a reformkorban magyarul is kiadott, eredetileg viszont 
az Ephemeridesben latinul közölt röpirata révén szerzett, melynek 
révén a színháztörténeti narratívákban is helyet kapott.716 Ezen szak-
irodalmi említések a folyóiratszerkesztés mellett egy folyamatosan 
variálódó életrajzi momentumot kapcsolnak Spielenberg nevéhez, 
nevezetesen hogy ügyvédként praktizált (ez az említett röpiraton 
szereplő aláírásából is nyilvánvaló), és ezen minőségében vajon 
részt vett-e vagy nem vett részt védőként a jakobinus perben.

Mint az a meglehetősen foghíjas családtörténeti adalékokból717 

715 WaldapFel 1930, 77.; V. Windisch 1955, 312–319.; WaldapFel 1937, 
64–67.; dezsényi 1940, 353–361.; KóKay 1979, 158–166.

716 Monita de Lingua et theatro hungarico stabiliendo. Ephemerides Buden-
ses (továbbiakban: EB) 1792. 10. 29. Appendix, oldalszám nélkül; EB 
1793. 02. 20. Appendix 107–112. A magyar fordítást ld. Honművész, 
1837. 12. 22.; Erre hivatkozik: KóKay 1979.; Kerényi 1990, 100.; Ke
rényi 2002, 90–150. A szöveg részletes elemzésére ld. még Bayer 1887, 
135–137.

717 sarlay 1942, 17.; nagy, X, 329.; KeMpelen [é. n.], IX, 434.; Melzer 
1833, 7–9.
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kitűnik, a német eredetű, evangélikus Spielenberg család kapcso-
latrendszere a 18. század második felében a felvidéken fókuszá-
lódik, különösen Zólyom és Szepes vidékén – ahhoz tehát, hogy 
Spielenberg Pál pályaképe kiragadtassék folyó- és röpiratának 
egyeduralma alól, e megyék levéltári anyagának kutatása szüksé-
ges. Ennek előkészítéséhez, a téma jelentőségének megítéléséhez 
azonban két másik módszer is kínálkozik: egyfelől az Ephemerides 
Budenses programjának, szövegösszefüggéseinek rendszerezettebb 
feltárása, másfelől Spielenberg-dokumentumok áttekintése a na-
gyobb magyarországi közgyűjteményekben.

Az előbbi, épp Bíró Ferenc kezdeményezésére, részint megtör-
tént: a Szilágyi Márton javaslatára vizsgált Ephemeridesnek a ma-
gyar nyelv ügyével kapcsolatos álláspontja világossá tette, hogy  
a szerkesztés folyamatának hátterében jól átgondolt, többtényezős 
program állt.718 Ugyanakkor ez a vizsgálat a terjedelmes szövegfo-
lyamnak csupán egy, bár lényeges szempontbeli olvasatát adja. Ám 
hogy az esetleges történettudományi, tudománytörténeti és egyéb 
szempontú közelítések mellett a kifejezetten irodalomtörténeti kér-
désfelvetések számára is maradtak e vonatkozásban feltáratlan di-
menziók, jól illusztrálja a 9. melléklet szövege.

A közel 3 oldalas áttekintés sajátsága egyfelől, hogy igazolható-
an Spielenberg írása, aki az általa szerkesztett első számot egyfaj-
ta programadó mintának tekintette. Az, hogy az 1792-es évfolyam 
első számának teljes Litteraria rovatát ez az irodalomtörténeti átte-
kintés tölti ki, szemben Tertina korábbi gyakorlatával, aki e rovatot 
többnyire iskolai hírekkel, könyvismertetésekkel töltötte meg, jel-
zi, hogy a „litteraria” fogalma Spielenberg olvasatában kifejezet-
ten a magyar nyelven írt, fikciós műfajok középpontba állításává 
transzformálódik, melyek alakulástörténete fejlődési képletekben is 
megragadható. Épp ezért e szöveg mint irodalomtörténeti narratíva,  

718 A Bíró Ferenc által vezetett OTKA-program keretében készült el a Bíró 
2005 kötet, melynek Bevezetésében (7–22.) Bíró Ferenc összegezte 
az alapvető kérdésfeltevéseket és tendenciákat. Az Ephemerides Buden-
sesszel foglalkozó tanulmány: Balogh–szilágyi M. 2005, 23–70.
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a korabeli „historia litteraria” műfajai719 szempontjából sem érdek-
telen. A narratíva kiindulópontja, hogy a magyar irodalom a század 
utóbbi két évtizedében (azaz az 1770-es és 1780-as években) érez-
hető fejlődésnek indult, melynek két jól megragadható dimenziója 
a költészetben végbemenő változások és a magyar nyelv kiműve-
lésének folyamata. Sokatmondó, hogy a fejlődés megállapítására 
a szöveg a „progressus” kifejezést használja, mellé helyezve az 
„eflorere” (’kivirágzott’) minősítést, ami határozottan a kultúra or-
ganikus alakuláskoncepciói irányába való elmozdulást mutat.

A költészettörténeti áttekintés a tétel bizonyításával indul. A ko-
rábbi időszak magyar nyelvű irodalmából Zrínyi Miklós és Gyön-
gyösi István művei emeltetnek ki, melyek a szerző szerint esztétikai 
értéket képviselnek ugyan, de verstani megformálásuk nem felel 
meg a természetes ritmusnak, monoton és túlburjánzó – a „modern” 
csiszolt poétikai ízlésnek már nem tesznek eleget. A magyar nyel-
vű költészet másik csoportját népies énekeknek nevezi, olyan te-
matikákat hozva példaként (Nyúl históriája, Árgyélus), amelyeket 
több népszerű szerző is feldolgozott, és amelyekről megállapítja, 
hogy a költészet valódi célját még kevésbé közelítik meg. Minősé-
gi fejlődésbeni ugrást ezekhez képest az antik metrikus verselési 
mód megjelenése hozott, melynek művelői közül Rájnis Józsefet 
és Baróti Szabó Dávidot emeli ki az áttekintés. Rájnis neve első-
sorban A Magyar Helikonra vezérlő kalauz előszavában foglaltak 
kapcsán szerepel, melynek ismertetése egyfelől a magyar nyelv ter-
mészetével való egyezés érvére és példáira összpontosít, másfelől 
hívószóként működik a prozódiai vita elkülönült irodalomtörténeti 
folyamatként való bemutatása irányába. Ennek kapcsán Rát Mátyás 
és Baróti álláspontja is megjelenítődik, ám az elbeszélés a Batsányi-
nak tulajdonított felvetésre összpontosít: nevezetesen hogy a verselés  
során nem csupán a nyelvi szempontoknak szükséges megfelelni, 
hanem az „aesthetica” elvárásainak is (némi tárgykritikai éllel).  
A formai átalakulás mellé tehát odaállíttatik egyfajta teoretikus vál-
tozás igénye: a szerző a változás e két dimenziójának és az eze-
ket képviselő vitapartnereknek együttes érvényesítését nyilvánítja  

719 A műfaj alakulástörténetét legújabban összefoglaló kötet: csörsz ru Men– 
Hegedűs–Tüskés 2006.
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kívánatosnak („hogy együttes törekvéssel mind a nyelvet csiszolják, 
mind pedig az esztétika tanulmányozását elterjedtebbé tegyék”).720 
E kettősség határozza meg Baróti Szabó munkásságának ismer-
tetését is. Itt kiemelődik a prozódiai szabályok megfogalmazásá-
nak és az ezeket mintegy illusztráló szerzemények mellett a for-
dításoknak a jelentősége, összegzésképp azonban a szöveg csak  
a „versificator” és a „scriptor” megjelölést alkalmazza minősítésül, 
a szerző, a „poeta” minősítést nem. Ennek indoklása egyébiránt el-
sősorban tárgykritikai nézőpontból történik: a méltatlan, közönsé-
ges, alacsonyrendű tárgyválasztás érve által.

A záradék egy programadó klauzulával kifejti, a fentebb beve-
zetett „aesthetica” terminus követelményrendszere alatt mi érten dő 
– azaz a már lezajlott formai változások mellett, melyek a „versifi-
catio” mesterségének minőségi változását hozták, a „poézis” egé-
szének megújításához mi szükséges. Egyfelől a metrikus átültetés 
helyett a prózai forma preferálása a fordításban, illetve eredeti mű-
vek („originales”) készítése. Eredeti művek alkotásakor pedig mind 
az ütemhangsúlyos („gothicum rhytmorum gustum”), mind a klasz-
szikus időmértékes verselési formára érvényes, hogy komoly esz-
tétikai előtanulmányok nélkül nem juttatják a szöveget és szerzőjét 
a Parnasszus csúcsára, mert öncélúan alkalmazva egyfelől a költői 
leírások, másfelől az esztétikailag csiszolt („elegans”) gondolatok 
kifejlését akadályozzák. Az „aesthetica” tanulmányozása egyéb-
iránt tágabb horizonton is hasznos lenne, hiszen amennyiben a hazai 
akadémiákon, egyetemen tantárgy lesz, azok között is általánossá 
válik a jó ízlésű szövegalkotás, akik nem poétikai céllal írnak.

E rövid narratíva számos ponton beilleszthető mind a hazai 
his toria litteraria, mind pedig a kulturális programadó narratívák 
kontextusába. Az, hogy a magyar nyelvű költészetet elkülönítve 
kezeli, fejlődésének, azaz tulajdonképpeni történetének kezdetét 
a jelenkorban jelöli meg, elővételezi a Schedius által színháztör-
téneti kontextusban néhány év múlva német nyelven kifejtett tör-
téneti narratívák721 álláspontját. Az eredetiség (ugyan kifejtetlenül 

720 „ut unanimi conatu et linguam perpoliant, et studium aesthetices magis 
commune reddant”, 9. melléklet.

721 Schedius Lajos, Ungrische Literatur. Einleitung die künftig zu leifernden 
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maradt) követelménye és a prózai fordítások preferálása A’ Nem-
zet’ tsinosodása irányába722 éppúgy pretextusként működtethető, 
mint számos Kazinczy-programírás723 felé. A költészettörténeti 
szűkítés Mailáth költészettörténetének és Toldy antológiájának724 
textuális hálójában is elhelyezhető, és már csak azért is érdekes, mert 
terjedelme ellenére is részletesebb és a hangsúlyokat máshová helye-
ző narratíva, mint amit majd Pápay összefoglalása725 kínál. Ugyanak-
kor egészen sajátos, hogy a hagyományos „versificatio”–„poesis”  
szembenállás itt tovább íródik, és a „poesis” teóriájaként megjele-
nik az „aesthetica” tudománya, melynek kidolgozása, elsajátítása 
súlyponti elemévé válik a felkínált programnak. Ez az „aesthetica” 
valamelyest különbözik a Szerdahely által ekkor már régóta oktatott 
művészetelmélettől,726 amennyiben kifejezetten irodalomesztétika, 
alkotás-módszertani és praktikus-pedagógiai (a kuriális stílust is 
megújítani kívánó) dimenziókkal. Történeti távlatban akár az is ki-
jelenthető, hogy a Schedius Lajos által az 1800-as évek első felében 
oktatott, a kantiánus elméleti tájoltságot és a közvetlen ízlésformá-
lást (többek között a hivatali stílus tekintetében is) ötvöző esztéti-
ka727 e programnak látszik megfelelni.

A függelékben közölt Spielenberg-beszéd és a levelek e látni va-
lóan jelentős részben még feltárandó és kontextualizálandó program 
és kulturális látásmód személyes és intézményi hátterére, illetve 
motivációira nézvést nyújtanak adalékokat. A levelek 1793, azaz az 
Ephemerides megszűnése után íródtak, annak körére közvetlen uta-

Uebersichten. Intelligenzblatt der Allgemeine Literatur-Zeitung, Jena, 
No. 21, 1798. 02. 03., 162–174., uő: Ungrische Literatur. Zweyte Uebersicht. 
Literatur der dramatischen Dichtkunst. uo., No. 140., 1798. 10. 20.,  
1233–1240. Ismertetésüket ld. JügelT 1975a, 71–77.; JügelT 1975b, 
65–94.; JügelT 1979; Balogh 2006, 175–197.

722 Vö. szilágyi M. 1998, 404–423. szempontjai.
723 Ezek összefoglaló értelmezését ld. cseTri 1990, 104–215.
724 MailáTh 1825 bevezetése: Ueberischt der Geschichte der magyarische 

Poesie; Toldy 1827–28. Utóbbi kontextualizálását ld. dávidházi 2004, 
167–224. 

725 pápay 1808, 123. § Újra felserkent Mária Terézia alatt fejezete.
726 Ismerteti: Jánosi 1914; Margócsy 1989, 1–33, illetve jelen kötet I. fejezete.
727 Szövegét ld. Balogh 2005, 33–244., Esztétika címen.
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lásokat nem tartalmaznak. De az önmagában is sokatmondó, hogy  
a 7 levélből 5 címzettje Kovachich Márton György, aki a levelek 
familiáris megszólítása alapján valóban közvetlen munkakapcsolat-
ban állhatott Spielenberggel. Ez megerősíti és továbbírja V. Win-
disch Éva feltételezését, miszerint a Tertina-időszakban a szerzői 
kör tagjai nagyrészt azonosak voltak Kovachich Márton György 
Merkur von Ungarn című lapjának szerzőivel, az Ephemerides pedig 
olvasható a Merkur feltételezett szerkesztői intencióinak folytatása-
ként – sőt szerinte a lap szerkesztésében Kovachich „nemcsak mint 
munkatárs, hanem úgyszólván mint helyettes szerkesztő működött 
közre”.728 A közölt levelek azt mutatják, hogy e tekintetben a szer-
kesztőváltás, azaz Spielenberg időszaka sem jelentett lényegi válto-
zást. Erre utal továbbá, hogy az 1. levél „Koppius noster” alakban 
említi Koppi Károly történészprofesszort, aki a Merkur von Ungarn 
körének egyik kiemelkedő tagja volt, az Ephemeridesben való köz-
reműködését pedig Waldapfel József is valószínűsítette.729 A levél 
által emlegetett személyek körét egymás mellé helyezve, illetve az 
említett Szeicz- (azaz Szaicz) és Hoffman-féle utalásokat azonosít-
va azonban további következtetések is levonhatók. A levél ugyan-
is jelentős részben egy Szaicz Leónak tulajdonított röpirat körüli 
reflexiókat rögzíti, nyilvánvalóan a támadott, azaz szabadkőműves 
oldalról. A Fel-fedezett áll-ortza, melly nyilván ki-mutattya, hogy 
a szabadkőmivesek valóságos Jakobínusok című röpirat 1794-ben 
jelent meg névtelenül, a cenzúra engedélye nélkül,730 ezért egy 
cenzúraper eredményeként még 1794-ben lefoglalták a meglévő 
példányokat, tilalmát pedig királyi resolutio rögzítette. A levél-
ben említett megyei iratok feltehetően a rendelet Abaúj vármegye 
közgyűlésén történt kihirdetésére vonatkoznak, ahol nyilvánosan 
Kazinczynak szegezték a kérdést: „Hogyan, hát a szabadkőműve-
sek mégis csak Jakobinusok? Mire Kazinczy bátran odafelelt: Az 
államügyekbe avatkozni s a királyt orgyilkos módon eltávolítani, 
nem a szabadkőművesek, hanem a jezsuiták szokása.”731 Kazinczy 

728 v. Windisch 1955, 315.
729 WaldapFel 1930, 77.
730 A röpirattal kapcsolatos vitákat ld. aBaFi 19932, 347–348.
731 I. m. 348.
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oldalvágása annak szólt, hogy szerinte az irat szerzője Szuhányi 
Ferenc exjezsuita, az egri főgimnázium újonnan kinevezett főigaz-
gatója – a szabadkőművesek többsége azonban a Dayka-életrajzból 
jól ismert Szaicz Leót látta a háttérben. Mint a levélből is kitűnik, az 
irat heves ellenreakciót váltott ki, a levél jellegzetes szabadkőmű-
ves retorikáját idézve: „hogy végre eltávolítsuk a hályogot a világ 
szeméről, hogy saját szemeivel lásson”732 – bár az apológiák a Mar-
tinovics-összeesküvés miatti betiltás után már nyomtatásban nem 
jelenhettek meg. Az itt leírtak alapján tudható, hogy írott apológiát 
készített Kazinczy, aki Spielenbergnek fel is olvasta azt. Apológiát 
írt Katona István történetíró is, a kalocsai érseki könyvtár őre (talán 
az Ephemerides többszöri kalocsai híradásainak szerzője?),733 mely 
a levél szerint ekkor Kovachichnál volt, de Spielenberg, Koppi és 
Gabelhofer is el kívánta olvasni. Cáfolatot írt továbbá Johann Georg 
Gabelhofer, ausztriai származású piarista, akit 1786-ban nevezett ki 
II. József a pesti központi papnevelő tanárává, 1790-ben pedig a pesti 
egyetemi könyvtár élére került. Mivel 1794. február 7-én elhunyt, ez 
egyben a levél keltezését is pontosítja. Amint a Spielenberg-levél is 
jelzi, Gabelhofer készülő apológiája egyszerre kívánta a Szaicznak 
tulajdonított röpirat és Hoffman Lipót Alajos támadásainak össze-
hasonlító értelmezését-válaszát adni. Hoffmannról, aki a Bábel és  
a Ninive című röpiratai734 kapcsán híresült el a magyar történeti iro-
dalomban (ebben nem kis része volt az azokat és az ellenröpiratokat 
több számában is recenzeáló Ephemeridesnek),735 megemlítendő, 
hogy amellett, hogy 1784 és 1790 között a pesti egyetemen a német  

732 „Detrahamus tandem mundo glaucoma, ut propriis videat oculis.” Ld. 
melléklet.

733 Ezt erősíti, hogy Katona művei feltűnő publicitást kaptak az EB recen-
ziói révén, összesen hét művét ismertette igen pozitívan a latin újság,  
ld. EB. 1790. 09. 07. 413.; 1791.10. 11. 232.; 1792. 04. 05. 191–192.; 
1793. 01. 31. 76.; 1790. 04. 16. 39.; 1791. 04. 05. 622.

734 [Hoffmann Lipót Alajos], Babel. Fragmente über die jetzigen politischen 
Angelegenheiten in Ungarn, [h. n.], 1790; [uő.], Ninive. Fortgesetzte 
Fragmente über die dermaligen politischen Angelegenheiten in Ungarn. 
Nebst einer wichtigen Beilage. Auch im Römischen Reich gedruckt, 1790.

735 Babel: EB 1790. 12. 21. 670.; 1791. 04. 22. 264–265.; Horányi válasza EB 
1791. 11. 11. 294–295. Ninive: EB 1790. 10. 25. 536., 1790. 12. 21. 670.,  
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nyelv és irodalom professzora volt, 1786-ban egyik kezdeménye-
zője volt a pesti Magnanimitas páholy újraélesztésének, ő volt  
a pá holy programjának és szabályzatának szerzője. Egy páholyon 
belüli viszály következtében a tagok többsége felszólította, hogy 
fedezzen, azaz kérje saját elbocsátását a páholytól, mire sértetten 
visszavonult, ez azonban a páholy és a magyarországi szabadkőmű-
vesség elleni támadásainak motivációjává vált.736

Hoffmann nevének említése a levélben azért is sokatmondó, mert 
láthatóvá teszi, hogy az itt említett személyekről nem egyszerűen 
csak az állítható, hogy szabadkőművesek, hanem a familiárisan ható 
„noster” jelző alkalmazásával e körből kiemelkednek azok (Koppi,  
Gabelhofer), akik – Spielenberggel és Kovachichcsal együtt – a Mag-
nanimitas tagjai voltak. Ez azért érdekes, mert ugyane páholy tagjai 
között található Haliczky András egyetemi professzor, akiről szin-
tén tudható, hogy az Ephemerides munkatársai közé tartozott.737 
A páholyba Spielenberggel egy időben lépett be Martinovics Ig-
nác, így az is kevésbé meglepő, hogy az Ephemerides közöl egy 
Martinovicstól származó, magyar társaság felállítására vonatkozó 
levelet,738 illetve később anonim röpiratát, az Oratio ad Procerest is 
részletesen ismerteti,739 sőt a szintén névtelenül megjelenő Mémoires  
philosophiques-ról is elsőként ad hírt.740 És sorolhatók lennének 
még a páholy tagjainak sok esetben anonim munkáit pozitíve ismer-
tető Ephemerides-recenziók – álljon itt további példaként Hajnóczy 
József. Neki mind De diversis subsidiis..., mind Dissertatio politico 
publica..., illetve Extractus legum... című művét elsőként recen-
zeálta az Ephemerides,741 ráadásul ez utóbbi esetében egy későbbi  

1791. 04. 22. 264–265.; anonim válasz EB 1790. 10. 25. 535., Horányi 
válasza EB 1791. 11. 11. 294–295.

736 A történetet összefoglalja aBaFi 19932, 275–300.
737 WaldapFel 1930, 84. Haliczky páholytagságára ld. aBaFi 19932, 271.
738 EB 1790. 05. 21. 156–158. Ld. még: KóKay 1956, 58–60. 
739 EB 1791. 10. 21. 254. Az Oratio ad proceresről ld. egyébként Benda 

1957, I, 105–170. Az EB recenziójáról: 109–110. További recenzió ol-
vasható az EB 1792. 06. 21. 339. helyén is.

740 EB 1792. 01. 07. 10. Olvasható a Praelectiones physicae experi men tia lis,  
Lemberg, 1787. című Martinovics-kötetről is recenzió, EB 1791. 08. 23. 124.

741 De diversis subsidiis publicis Dissertatio, [h. n.], 1792 – EB 1792. 07. 23. 416.;  
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cenzúraügy kapcsán Spielenberg tanúvallomásában elismerte, hogy 
osztogatta is ismerősei között, ami szerinte nem bűn, hisz cenzo-
ri engedéllyel jelent meg a szöveg.742 Spielenberg neve egyébként 
(tévesen átírt György keresztnévvel) szerepelt azon a listán, amely-
ben a kivégzésre készülő Hajnóczy felsorolja közelebbi ismerőseit, 
akiktől így kívánt búcsút venni.743 Így, bár az 1. levél csak közvetett 
filológiai bizonyíték, működtethetőnek látszik a feltételezés, misze-
rint az Ephemerides munkatársi és tudósítói köre a szabadkőmű-
ves kapcsolatrendszer mentén körvonalazódott, ahogyan erre már 
A nyelvkérdés és a latin újságírás paradoxonai a 18. század végén 
című fejezetben is utaltam. E kapcsolatrendszerben központi szerepe 
volt a Spielenberg által is látogatott pesti Magnanimitas páholy 
tudós tagságának. Talán épp ez az oka annak, hogy szerkesztői 
levelezésnek, iratoknak szinte nyoma sincs. Továbbá e feltételezés 
arra is, legalább részben, magyarázatot kínál, hogy az Ephemerides 
láthatóan következetesen tudósít délvidéki, horvát területekről.  
A Dras kovich-obszervancia páholyszervezete ugyanis, melynek 
tagja a Magnanimitas, eredendően délvidéki páholyokon alapult 
(Varasd, Zágráb, Glina, Eszék), és ez a páholy- és kapcsolatrendszer 
az 1786–1794 közötti időszakban is több-kevesebb rendszeresség-
gel élt és működött,744 ahogyan azt a levélben emlegetett Katona Ist-
ván esete is mutatja, tehát kézenfekvő alapot szolgáltatott egy hírlap 
információs hátterének biztosításához. Emellett megkockáztatható 
a feltevés, hogy a hetilap latin nyelvi preferenciája részint innen ere-
deztethető: ennek a szabadkőműves-rendszernek a közvetítő nyelve 
ugyanis a latin volt, ezen a nyelven íródott az alkotmánya745 is.

Dissertatio Politico Publica de Regiae Potestatis in Hungaria limitibus 
sine Auctore et loco, 1791 – EB 1791. 04. 22. 265.; Extractus legum de 
Statu Ecclesiastico Catholico in Regno Hungariae latarum, [h. n.], 1792 –  
EB 1792. 06. 14. 323–324. Benda 1957, i, 600–601. és 648–649.  
a Dissertatio... recenzióját nem említi, a másik kettőt igen.

742 Magyar Országos Levéltár, Helytartótanács, Rev. Lib. 1794. fons. 2. pos.  
1888. 189–190.; hivatkozik rá Benda 1957, I, 648–649.

743 Benda 1957, II, 779–780.
744 Részletesen ld. aBaFi 19932, 259–361.; laxaread 1978.
745 Systema Constitutionis Latomiae Libertatis sub Corona Hungariae,  
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Szintén elgondolkodtató a levél utalása a Kazinczyval való, 
ugyancsak szabadkőműves alapú jó kapcsolatra is. E kapcsolat 
már feltehetően az 1787-ben főként Kazinczy kezdeményezésére 
újraélesztett Égő csipkebokorhoz kassai páholyból eredeztethe-
tő, melynek Kazinczy mellett az akkor még nem Pesten működő 
Spielenberg, továbbá Batsányi János is tagjai voltak.746 Batsányival  
később is megmaradt a jó kapcsolat, a költő külön kiemelte a Mar-
tinovics-per folyamán, hogy sem „Spielenberg ügyvédnek”, sem 
másnak nem hozta tudomására a társaság működését.747 E háttér 
ismeretében ugyancsak nem véletlen egybeesésnek tűnik, hogy, 
amint az előző fejezetben is kiemeltem, Spielenberg neve felbuk-
kant a Magyar Museum748 lapjain, az Ephemeridesre az Orpheus749 
is hivatkozott, illetve az Ephemeridesben részletes és igen pozitív 
méltatás jelent meg mindkét magyar folyóiratról750 – nem is szólva  

in Provinciam redactae, Österreiches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 
Staats archiv, Kabinettsarchiv, Vertrauliche Akten, Vol. 67. Nr. 10.

746 A páholyról és a tagokról ld. aBaFi 19932, 302–303.
747 Benda 1957, II, 330. „Advocato Spillenberg seu oraliter seu literatorie 

qualiter relevavit existantiam societatis? – Nec Advocato Spillenberg, 
nec alteri cuipiam existentiam societatis relevavi...”

748 „A’ Deák Újságokat író érdemes, tudós Férjfiaknak eggyike, Hadusfalvi 
Spilenberg Pál Úr, néhai Társunknak [id. Ráday Gedeonnak] tisztelője; 
szépen ’s bőven le-írta eggyik leveléban halálát, és tetemes érdemeit. 
Meg érdemlik szavai, hogy újra itt is ki-nyomtattassanak, ’s Museu-
munkban fenn-maradgyanak: [EB-idézet]” deBreczeni 2004, I., 441.; 
hasonlóan hosszú újraközlés az EB-ből uo. 449.

749 „Budai Deák Ujság” néven, ld. deBreczeni 2001, 317.
750 Az Orpheusról: „Orpheus quippe noster, et quicunque hoc nomine 

contineri cupiverunt, inprimis Celebris Gesneri Idylliorum Versor, qui sibi  
illud iure quodam vindicat, duo simul genera utilitatum procurant; 
unum, quod in cultu patrii sermonis, sinceraque Critica consistit, aliud, 
quo Scientias, earumque meditata nativo idiomate singulari studio, atque 
aesthetice in animos popularium insinuent...Incredibile videtur Exteris, 
et tamen sic re res habet, videre sua Hungarice legi; Tassones intelligo, 
Klopsstokios, Vielandos, Montesquios, Fenelonos, Poppios, Iungios, 
Gellertos, Mendelsohnos, Broughtonos, Campeos, Sonnenfelsios, plu-
resque (quos Orphei auctor memorat) his ingenio, conatibusque simi-
les Viros. Quid quod Virgilii quaedam, authoc antiquior, et quorundam 
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opinione Homero suppar Ossian, a felicissimo Vate Hungarico, linguae 
patriae indefesso, et omni nostra laude maiore cultore, Ioanne Batsányio 
in hungaricum translatus, prlurium terantur iam manibus? Ut innumera 
silentio praeteream Scriptorum editorum genera, quae apud Hungaros 
nata, Originalium nomine dignissime veniunt. Nempe ingens nos spes 
incessit, futurum esse, ut Hungaria, quae adhuc in omni Scientiarum Ar-
tiumque genere spectari Nominis Viros, Latio tamen ore ut plurimum 
loquentes protulit, dehinc plures qui nativo sermone plura facilius etiam 
elucubrent, numerare possit. Qua ratione id eveniet, ut Exteri quoque cu-
pidi Studii Litteraturae Hungaricae ad rectum tandem aliquando, et sine 
omni partium ac religionis praejudicio de maiestate, venustate, uberta-
te, aptitudine, floreque Linguae Hungaricae ferendum iudicium faustis 
gradibus delebentur; agnoscantque et nunc et pridem iam dignum fuisse 
Idioma Hungaricum, ut non solum vicini Germani, sed et aliae Europae 
cultiores populi, quales communi sententia Galos, Italos, Anglos, Hispa-
nos, Polonos esse tenemus, eo singulari animo, et studio prosequantur, 
quo ipsam Gentem nostram Hungaram hactenus omni tempore prosecuti 
sunt. Habet quippe, ut iam aperte videmus, maiora, quam vulgo puta-
tur, illicia Lingua nostra, et quod exemplo testatus est, Orphei auctor, 
complures habet Veneres, quae gratum sermonem efficiant. Vel unius 
speciminis loco sint suspiria Metastasii, quae hic Hungarice reddita, 
puris auribus, et opinionibus minime praeoccupatis, non possunt non 
nimiopere complacere. Nunc vero, quod uno Patriae consensu promi-
mes, id solum tam ab Orphei auctore, quam similium lucubratoribus 
enixe petimus, ut fidenter in effingendis vocibus obiectorum enitantur, 
quas libenter civitate Hungarica, si aptae fuerint, donabimus. Sit liberum 
Hungarice sonantes exprimere: demasquirt, Litteratura, Prosa, Criticus, 
cultura, character, Epocha, Idea, Plaffon, Statio, Dominium, Camera, 
Chaussé, Gustus, Obeliscus, Genius, Tragoedia, Copia, Originale, Lexi-
con, Orator, Poeta, Excellentia, Metamorphosis, Glycerion, Unter-Com-
missio, schnurgrad, irregularis, Praelatus, fundus Religionarius, Capita-
lia, Cincinnatus, Litteratori, Medicina, Doctor, Gymnasium, Rhetorica, 
Nationalis, Districtualis, Consiliarius, Periodus, Astronomia, Vignet, 
Geographia, Comaedia, Theologia, Chorus, Theatrum, Patriotismus, Zo-
diacus, Ianuarius, prout noster Széphalmy in suo Orpheo fecit. Ne tamen 
Libertas haec in abusum ibi etiam transeat, ubi aptissimis vocabulis pa-
triis res explicari potest, sollicite cavebunt, cum alioquin sermo Hunga-
ricus ita peculiaribus dotibus gaudeat, ut fere nunquam egeat mutuatione 
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azokról a helyenként himnikus hangú recenziókról,751 melyek Ka-
zinczy nyomtatásban tett kisebb-nagyobb megnyilvánulásait kö-
vetkezetesen nyomon kísérik ugyanitt. Az együttműködés nyilván-
való, és, legalábbis munkahipotézis szintjén, megfogalmazható az 
az állítás, miszerint több, különböző profilú, de egyként magyar 
nyelvi és irodalmi kulturális programot megfogalmazó folyóirat 
(Magyar Museum, Orpheus, Ephemerides Budenses) láthatóan 
erősen kötődik egy jól körülhatárolható, szabadkőműves alapon 
szerveződő társasághoz.

A szabadkőműves háttér feltételezése egyébiránt segítséget ad 
az Ephemerides kapcsán a szakirodalomban felerősített Tertina-
időszak és Spielenberg-időszak ellentét752 átértékeléséhez is. A két 
szerkesztő metodikája, de legfőképp e módszertan programszerű 
megalapozása között valóban vannak eltérések, ám egyrészt úgy 

peregrinarum vocum ad quaecunque seu versa seu prosa oratione fluide 
et congrue explicanda argumenta.” EB 1790. 05. 11. Appendix 125–127.

A Magyar Museumról ld. 9. melléklet említése; továbbá: „Huic prae-
terea ortum suum debet Cassoviensis Societas ea, quae Museum Hunga-
ricum Anno 1788 edere coepit. Certum enim est, hunc fuisse illum, qui 
Davidem Szabó Professorem ad formandam hanc Societatem hortatus 
est, eo statim consilio arrepto, ut et Amicus suus, Ioannes Batsányi, Os-
siani Interpres, tum absens, in Consortium reciperetur. Socia industria  
augebatur, et laudati operis periodici pretium, et Collaborantium Nume-
rus; quos inter complures publicis quoque dignitatibus conspicui reperie-
bantur. Sed pulchram animorum Unionem, quam colendae, poliendae-
que Patriae Linguae Amor excitaverat, studia nonnullorum in contrarium 
acta dissoluerunt, cumque videret Kazinczyus noster non ea, qua par est, 
ratione instituti huius res decurrere similis generis arrepto Consilio in 
Orpheo laudato vires suas tentare adgressus est.” EB 1791. 01. 28. 68.;  
Simainak az I. kötetben megjelent drámájáról ld. EB 1792. 12. 20. 614.

751 Részletes laudáció Kazinczy pályájáról EB 1791. 01. 28. 68.; továb-
bi recenziók: 1792. 12. 20. 614.; 1791. 01. 28. 66.; 1791. 01. 28. 67.; 
1790. 07. 27. 318.; 1791. 02. 01. 76.; 1791. 01. 28. 65–66.; 1791. 02. 01.  
75–76.; 1791. 08. 23. 121. De ismerteti az EB Batsányi és Baróti Szabó  
anonim kiadott röpiratát is: Két Magyar Hazafi Érzékenységei, Tekéntetes  
Nemes Aba Újvármegye öröm-ünnepén. Böjt-más Hav- 16-dik napj. 1790, 
[h. n.] – EB 1790. 05. 11. 117.

752 Vö. KóKay 1956, 58–60.
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tűnik, a szerkesztőváltással a munkatársi kör nem cserélődött, leg-
feljebb bővült, másrészt a lap politikai irányvonalában sem igazán 
szembeszökő a változás. Ez utóbbi kapcsán megfogalmazódott 
észrevétel, miszerint Tertina inkább jozefinista, Spielenberg pedig 
a „nemesi mozgalom híve”,753 részint Spielenberg adózásról szóló 
könyvének csupán címszerű ismeretén alapul. A Szabad elmélkedé-
sek a földeknek kimérések szerént felállítandó adózás sístemájának 
tökélletlenségéről című 1790-es kötet754 felületesen tekintve köny-
nyen nyilvánítható kifejezetten antijozefinista indíttatásúnak. Ugyan-
akkor a 8. pontban közölt gyászbeszéd „a könnyek nélkül nem em-
líthető isteni II. József”,755 vagy „látták, hogy az isteni II. József 
fáradhatatlan tartományai javának előmozdításában”756 kitételei 
éppen nem harcos antijozefinista motivációra utalnak. Spielenberg 
tehát, úgy tűnik, az adózás kérdésétől eltekintve egyáltalán nem 
biztos, hogy az antijozefinista táborba sorolható, másfelől pedig az 
adózás kérdésében való megszólalását sem csupán az ellentmodás 
heve ihlethette, hiszen a Draskovich-obszervancia alkotmánya ja-
vasolja a közszerepben forgolódni készülőknek többek között az 
adózás, visszaosztási rendszerek, népsűrűség stb. kérdéseiről tanul-
mányok, tervezetek készítését, jól sikerült munka esetén pedig azok 
publikálását.757

753 KóKay 1979, 161.
754 spielenBerg 1790.
755 „...nunquam sine lachrimis memorandus Divus Josephus IIdus...” ld.  

8. mel léklet. A „Divus” jelző csak II. József és II. Lipót sajátja a szöveg-
ben, a többi említett Habsburg-uralkodó, többek között az épp trónon 
lévő I. Ferenc, úgy tűnik, Spielenberg olvasatában nem érdemelte azt ki. 

756 „Viderunt Divum Josephum IIdum indefessum in procurandis provin-
ciarum commodis.” ld. uo.

757 „Pro Politicis: En Hungaria pro ratione armentorum major Impopulatio 
desideranda sit? Si ita, an Coloni ex exteris Provinciis evocandi? Vel quo-
modo aliter prospiciendum? An optandum sit Hungariae Commercium?  
Si ita, qualiter, et quibus cum articulis promovendum? Quae melior 
rectae repartitionis instituendae ratio? Qualiter cum Intertentione militis 
cum minori Populi aggravio procedendum? Qualiter Sors Colonorum 
melior reddi posset? An possint Luxui recti Limites figi? Et quinam sint 
illi?...Ita quoad reliquas Litteraturae Partes, ea tamen semper ratione, út 
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Itt érdemes kitérni a 8. mellékletként közölt Sándor Lipót-gyász-
beszédre, melyet a gyűjtő, Jankovich Miklós feljegyzése szerint a te-
metés napján, 1795. július 14-én, Bécsben mondott el Spielenberg, 
baráti körben. Ez utóbbi kitétel azért érdekes, mert meglehetősen 
szokatlan baráti körben efféle beszédet tartani – hacsak nem az 
„amicus” kifejezés másik, szabadkőműves társra vonatkozó értel-
mét kell itt (is) alkalmazni. A feljegyzés azt is rögzíti, hogy a szöveg 
Bécsben nyomtatásban is megjelent, és jelen kézirat Spielenberg 
saját kezű tisztázata – a nyomtatott megjelenésnek azonban, leg-
alábbis a könyvészeti kézikönyvek és katalógusok szerint, nincs 
nyoma. Elképzelhető viszont, hogy épp a kiadási előkészületek-
nek tudható be ama néhány sor kihúzása, melyek közül különösen 
azok érdekesek, amelyek Magyarország állapotára vonatkoznak az 
1790-es évek első felében, azaz az Ephemerides megjelenésének 
idején: „Hogy milyen volt akkor Hazánk belső arculata, az frissen 
él az emlékezetünkben, [akkoriban Hazánk hajója nem a szokott, 
nyugodt tengeren hajózott, kedvező szelek fúvásától vezetve. Azt 
még a leggyakorlottabb kormányosok által is ritkán látott szörnyű 
viharok és örvények ereje rángatta. Idehaza a rendek változó szán-
dékai, akik közül egyesek a korábbi, elavult jogokat kívánták visz-
szaállítani, mások a régieket elhagyván újat akartak. Idehaza 26 év 
szünet után összehívott országgyűlés zajlott.]”758 Úgy tűnik tehát, 
az antik hajó-toposz alkalmazásával Spielenberg az Ephemerides 

non vana Ingenii ostentatio, verum utilitas semper publica Basim Dis-
sertationis constituat; si quaepiam inter nos melior inveniatur Disserta-
tio, jam aderit modus illam publici Juris efficiendi, ac meritas Authori 
reddendi Laudes...” Systema Constitutionis Latomiae Libertatis sub 
Corona Hungariae, in Provinciam redactae, Österreiches Staatsarchiv, 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Vertrauliche Akten, Vol. 
67. Nr. 10. 33–34.

758 „Qualis tum Patriae nostrae domestica facies fuerit in recenti est me-
moria [non tum Patriae nostrae navis, ut solebat, placido mari secundis 
conspirantium ventorum flatibus impulsa ferebatur. Horribiles eam pro-
cellae, et turbinum vis vel exercitatissimis rectoribus ore tuendae agi-
tabant. Domi mutantes statuum animi, alii priora avitaque iura restitui, 
alii veteribus relictis novo desiderabant. Domi post viginti sex annorum 
intervallum celebrata Comitia agitabantur.]” 8. melléklet.
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által is alakított-közvetített időszakot képlékeny válsághelyzetként 
látta, ráadásul a „frissen élő emlékezet” finom utalása ezt a képle-
tet a kortárs (azaz a Martinovics-per által fémjelzett) időszakra is 
kivetíti – feltehetőleg ez a részlet utólagos korrekciójának oka. Az 
is látható, hogy az 1790-es évek első felének politikai horizontján 
nem jozefinista–nemesi ellenálló pozíciók mentén von határvonalat, 
hanem az alkotmányos jogok tekintetében állít fel egy reformáló-
konzerváló oppozíciós skálát, ahol az ő helyzete egyértelműen az 
előbbihez áll közelebb.

A gyászbeszéd másik fontos tartalmi vonatkozása a nádor sze-
mélyét illeti. Sokatmondó egyfelől, milyen toposzok segítségével 
rajzolja fel Sándor Lipót alakját a szöveg. Egyfelől a családtörté-
net révén erőteljesen kapcsolódik két pozitívan feltüntetett Habs-
burg-uralkodóhoz, az „isteni” II. Józsefhez és II. Lipóthoz. Ugyan 
Ferenccel való családi kapcsolata is megemlíttetik, de a pálya ala-
kulásában ez csak mellékesen szerepel. II. Józsefhez viszont nem 
csupán a rokoni kapcsolat és a személyes kiválasztás gesztusa köti, 
hanem a mindkettejük kapcsán folytonosan hangsúlyozott „fárad-
hatatlan munka a birodalom/haza érdekében”. Ez a narratívaképzés 
így sajátos képletet alkot meg: Sándor Lipót halálával a szöveg már 
nem csupán a tehetséges államférfi elvesztését, hanem egy pozi-
tív korszak lezárását kommunikálja, ráadásul a folytatás reménye 
nélkül. Ennek sajátos kifejeződése a szövegben, hogy II. József és 
II. Lipót a „divus”, Sándor Lipót pedig a „beatus” jelzőket kapja, 
megalkotván ezzel egy elérhetetlenné, utópiává merevült, immár 
túlvilági korszak fejedelmeinek sorát. Ezt erősíti a másik toposz is, 
mely Sándor Lipót személyére vetül, és amely vele együtt kiíródik 
a jelenből, tudniillik az igazságos fejedelem (szó szerint! mégpedig 
a „princeps” ’herceg’ – ’fejedelem’ kettős jelentését kihasználva) 
toposza, aki ítéleteit mindig a legnagyobb körültekintéssel, jogi és 
személyes alapozottsággal és bölcsességgel hozza, a halálos ítélete-
ket kerüli. Íratik mindez néhány héttel a vérmezei kivégzések után. 
A „princeps” szóval űzött játék, úgy tűnik, nem véletlenszerű: Sán-
dor Lipót következetesen megkapja a politikai utópiák jó fejedelmé-
nek szokványos toposzait (szegények támogatása stb.), két újszerű 
karaktervonással kiegészítve. Az egyik karaktervonás a nádor köz-
vetlenségét emeli ki, jelezvén, hogy e közvetlenség a gyászbeszéd 
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írója számára is megtapasztalt (mégpedig elsősorban ügyvédi minő-
ségében megtapasztalt) jelenség volt. A párbeszédkészség, nyitott-
ság jegye itt nem társul a rossz tanácsadók és hízelgők veszélyével, 
sőt inkább az alattvalókkal való folyamatos kapcsolattartás előnyei 
emelődnek ki – implicit oppozícióban a Bécsben elszigetelten kor-
mányzó magyar király helyzetével.

A másik újszerű karaktervonás a kettős mecenatúra, mely irányul 
egyfelől a „hazai nyelv és kultúra” javát szolgáló személyekre és in-
tézményekre (itt példaként hozatik fel Kovachich institutuma), más-
felől a haza természeti gazdagságát gazdaságilag kiaknázni kívánó 
kezdeményezésekre. Itt vonható párbeszédbe a szöveggel a 3., a 6. és  
7. levél, melyek bár 1796-ban és 1812-ben íródtak, informatívan 
kapcsolhatók az Ephemerides-időszakhoz is. Az Ephemerides lapja-
in olvasható felhívásokból, közleményekből egyértelműen kitűnik, 
hogy a Spielenberg meghatározta programnak fontos része volt ma-
gyar vonatkozású tudós társaságok, illetve kulturális, nyelvművelő 
célzatú gyűjtemények létrehozásának támogatása.759 Ezt az intenciót 
határozottan felerősíti, hogy e levelei tanúsága szerint Spielenberg 
a későbbiekben tevőlegesen is közreműködött ezek szervezésében: 
részt vett Kovachich tudományos gyűjtőmunkájában (3. levél);  
a 6. levél alapján ilyen indíttatású kapcsolatban állt Miller Jakab 
Ferdinánddal, a Széchényi-gyűjteményből alakított Nemzeti Múze-
um igazgatójával; illetve a később ugyancsak ide kerülő szignifikáns 
magángyűjtemény létrehozójával, Jankovich Miklóssal (7. levél).  
Csakhogy nem csupán kulturális célzatú társulásokhoz-programok-
hoz kapcsolódott következetesen, hanem támogatott és szervezett 
gazdasági hasznosítású társaságokat is – ő az egyik szerzője és szer-
vezője például a tokaji és pesti salétromgyártást összefogó társaság 
felhívásának (Einladung zu der k. k. autorisirten Pesten und Tokayer 
Salniter- und Pottaschen-Erzeugungsgesellschaft. Pest, 1808).760  
Ez a programatikus elem, miszerint egyfelől elméleti-tudományos, 
másfelől közhasznú-gazdasági társulások létrehozása egyaránt fon-
tos, nem egyedülálló: hasonló jelenség figyelhető meg többek között  

759 Ezek összefoglalását ld. Balogh–szilágyi M. 2005, 52–53.
760 Vö. szaThMáry 1932, 415–425.
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Schedius Lajos társaságszervező gyakorlatában is.761 Úgy tűnik tehát,  
a reformkori egyletszervezés kulturális mintái, legalábbis próbál-
kozások szintjén, már a századforduló táján formálódtak. Ráadásul 
ez a sajátos program – visszatérvén a gyászbeszédhez – következe-
tesen egybekapcsoltatik a nádori hivatallal: éppúgy, ahogy a Révai 
Miklós által tervezett tudós társaság elnöke is a nádor lett volna,762 
és éppúgy, ahogyan az a reformkorban számos intézmény, társaság 
és egylet kapcsán József nádor személye körül megvalósulni látszik.

Látni való tehát, hogy a nádori szerepkör ebben a szövegben (és 
úgy tűnik, tágabb kontextusban is) egyrészt magára vesz számos 
elemet a magyar uralkodói szerepkörből, másrészt új karaktert nyer, 
és e karakter meghatározó eleme a kettős mecenatúra. Eme átértel-
mezésben a gyászbeszéd megjegyzése szerint komoly része volt az 
Ephemeridesnek is: „aki két egész esztendeig írott ephemeridesemben 
erényeid dicsőítője voltam”763 – mondja magáról a szónok, újabb 
szempontot kínálva a hetilap szövegének vizsgálatához. Hogy itt va-
lóban eme országos hivatal újraértelmezéséről van szó, jól mutatja, 
hogy a gyászbeszéd a nádori hivatal történetének felvezetését is tar-
talmazza, mely mintegy Sándor Lipót nádori fungálásában bontatik 
ki teljességében, „aki a Báthoriak, Thurzók és Batthyányak érdemeit 
e hivatal viselésében messze felülmúlta”,764 azaz nem a hagyományos 
elvárásoknak megfelelően töltötte be hivatalát. Mindez pedig nem 
csupán a politikatörténet szempontjából lehet érdekes, hanem abból 
a nézőpontból is, mely a nádori hivatal helyét kívánná pozicionálni  
a korabeli kulturális intézményi hálózat kontextusában.

Visszautalva Spielenberg ügyvédi minőségében szerzett tapasz-
talataira a nádor közvetlenségéről, fontos megemlíteni, hogy, mint 
a 2., 1795 áprilisára keltezett levél egyértelműen utal rá (az 1715-ös 
országgyűlés iratanyagát kéri Kovachichtól sürgősen a „védelem” 

761 Vö. Balogh 2007b, Schedius és a tudományos-kulturális társasélet fejezet.
762 révai 1790.
763 „Patere, ut qui biennio integro scriptis ephemeridibus Virtutum Tuarum 

laudator fuerat, e morte Tua conceptum dolorem grata commemoratione 
virtutum Tuarum manifestet.” 8. melléklet.

764 „Orbata est Patria nostra Palatino, qui Batoreorum, Turzonum, et Battyanyi o-
rum merita uno lustro quo dignitati huic praefuit longe superavit.” uo.
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számára), Spielenberg részt vett a Martinovics-per vádlottjainak 
védelmében. Valószínűleg e levél okolható azért, hogy a Sziny-
nyei-lexikon címszavában,765 illetve Fraknói Martinovics-könyvé-
ben766 mint védőügyvéd szerepel, Mályusz forrásgyűjteményében 
azonban pontosíttatik az állítás: „A perben szereplő ügyvédek kö-
zül Sárói-Szabó Sámuel öt vádlottat, Madách Sándor tizenhármat, 
Tóth-Pápay Sámuel négyet, Horváth Jakab hármat, Nagy Sándor 
egyet védett, tíz mellé pedig, akik nem akartak ügyvédet választani, 
Spillenberg Pált rendelték ki. Az első kettőről és az utolsóról tudjuk, 
hogy buzgó szabadkőművesek voltak.”767 Úgy tűnik, Spielenberg 
esetében elsősorban jogilag informális közreműködésről volt szó, 
olyasféléről, mint Kölcsey szerepe a Wesselényi-perben.768 Mint az 
Szlávy János 1794-es leveléből kitűnik, Spielenberg eleinte valóban 
szóba került hivatalos védőügyvédként, de ezt a szerepkört már csak 
azért sem tölthette be, mert a neve a gyanúsítottak listájára került, 
még ha bizonyítékot nem találtak is ellene,. Egyrészt Hajnóczy, il-
letve Szentmarjay és Laczkovics ismerősei között is megemlíttetik, 
ráadásul az előbbi vallomásában épp egy olyan találkozás kapcsán, 
ahol Spielenberg a Verseghy konzervatív riválisaként elhíresült 
Alexovics ingerlésére kijelentette, hogy „ő elötte a bibliabéli bi-
zonygatás csak annyi, mintha a mythologiat fejtegetné”.769 Másrészt 
ennél sokkal súlyosabb volt Martinovics egyik jelentése,770 amelyben 

765 szinnyei 1891–1914, Spielenberg Pál szócikk.
766 FraKnói 1884.
767 Mályusz 1926, 804.
768 Vö. BarTa 1961, 720–728.
769 Hajnóczy kapcsán: Benda 1957, I, 600–601, 648–649, II, 779–780. 

Szentmarjay és Laczkovics kapcsán: uo., III, 372. Az Alekszoviccsal 
való találkozás előzménye Alekszovics és Verseghy ellentéte, közülük 
Spielenberg nyilvánvalóan az általa az EB-ben is népszerűsített Verseghy 
mellett állt. A rivalizálás összefoglalását ld. doncsecz 2009, 201–251. 
Laczkovics kapcsán ld. még kihallgatását, ahol rákérdeznek, Spielenberg 
ügyvéd miként gondolkodott, az arisztokratikus, monarchi kus és demok-
ratikus államrend alapján-e, mire Laczkovics válasza, hogy Spielenberg 
ebbéli elvei számára ismeretlenek, ugyanígy tagadta hogy Spie lenberg és 
Gyurikovics felvidéki útjának céljáról tudott volna. Benda 1957, II, 355.

770 Martinovics jelentése Pergennek, 1793. szept. 10. Pest: „Ein gewisser 
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azt állította, hogy Spielenberg Gyurikovics és Barits pesti professzo-
rokkal tervszerűen járta a vidéket, és szervezte a Reformátorok Tár-
saságát. Ráadásul Spielenberg szerepel azon a 27-es listán, melyen 
Martinovics a magyarországi illuminátusokat és jozefinistákat kí-
vánta megnevezni,771 Verhovácz Antal püspök, Orczy László, Koppi 
Károly, Molnár János, Podmaniczky József, Török Lajos és mások 
társaságában. A kirajzolódó kapcsolatrendszer mellett az sem kerül-
heti el a figyelmet, hogy Spielenberg neve után szokatlan, kettős mi-
nősítést ad a lista: „Advocat, lateinischer Zeitungsschrifter” – azaz  
szabadkőműves kontextusban Spielenberg szerkesztői-újságírói mi-
volta kiemelt jelentőségűnek tételeztetik. Mindez pedig azért is meg-
lepő, mivel mások (vö. az egyetemi professzorok perei) esetében jó-
val kevesebb gyanúalap esetében is eljárás indult, míg Spielenberg 
egy Németh János jogügyi igazgató utasítására végrehajtott ház- és 
iratkutatástól eltekintve nem szenvedett retorziót772 – viszonylagos 
védettségének oka talán épp a Sándor Lipót nádorral való jó kapcso-
lata körül keresendő. Az mindenesetre bizonyos, hogy a Habsburg-
udvar jogértelmezési metódusával Spielenberg később, a századfor-
duló után sem rokonszenvezett, amint azt a Lakics György közjogi 
munkájára773 tett megjegyzése a 6. levélben jól mutatja.

A fentiek alapján elmondható: nem vitás, hogy az így előtáruló, 

Advokat in Pest, Spielenberg... die an mährern... Komitate, und der all-
gemeinen Sage nach, hat er in den Gespannschaften durch seinen Unter-
richten... vielen Seelsorger... das beste in der Gesellschaft der Gleichheit 
gemacht... und der Erfolgt zeigt... es auch, weil diese Gespannschaften 
alle am die Pressfreiheit offizies Congregationen halten. Der nämliche 
Advokat und der Professor Barits von Pest werden jetzt wieder gegen 
Debrezin reisen...” Benda 1957, I, 929, utal rá Benda Kálmán a beveze-
tőben is (LX). Megjegyzendő, hogy e vidéki szervezkedés kezdetének 
időpontja feltűnően egybeesik az EB megszűnésének időpontjával.

771 Benda 1957, I, 690–691.
772 Benda 1957, II, 337.
773 Lakics György Zsigmond De haereditario succedendi jure ducum primum,  

deinde regum Hungariae inde ab origine monarchiae usque ad nostra 
tempora. Liber singularis, Bécs, 1809 című művére vonatkozik Spie-
lenberg rosszmájú megjegyzése (6. melléklet). A kontextusról ld. poór 
2000, 53–77.
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töredezett portré, melyet alább közölt szövegtörmelékek megrajzol-
nak, egyelőre számos hiátust és számos bizonytalanságot hordoz. 
Ámde egyvalami már az eddigiek alapján is bizonyos: Spielenberg 
Pál pályájának jelentősége a magyar irodalmi és történeti hagyo-
mány szempontjából nem korlátozható egyetlen röpiratára.

Melléklet

1. Octo paene iam dies sunt, quod quotidie Budam parem, sed 
alia ex aliis nata retinent. – Litteras Comitatus remittimus. 
Apud Koppium nostrum quaesiveram Katonaianas ad infa-
mem illum Szeicz exhortatorias litteras, apud Te has esse dixe-
rat, fac ut pro notitia per praesentem mihi admanuentur. Ego 
his diebus cursore publico malesanorum Szeiczii et Hoffman-
ni moliminum paralelisatam descriptionem in litteris Vienna 
perceptis obtinui. In has Gabelhoferus noster commentatur. 
Has litteras Katonaianas legere cupit. – Kazinczius heri huc 
advenit, moraturus aliquot hebdomadis – Legit mihi apolo-
giam suam, quam adversus Szeiczium molitur – Detrahamus 
tandem mundo glaucoma, ut propriis videat oculis – Vale et 
Tui cultorem et amicum redama.774

2. Amice!
Articulos Diaetales anni 1715 sub autentico sigillo nempe Re-
gis munitos et subscriptos, prout et acta Diaetalai et Diarium 
ejusdem anni rogo mihi submitte.

In defensione vehementer opus est illis.
Post duas dies remittam. Venissem, sed occupor. Vale et adsis
Tuo Spielenberg
Pestini d. 9a Apr. 1795.775

774 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Lat. 43. Kovachich-
levelezés, Tom. 10. An. 1794 Nr. 116. f. 203.

775 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Lat. 43. Kovachich-
levelezés, Tom. 11. An. 1795. Nr. 54. f. 93.
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3. Cras Cassoviam et Eperjessinum discedam. Ut meos Juve-
nes, quorum modo 3 habeo sufficienter occupare possim. Ve-
lis praesentium Latori nonnulla scripta e Tuo Diplomatorica, 
sive Historica, siva alia, originalia, aut paria resignare ad vires  
60 phylerarum, ut usque 17a Maji sufficienter occupentur. De-
scripta haec sive Tibi, sive si talia sunt, quae jam descripta 
habes mihi deservire possunt. Interim vale et redama Te aman-
tem et colentem

Paulum Spielenberg de Hadusfalva
Dabam Pestini die 27a Apr. 1796.776

4. Amice!
Ego inter periculum moctis e febri biliosa nervina jam a 3us 
hebdomadibus aegre valui. Sed jam reconvalescens exeo.

Cras mane hora 9a vel 10a Barabass ab domum Battya nyi-
anam Tecum apud me convenire vult.

Veni ergo et invise una Te aestimantem Paulum Spielenberg
Pestini die 16a Mar. 1799.777

5. Monsieur Monsieur de Kovachich, a Bude
Amice!
Ut de domo Batthyaniania per me proposita res arcanissime 
servetur, vehementer interest, nam Comes Batthyanyi adhuc 
aliqua dubia superanda habet.

Neque modo adhuc Excellentissimo Domino Brunszvik 
constare de amicitia vestra licet. Quia ille putat, quod Baro pro 
se velit domum hanc retinere, actum esset, si aliquid resciretur.

Vale amicorum optime, et certus esto me omnia hac in re in 
tuum commodum agere

Tuus Spielenberg
Pestini die 21a Mar. 1799.778

776 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Lat. 43. Kovachich-
levelezés, Tom. 11. An. 1795. Nr. 87. f. 151.

777 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Lat. 43. Kovachich-
levelezés, Tom. 15. An. 1799. Nr. 15. f. 34.

778 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Lat. 43. Kovachich-



252

6. Spectabili ac Perillustri Domino Ferdinando Jacobo Müller 
de Brasso Musaei Nationalis Directori Comes, Pestini
Amice!
A die Sabbathi heri integra die usque 11 h. noctis et hodie ab 
4a fere hora lego paradoxa principia Juris Publici Lakitsiani, 
observo ordinem, et idearum nexum, sed vix adhuc media in 
parte eum relegere potui.

Hinc quia haec ultimo subsidio uti me oportet dabis veniam, 
quod hodie eum et forsitan nec cras adhuc referre possim, 
atque ita Tuo fideli Scriptori aliam tantisper occupationem 
dabo. Quod ne impedimento sit maturius insinuare volui. Vale 
et fave porro

Tuo Spielenbergio
die 3a Aug. 1812.779

7. Spectabilis ac Perillustris Domine
Domine mihi Colendissime!
Utor benevolentiae, ante triduum in Bibliopolio Eggen berg-
eriano mihi liberaliter oblatae beneficio, et per praesentium 
Latorem Juvenem meum e Diplomaticis autenticis collec-
taneius unum Tomum erga hic adjacentes Reversales pro tribus 
quatuor diebus transmitti exoro, successive alios recepturos.

Quodsi sive in jure publico contra calumnias recentiorum, 
sive in juribus Principum Transylvaniae in partes Hungaricas,  
ex iis aliqua adduxero gratus Spectabilis Vestrae memoriam 
faciam, sed et hanc promptam studia mea adjuvandi volunta-
tem reticere non intermittam. Et quia nunc otium ab officiosis 

levelezés, Tom. 15. An. 1799. Nr. 15. f. 35. A Kovachich-levelezésben 
még egy német nyelvű levél található Spielenbergtől (Országos Széché-
nyi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Lat. 43. Kovachich-levelezés, Tom. 16. 
An. 1800. Nr. 117. f. 206.), 1800. május 1-jei dátummal, mely azonban 
egyrészt nehezen olvasható, másrészt tartalmi szempontból sem tűnt 
indokoltnak a teljes szöveg közlése (egy speciális forralt bor receptjét 
ismerteti).

779 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Lat. 781. Miller Ferdinand 
levelezése Tom. 12. f. 70.
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fori negotiis habeo, id huic disquisitioni opportunae addicere 
possum.

Dignetur Spectabilis Vestra in occursuris attinentibus rebus 
mecum mandare, solatio mihi ducam servire. Qui ceterum gra-
tiis et favoribus commendatus cum omni aestimationis cultu 
persevero

Spectabilis Vestrae humillimus servus
Paulus Spielenberg de Hadusfalva
Pestini, die 24a Decembris 1812
P.S. Juvenis Tomum recipiens caracterem et paginas adscribat 

ad Reversales.780

8. Spielenberg Pauli de Hadusfalva Advocati Orationem ipso 
die Funeris Serenissimi Archiducis Leopoldi Alexandri, Pala-
tini Viennae 14. Julii 1795. in circulo Amicorum habitam.

Oratio die funeris Serenissimi Archi Ducis, Regii et Haere-
ditarii Principis, Regni Hungariae Palatini Alexandri Leopoldi in 
circulo Amicorum, dicta Viennae die 14ta Julii anno MDCCXCV  
a Paulo Spilenberg de Hadusfalva Advocato Pestiensi tum in 
negotiis Viennam appellente.

Multis ille bonis flebilis occidit.
Horatius
Viennae typis
/Est originale Operis – Wiennae cum Censura, sed ab loco 

impressionis apposito, editi, nomine etiam Auctoris, cujus hoc 
Autographum est, exmisso./

Quod Hungariae acerbissimum, maximeque luctuosum acci-
dere potuerat, quod amplissimae huius Urbis incolas moerere, 
Augustam Domum consternatione afficere valuerat, id summi, 
ac praepotentis Dei voluntate, et inexorabili humanae condi-
tionis necessitate deplorandum nobis visum est hodie Audi-
tores spectaculum: Jacentem enim Eum contemplabamur, qui 
nos omnes jacentes erigere, exanimem, qui exanimatis, aut 

780 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fond 16/598 Spielenberg Pál 
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deiectis animos addere solebat: vita carentem, qui plurimorum 
vitam conservavit.

Exstinctus est nudius tertius die 12a Augusti hora 2da ma-
tutina praecoci morte immortalitate dignissimus, et natus ad 
relinquendum omnibus bonis perpetuum sui desiderium Se-
renissimus Archidux Austriae, Regius et Haereditarius Prin-
ceps et Regni Hungariae Palatinus Alexander Leopoldus! Id 
nempe addi debuit Patriae nostrae calamitatibus, ut Leopoldus 
Palatinus, quo se illa solabatur uno, in ipso adolescentiae flore 
acerba, atque immatura morte raperetur! O crudelia mortalium 
fata! O fallaces hominum spes! O incerta vota! O lubrica, et 
ancipitia humanae vitae curricula!

Sed quoniam neque lamentationibus, neque conquestibus 
nostris id, quod accidit, mutare possemus: repetamus aliunde 
aliquam huius aegritudinis, ac miseriae levationem: et Leo-
poldi Palatini communis omnium nostrum Tutoris, ac Regni  
Praesidii virtutibus, ac laudibus grata commemoratione re-
novandis dolorem ex Ipsius morte conceptum, si possumus, 
leniamus. Tristis quidem haec ipsa, et acerba consolatio est: 
quanto enim magis eius, quod amissum est, excellentia perspi-
citur, tanto plus doloris ex illius ammissione perspicitur. Nihil 
tamen aliud reperiri potest, quod animos languentes excitare 
valeat, et vitae, rerumque ab eo praeclare gestarum recorda-
tio hoc nobis solatii adferet: ut clare pervideamus, Eum nobis 
tam ablatum, quam ad illam Beatorum sedem, et ad meliorem 
vitam vocatum esse. Etsi vero doloris magnitudo, et tristis re-
cordatio Tuorum, immortalis Princeps, in universum Regnum 
beneficiorum, vocem mihi ipsam faucibus, et pectore inter-
cludat, et omnes perturbet cogitationes: omni tamen studio 
contendam, et difficultates potestate superare conabor: atque 
dum Tuam excellentem indolem, et assiduitatem memoravero, 
felicitatem Regni Te Palatino brevibus in medium adducam: 
et sive aliquid effecero, gratus erga Te, quoquo modo potui, 
fuisse dicar, sive etiam in medio cursu defecero; hoc ipsum 
mihi gloriae ducam, quod de Tuis laudibus dicere cupientem 
doloris magnitudo interruperit, aut oppresserit.

Sed, priusquam destinata exequamur, lubet a primordiis 
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vitae Beati Principis ordiri. Natus erat immortalis memoriae 
Princeps Alexander Leopoldus Florentiae Patre Leopoldo 
tum Magno Duce Hetruriae, Matre Maria Ludovica Caroli 
IIii Hispa niarum Regis Filia, anno 1772 die 14ta Augusti. Ab 
ineunte aetate optimi Parentis alterius aevi nostri Marci Aure-
lii cura lectissimis Magistris erudiendus traditus, tanta men-
tis ingeniique vel puer specimina dederat, ut nunquam sine 
lachrimis memorandus Divus Josephus IIdus per Italiam iter 
faciens captus puerili blanda affabilitate, et militari voluntaria 
exercitatione Tribunum legionis equestris hungaricae esse ius-
serit. Ab hoc tempore Alexander Leopoldus vestibus hunga-
ricis pro deliciis utebatur, vaticinio quasi quodam se fatis pro 
Fulcro Hungariae destinari. In ipsa pueritia et summa anno-
rum immaturitate actiones eius gravitatem quandam, et sermo-
nes iudicii maturitatem praeseferebant. Natus autem est ea non 
oris modo, ac vultus, sed totius corporis procera pulchritudine, 
ut ex ipso aspectus quaedam in genitae virtutis atque magnae 
expectationis imago emicaret. Hac ille aetate Parentum moni-
tis obtemperans, ita se litteris impenderat, ut annos natus duo 
de viginti et linguarum italicae, gallicae, germanicae, anglicae, 
latinae tum hungaricae gnarus, et humanis divinisque discipli-
nis egregie instructus foret. Est certe, est aliqua vis originis, 
ac sanguinis, quosque natura magnis, et nobilibus populis 
prae esse voluerat, in eis virtus ante annos venit, sapientiaeque 
semina in quorum animos et facilius pertingunt, tempestivius 
adolescunt. Anno 1790 Magno et indefesso Caesare Josepho 
IIdo Augusto immensis imperii sui laboribus immortus Parens 
Augusti Caesaris Francisci IIdi et Beati nostri Leopoldi Pala-
tini Leopoldus IIdus regendis provinciis successit. Qualis tum 
Patriae nostrae domestica facies fuerit in recenti est memoria 
[non tum Patriae nostrae navis, ut solebat, placido mari secun-
dis conspirantium ventorum flatibus impulsa ferebatur. Hor-
ribiles eam procellae, et turbinum vis vel exercitatissimis rec-
toribus ore tuendae agitabant. Domi mutantes statuum animi,  
alii priora avitaque iura restitui, alii veteribus relictis novo 
desiderabant. Domi post viginti sex annorum intervallum ce-
lebrata Comitia agitabantur.] Foris hinc Ottomanorum fracta 
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licet arma, foederatorum tamen auxiliis erecta: illinc inquieta 
vicinorum studia nos angebant, et extremum Patriae discrimen 
minari visa sunt.

Eripuit e calamitatibus his Patriam nostram providentia 
Divi Leopoldi IIdi, qui nobis Alexandrum Leopoldum Filium 
in Comitiis anno 1790 die 12a Novembris universorum Sta-
tuum et Ordinum votis expeditum Palatinum dederat. Quodsi 
e Regia domo Palatinum ulla unquam tempora desiderarunt, 
nostrorum certe is status erat, ut nunquam magis universae Pa-
triae salus a dignitate hac Regio Principi tribuenda perpendis-
se videatur: quanta tum omnium laetitia, quae gentis universae  
gaudia, augurantis hac electione prosperitati suae maxime 
consultum fuisse, notum omnibus est. Urbes omnes, oppida 
et villae festivis acclamationibus et votivis congratulationibus 
prosperitati Regni applaudebant.

Nec votis defuit eventus, hoc enim charissimo pignore Re-
gni dato arctissima inter Regem Parentem, et Regnum unio 
procurata est, tum repente velut nova aliqua rerum conversio-
ne cuncta in melius mutari, reflorescere, et maturari visa sunt. 
Divo vero Leopoldo Augusto vix biennio imperii exacto e vi-
vis discedente quanta alacritate fraternis sceptris et voluntati 
Regis unice commodis populorum intenti [et quae rara tem-
porum nostrorum felicitate] obtemperans, commoda Regni 
Leopoldus Palatinus procuraverit, quanta, et qualia pro salute 
Hungariae, Fratris et legis fuit auspiciis agere destinantem 
mors interceperit, nullus nisi in cineres optimi Principis sum-
me injurius in dubium vocare potest. Quae prosperitas Regni 
nostri ut firma, stabilisque sit; ita existimo Amici Auditores, 
maxime e re Patriae nostrae futurum, si status, et Ordines Regni 
Majestatem Suam optimum Principem exeraverint, ut Fratre  
defuncto Fratrem alium Hungariae praeficiat.

Prima Beati Principis cura fuit, sibi cuncta officii sui munia 
cuncta habere, quae, ut clariora sint, lubet Palatini partes bre-
vibus attingere. Dignitas haec regno coena variis temporibus  
varia, et indeterminata fuit. Saepe primis regni saeculis, dum 
leges vi, factionibus turbabantur, Palatini dicordanti Patriae 
tranquillitatem procurarunt. Mathia Corvino imperante Pala-
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tini auctoritas peculiari lege definita est. Administratione pu-
blica ordinata Palatini auctoritas in eo subsistit, ut Palatinus 
Regni juri dicendo in Foro supremo, Tabulam Septemviralem 
vocamus, una vero politicis negotiis in concilio Regni, Con-
silium Locumtenentiale nominamus, curatiis praesit. Atque 
hinc ad Palatini officium politica, et iuridica negotia curare 
pertinet.

Has partes quanta diligentia, ac ardore quodam incitato 
Beatus Princeps executus sit, universae notum est Hungariae. 
Vidimus Regium Principem laboribus adeo deditum, ut nul-
lum fere tempus animi oblectationibus relinqueret. Audivimus 
multas noctes chartis negotiosis adeo impallescentem, ut eos, 
qui e laboribus victitant, diligentia longe superaret. Nullum 
nomine suo signavit officiosum scriptum, quod non prius per-
legisset. Nunquam domo sua egressus est, antequam expe-
dienda scripta terminasset. Exhilarandi animi causa exituro 
casu adferebantur scripta signanda, quae simul ut conspexit, 
arripuit, perlegit cum dicto: se tum animi oblectationi tempus 
tribuere posse, si officii negotia non adsint. O vocem aureis 
litteris dignam, cunctis, qui publicis praesunt rebus, ob oculos 
ponendam! O beatum regnum, cuius Rectores tali negotiorum 
feruntur ardore! Fuit in Beato Principe indefessa laborum dili-
gentia. Matutinum tempus aut consessibus publicis, aut domi 
lucubrationibus totum solebat impendere. Nonnihil dabat sup-
plicibus ad eum accedentibus et certo confidentibus, Beatum 
Principem Augusti Caesaris veri subditorum suorum Patris 
imaginem sequendo commoda sua promoturum, et Augusto 
Caesari commendaturum. Prandebat frugaliter, et summa tem-
perantia. Oderat commessationes multorum adhuc hominum 
perniciosas, et vitam attenuantes delectationes. A prandiis 
tempus aliquod in horto transigebat, quem Ipse Beatus Prin-
ceps plantaverat. Delectabatur specie hac priscae vitae, et hor-
rida praecipitiaque iuga ad arcem Budensem sita in amoenis-
sima vireta, et iucundos oculis hortos transformavit. Dehinc 
labores politicos, et iuridicos tractabat. Sub vesperam equita-
bat parumper, sed neque id semper, saepe enim integris etiam 
hebdomadibus domi laborem unum ex alio natum superaverat, 
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et vix aliquod tempus horto suo impendere potuerat. Haec vi-
tae ratio inde a tempore, quo Palatinali dignitati admotus est. 
Justitiis, quae singulis annis quater apud nos sunt, Vindobo-
nam ad complectendos Parentes, Fratres, et Sorores, in quos 
et tenerrimo ferebatur amore, et maxima fuerat observantia, 
per saepe proficisci solebat. Magna est haec Amici Auditores 
Beati Principis laus eum in vita privata laboriosum fuisse, sed 
maiora Nobis supersunt commemoranda.

Leopoldus Palatinus omnes in iustitia virtutes contineri 
sciens adeo eius flagrabat amore, ut sententiam suam nonnisi  
cunctis adjunctis causae plene cognitis proferre solitus sit, 
hocque fine argumenta causarum domi relegere iterum iterum-
que consueverat. Testes Vos appello Juris in Hungaria Antistes 
Venerandos Septem Viros, quam promptitudinem in assequen-
dis intricatissimis quaestionibus, quam expeditam mentis vim 
in dissolvendis habuerit, vidistis, et mirati estis. Cum iustitia 
hac coniunctam benignitatem habuit, nam quoties de mortis 
poena sceleratis dictanda agebatur, toties lenire consulta Judi-
cum intendebat.

Reliqua munia officii ita obibat, ut merito omnes confi-
derimus, nullo unquam Palatino Regnum felicius fuisse. Le-
gimus in annalibus Patriis multos auctoritate Palatinali ad 
privatas utilitates abusos fuisse: alios [necessitudinis et san-
guinis nexu] communi utilitati privata commoda praetulisse? 
alios aliis discriminibus Patriam obiecisse. Cum vero in Beato 
Principe privatae utilitates ne cogitari quidem potuerint, quis 
non infelicis Patriae nostrae tanto praesidio orbatae calamitate 
tangatur. Id nempe proprium est Principibus regnantis domus 
Austriacae, ut nulla privata commoda habeant, sed humano 
generi se natos autumantes vitam benefaciendo transigant. 
Viderunt Divum Josephum IIdum indefessum in procurandis 
provinciarum commodis. Viderunt Divum Leopoldum IIdum, 
qui ostensus terris mox ereptus magna fortunandi populi con-
silia reliquit. Vident quotidie optimi Caesaris, veri aevi nostri, 
Titi Francisci Augusti clementiam, benignitatem, et in utilita-
tem populorum directa studia. Viderunt haec Principes Regii, 
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et assequi Patrem, Patruumque Augustos Caesares omni stu-
dio adlaborant.

Quae ex hac dignitate commoda in Regnum manarint, quae 
litteris accessio, quorum cultores et fovebat et praemiis orna-
bat, longum esset memorare. Institutum diplomaticum mille 
nummis imperialibus sustentavit. Auctores utilia regno opera 
vulgantes honorificis adiuvare solitus erat subsidiis. Linguae 
et litteraturae patriae cultores quantum sustentaverit, plures 
qui beneficientiam ejus experti sunt, testes memorare possem. 
Viderat Optimus Princeps Regnum Hungariae cunctis naturae 
productis abundans artefactis, et fabricis destitui, viderat et 
malo huic occurrere voluerat. Harum auctores praemiis pro-
sequabatur, et ipse maiores pecuniae summas, ad erigendas, 
et sustentandas fabricas promiserat. Sane si in Hungaria Leo-
poldi Palatini liberalitatis et beneficentiae monumenta conqui-
ratur, et voce, praeconiis omnes, quos Beati Leopoldi Palatini 
liberalitas sublevavit, se prodere inbeantur tendent manus 
continuo pupillorum, viduarum, aegritantium greges, quos Ille 
aluerat. Grati memorabunt litterati sibi Maecenatem ereptum 
esse. Hinc Budae, et Pestini collachrimatio pauperum et ve-
lut ad commune funus eiulatio, et nec immerito, nam Beatus 
Princeps cuncta quae habuit, communi utilitati sacrata esse 
voluerat.

Quid ego nunc comitatem, affabilitatem, mansuetudinem 
optimi Principis commemorem, quae tanta erat, ut neminem 
aut aspectu, aut colloquio suo arceret, omnium postulata lu-
benter cognosceret? si quid negare cogebatur, ea tamen ute-
batur lenitate sermonis, ut eos quoque quibus negabat, aequos 
a se placatosque dimmitteret. Experti sunt hanc affabilitatem 
Causantes. Experti Advocati ad immortalis memoriae Princi-
pem Palatinum longe confidentius, quam ad alios, quos fortu-
na enexerat, accedentes. Expertae sunt hanc mansuetudinem 
et in agendis rebus maturitatem cunctae haereditariae provin-
ciae, dum absente Caesare optimo Francisco Fratre Leopoldus 
Alexander vicaria potestate, eas priori anno administrabat. 
Quibus omnibus id Leopoldus Palatinus assequutus est, ut im-
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mortale aere perennius monumentum in cordibus Hungarorum 
Sibi erexerit.

Sed quae primo memoranda erant, pietas in Deum, tanta 
erat in eo, ut cunctis sincero Dei cultu, amore in proximos sine 
discrimine religionis exemplo esset. Pietate vero in Parentes, 
Amitas, Patruos Fratres, Fratriam Sorores ea erat, ut Augusti 
Caesaris Patris, Augusti Caesaris Fratris, et Augustarum Cae-
sarum Matris, et Fratruae Fratrum, et Sororum unicum sola-
tium, et deliciae foret. Illo ex Hungaria redeunte Augusta do-
mus novis gaudiis compleri, illo abeunte maximas sibi delicias 
abesse senserat. Nullius eloquentia id obtinere potest, ut Beati 
Palatini amorem in Prentes verbis eloqui possit: atque hinc 
satis perspicuum est, quanta Eum constantia, et fortitudine 
animi praeditum esse oportuerit dum acerbissimum vulnus ob 
mortem Patris primo, tum Matris unius anni curriculo perferre 
debuerat. Unum in benefaciendo miseris quaerebat tanti do-
loris solatium, id qua fortitudine animi obtinuit, ut pauperum 
sortem levando verus Pauperum Pater suum animi dolorem 
levaverit.

Et hunc tantum Principem Palatinum ammisimus. Ammi-
simus diro mortis genere fatis, ut dicam, Hungariae tantum 
Principem invidentibus. Ammisimus Laxemburgi 10a Julii 
in officina praeparandis pro igne festivo pulveribus destinata 
versantem, ubi pulveres hi fortuito succensi optimum Princi-
pem post triginta septem horarum dolores exstinxerunt. Sic 
nempe in terra hac evenire cernimus, ut ii, qui bono huma-
nitatis nati, quam longissime vivere deberent, nobis praema-
tura morte eripiantur. Quod ubi percrebuit, quis tum plangor 
omnium, quae complorationes, quae lamenta fuerunt! Vulgata 
mox per Hungariam fama regnum universum sede sua motum 
dixissetis. Alii eripi Regno firmissimum praesidium: alii spem 
subverti: alii interire amores, et delicias Hungariae. Pauperes 
vero, quos ille aluerat, et in quos annue plus vicies mille flo-
renis larga manu erogaverat, sibi capillos, et genas lacerare, et 
crebris planctibus cuncta complere. Ipse imortalis memoriae 
Princeps magna constantia mortem intrepidus expectans, ad 
quam se semper paratum fuisse, et recte factorum conscientia 
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tutum coram Deo Omnipotente lubentem comparere dixerat, 
solito morientium christiano more munitus viatico cum multa 
cum Augusto Caesare Fratre de prosperitate Regni discernis-
set, suosque fidos domesticos Augusto Caesari commendasset, 
ad meliorem Patriam transvolavit. Orbata sane est morte hac 
Augusta domus non tam cognato dilectissimo, quam curarum 
et laborum Imperii fido consiliario. Orbata est Patria nostra 
Palatino, qui Batoreorum, Turzonum, et Battyanyiorum merita 
uno lustro quo dignitati huic praefuit longe superavit. Orbata 
Palatino, qui Patrem, Fratremque miro exemplo sacra corona 
redimivit. Orbatae sunt scientiae et artes Maecenate munifi-
centissimo. Orbati miseri Patrono suo benefico. Orbata deni-
que Patria universa Fulcro certissimo, et securissimo.

Te nunc appello Beate Princeps Palatine, Te inquam nobis 
quidem exstinctum, de coelo tamen (ut certo confidimus) collu-
centem. Enavigasti praepeti cursu ex terrarum syrtibus, et vitae 
huius scopulos praetervectus in optatissimo portu conquiescis. 
Multa nobis reliquisti, quae admiremur, multa, quae imite-
mur: laboris tolerantiam, indefessam operam in cognoscen-
dis, transigendisque negotiis, singulari comitate coniunctam  
gravitatem, incredibilem mansuetudinem, et moderationem 
animi, frugalitatem, liberalitatem in pauperes, et egentes, aequi-
tatem iudiciiorum, atque innocentiam, omnigenam denique 
virtutem, quibus adeo deditus eras, ut virtutem Te merito terris 
datam existimare debeamus. Nempe Beate Princeps humanae 
imbecillitatis memor semper ante oculos habebas terrena aspi-
randum esse. Hic exitus, hic occasus est omnium honorum, ad 
hunc scopulum, quaecunque admirantur homines franguntur 
illisa: in has tenebras ac solitudinem redigendum quidquid in 
mortalium oculis enitescit. Mors omnia sine discrimine ad se 
pertrahit.

Vale iam grandis anima aeternumque vale. Tua certe recorda-
tio animis Hungarorum immortalis erit et seris nepotibus 
merita Tua narrabuntur, et si ex illa beatorum sede ad terras 
despexeris gratae posteritatis laudes audies.
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Accipe moesti morte Tua haec Veneratoris Tui suspiria.  
Patere, ut qui biennio integro scriptis ephemeridibus Virtutum 
Tuarum laudator fuerat, e morte Tua conceptum dolorem grata 
commemoratione virtutum Tuarum manifestet. Vos vero amici 
Auditores, mihi tanto Principi non quaequis eloquentiae viri-
bus parentatni, ignoscite. Qui venerationis, non ostentationis 
argumenta sermone hoc tumultuario labore adornato declarara 
volui. Dixi.

imprimatur sine loco impressionis
Escherich781

9. Ultimis ab hinc duobus seculi huius decenniis Res Litte-
raria in Hungaria sensibili adeo progressu eflorere coepit, ut 
exitus Regiminis D. olim Mariae Theresiae merito pro Epocha 
Litteraturae nationalis assumi possit. Poesis erat praecipue, et 
cum hac coniuncta linguae Hungaricae cultura, in quam plures 
egregii viri operam suam contulere.

Existere iam olim Nicolai Zrinyii, Stephani Gyöngyösii, 
aliorumque originalia poemata, ast ea pro temporis vitio, et si 
gratae posteritati tanquam totidem seculi 17mi divinum quo-
dam Palladium asservanda sint, vel in hoc quo scripta sunt 
versus genere praeter monotoniam identificatamque e natura 
rythmi provenientem frivolam saepe amplificationem perpo-
lito saeculi moderni Poetices gustui non satisfaciunt. Minus 
vero eiusdem aeque, ac moderni primis 12 prope lustris vulga-
ti rythmi Nyul historiáia Argyrus et plures similes naeniae ad 
verum Poeseos scopum accessere. Ausi a nobis definito supra 
tempore multi vel non sibi fidentes, aut a maioribus tritae se-
mitae insistere plus cupientes perpolitu gustu vires suas in 

781 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Lat. 1398. Az első olda-
lon szereplő bejegyzés szerint a Jankovich-gyűjtemény darabja, a (...)
formában közölt bejegyzés is Jankovich Miklóstól származik. A szöveg-
ben szereplő szögletes zárójelek olyan jól olvasható részleteket jelölnek, 
melyeket a szerző utólag kihúzott. Ez feltehetően a nyomtatásra való 
előkészítés során történt, mivel a szöveg maga tisztázatnak tűnik, tehát 
valószínű, hogy a kihúzott részek is elhangzottak a felolvasáskor.
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rythmis non sine laude probare. Ast repente alio nonnullorum 
sunt versae speculationes, ipsisque metri generibus quibus 
Graeci, tum Romani usi sunt adoptatis, specimina prodiderunt.

Classicum inter hos cecinerunt Iosephus Rajnis de Gynsio, 
er David Szabo de Baroth, quorum posterior in edendo in hanc 
rem opusculo suo tempore quidem alterum sed non labore 
praevertat. Hungara gens utrunque, tamquam metri et quod 
Poesim adtinet, melioris gustus patrem, merito veneratura est.

Scripsit Rajnis anno 1773, edidit vero anno 1781 libellum 
suum: A Magyar Helikonra vezérlő Kalaúz, in quo post bre-
vem eorum, qui lingua patria metrice quidpiam scripserunt, 
notitiam, propria sua exempla adsent. Facilitas, elegantia, vi-
vacitas, naturalis particularum orationem constituentium ordo, 
ac potestas illa, qua genuinum et intimum linguae maternae 
characterem adeo manutenet, illi potissimum sunt characteres,  
quibus se distinguit. – Ipsa deinde proverbia ad species car-
minum reducit, quo naturalem linguae ac gentis in metrum in-
clinationem significaret. His regulas natura linguae deductas 
subiungit. Quia vero opusculum istud praeclarissimus vir Mat-
thias Ratt Ephemeridum Posoniensium eius temporis scriptor 
pro more recensendo indigitaret eum speciali suo libello, quem  
appendicem prioris dicit, et in quo versiones quaedam anti-
quiorum Graeciae ac Latii Poetarum, quemadmodum et tran-
svestitioni metrorum celeberrimi Poetae Hungari, Stephani 
Gyöngyösi frustratim continentur, severe adgressus est. Anno 
ab hinc altero Virgilii Bucolica metrice reddita in publicum 
edidit. Appendit huic operi suo prolixiorem etiam controver-
siam, in qua regulas bonae versionis e Gattereri in Museum 
Hungaricum a Societate Cassoviensi editum transumtas carpit. 
Vatinianoque quasi impetu Davidi Szabó quoad regulas Proso-
diae contra sentienti respondit. Ioannes Batsányi eum propte-
rea fervide adgressus est, retortisque argumentis occasione ista 
id ei vitium; quod Poesim eius adtinet, praeprimis, exposuit, 
quod illum in versibus suis non satis evitaverit, quod Aesthe-
tica humile nominat. Tales sunt in eius Kalauz pag. 35. versus  
19. et pag. 10. a versu 11. usque 16. At positis, superis laudes! 
eiusmodi altercationibus, viri isti, ad mitiora Musarum obsequia  
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nati, manum iam dederunt, spesque est, fore, ut unanimi co-
natu et linguam perpoliant, et studium aesthetices magis com-
mune reddant.

Quantum per hanc amnystiatis privatis offensionibus ami-
cam reconciliationem Litteraturam Patriam promotum iri con-
fidimus, tantum subveremur, ne praeteritis iam annis enata 
unius alteriusve praeclarissimos etiam scriptores conviciosis-
sime, et ob ruditatem melioris gustus crasissima ignorantia 
etiam necessaria operis ornamenta tanquam vitia nominando 
malesana molimina detrimenti adferant. Ast nullus dubito, 
noscent Musarum cultores quisquilias has nobili moderatione 
parvi pendere, sique importunos hos scribendi pruritus talium 
Aristarcheorum cerebrorum suffocare.

David Szabo de Baróth anno 1777 edidit libellum suum, 
in quo post breves Prosodiae Hungaricae regulas, miscella-
nea opuscula sua tribus libellis complectitur. Anno 1779 apud 
Oeco nomicum Vanierii hexametro redditum; anno 1784 breve 
ac itidem in hexametra redactum Lexikon vocum deperdita-
rum, quas insigni omnino merito e tristissimis linguae patriae 
ruderibus eruit, anno 1786 primum suum foetum plurimis iti-
dem miscellaneis versibus auctum sub nomine Vers Koszorú 
ac tandem anno 1789, Vanierio excepto, omnia sua opuscula, 
quibus Miltonii Paradisum e Latino versum adiunxit, rursus 
publica fecit. Ab eo tempore haec rursus adcreverunt. Seve-
ritas cogitationum aeque ac sermonis, excepto, quod in par-
ticularum transpositione naturalem situm hinc inde libertati 
poetica offerat, moderamen, sublimitas colorum, quos in poe-
ticis quibusdam descriptionibus feliciter adhibet, mansuetudo 
denique characterem Poetae huius absolvere videntur. Id ei 
praeprimis vitio vertitur, quod magna operum suorum parte 
materias multo communiores elegerit, quam ut poetice tractari 
possint. Talis est, ut reliqua taceamus, Editionis ultimae part. 
2. Nro. 3tio Epistola ad Iosephum Rajnis. In eiusmodi mate-
riis, utut versificator egregius et scriptor tersus maneat, poeta 
tamen dici non potest; neque enim concludere versum, dixeris 
esse satis.
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Utinam viri isti, ingenio, facilitate ac elegantia adeo va-
lentes, tempus illud, quod versionibus metrice reddendis in-
summunt, ita dispertirentur, ut ea tantum parva horarum pars, 
qua in ipsis Homerus dormitat, versionibus in prosa elaboran-
dis, potissimum vero originalibus, ut dici solet, artis poeticae 
operibus impendatur. Versiones metricae, etiam felicissimae, 
nunquam omnes Originalis proprietates ita ad hilum adsequi 
possunt, atque si in prosa fiant. Has si angustia loci non inhibe-
remur datis parallellis bona cum venia Magnorum horum Po-
etarum evincere conaremur. Sed et supervacaneae sunt; cum 
antiqui huiusmodi Poetae Genti hungarae non addiscendi me-
tri, sed eruendarum, quas continent, elegantium cogitationum, 
et poeticarum descriptionum, aut etiam ediscendarum eius 
temporis consuetudinum, morum et gustuum caussa proponi 
debeant. Versionem praeterea alii, praeter classicos, inter quos 
Vanierius nusquam numeratur, praesertim metricam, vix me-
rentur. Systematicum Aesthetices studium duas has nationalis 
poeseos columnas una cum sectatoribus suis, quos non obstan-
tibus eorum, qui gothicum rythmorum gustum ad hunc usque 
diem mordicitus propugnant, neque satis eo factum putant, sed 
una multi hos tanquam periculosos Novatores insectantur, plu-
rimos et felicissimos habent, ad supremum Parnassi apicem 
evecturum est,

Utinam vero in Systemate studiorum aliquantum defectui 
illi, quo ingenia Iuventutis nostrae in Academiis per Hunga-
riam constitutis scientiis perpoliuntur, obviarentur, in singu-
laque illarum aesthetices studium iunctum cum Stylo Curiali 
non minus, ac in Universitate traderetur. Ita ii, quibus non 
contigit adire Corinthum, contra bonum scribendi gustum  
non delinquerent.782

782 EB 1791. 01. 04. 10–12.
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„ORPHEUS, SIVE PHILOSOPHIA”

Kazinczy folyóirata Bacon felől olvasva

A Kazinczy Ferenc által 1789 és 1790 között kiadott Orpheus fo-
lyóirat értelmezése hosszú ideig alapvetően három toposz mentén 
épült be a magyar kultúrtörténeti elbeszélésekbe.783 Elsősorban  
a magyar nyelv fejlesztésének programja felől emelődött ki, ameny-
nyiben a Magyar Museum után másodikként célozta meg az alakuló 
nyilvánosságszerkezet új, publicisztikai szegmensét. E szempont-
ból elsősorban a folyóirat programadó vezércikke tűnt érdekesnek, 
a folyóirat szerkezete és az ott közölt szövegek kapcsán inkább  
a szerkesztetlenséget, a koncepció meglehetősen esetleges megva-
lósítását hangsúlyozták a sajtótörténeti összefoglalók. Hozzátéve, 
hogy a „nyelvi program eltolódik az esztétika és a szépirodalom 
irányába”784 – és nem számolva azzal az ellentmondással, hogy szá-
mos, e műfaji kereteken belül nem igazán elhelyezhető szöveg is 
helyet kapott itt (ezek jobb híján a folyóirat „világnézeti radika-
lizálódásának” jeleiként kerültek könyvelésre). A második toposz  
a kulturális életben egyre meghatározóbbnak tűnő pennacsaták, 
nyilvánosan lecsapódó viták kontextusában jelöli ki az Orpheus he-
lyét. Ebben az olvasatban a folyóirat voltaképp Kazinczy szellemi 
önállósodásának mellékterméke: a kassai Magyar Museum szer-
kesztésekor a Batsányival kialakult nézeteltérést feloldó dokumen-
tum, amely Kazinczy ott és akkor mellőzött szempontjainak kívánna 
érvényt szerezni. E szempont kifejtése többnyire a Magyar Museum 

783 KóKay 1979, 218–220.; szauder 1961, 115–141. Bár a hagyományos 
keretek között maradva, de a hangsúlyok finomítását, új szempontok be-
vezetését kísérli meg pál 1989, 205–227.

784 KóKay 1979, 219.
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szövegével történő összevetés révén, egyfajta komparatista mód-
szerrel történik, politikai (az Orpheus inkább jozefinista lenne?), 
szerkesztésbeli (szépirodalmi szövegek túlsúlya az Orpheusban?) és  
koncepcionális (kritika és társaságszervezés, azaz intézményi ke-
retek helyett a szövegalkotás, -fordítás, a kreativitás jelentőségét 
hangsúlyozná az Orpheus?) horizonton. A harmadik, szinte minde-
nütt megjelenő toposz pedig a szabadkőműves kötődés hangsúlyo-
zása: ez azonban ama megállapításon túl, miszerint a folyóirat neve 
megegyezik Kazinczy szabadkőműves nevével, többnyire nem is 
kerül kifejtésre.

Az utóbbi években készült Oprheus-interpretációk e három to-
poszt módosították és írták újra, átértelmezve a Bé-vezetés kontex-
tusát, és beemelve az értelmezésbe néhány hangsúlyos közleményt. 
Debreczeni Attila – Orpheus-ügyben eddig talán legárnyaltabb és 
célirányosabb – tanulmánya,785 egyszersmind a folyóirat szöve-
gét újraközlő szövegkiadás összefoglalója, a következő szempon-
tok mentén artikulálódik. Bevezetésképp vizsgálja az Orpheus 
önmeg határozását a többi folyóirat tükrében, megállapítva, hogy 
az Orpheus a Magyar Museum és a Mindenes Gyűjtemény között 
„közép-helyet” törekedett elfoglalni, ennek mentén mintegy hármas 
integrációs központot hozva létre a korabeli nyilvánosság terében. 
Felekezeti szempontból Kazinczy ekkor még a református kötődést 
helyezte előtérbe, ami a folyóiraton is nyomot hagyott, ámde nem 
elsősorban vallási-teológiai, hanem oktatási-kulturális hagyomány-
ként értve azt. Az első toposz, a magyar nyelv fejlesztésének prog-
ramja a „tudós hazafiság” érvrendszerében nyer itt új összefüggést: 
olyan virtuális közösség közegében, mely mintegy irodalmi res 
publicaként működik, és ahol az igazi nemesség immár nem a kard, 
hanem a penna érdemei által nyerhető el. Ebben az értelmezésben 
kiemelt szerepet kap az Orpheus első három nyitó közleménye is,  
Pálffy Károly, Prónay László levele, és Kazinczy Helvetius-fordí-
tá sa. Külön fejezet foglalkozik a szerkesztettség-szerkesztetlenség  
kérdésével, megállapítva, hogy az első és máso dik kötet eddigi 
szakirodalmi szembeállítása a felvilágosult Kaz inczy–szép író Ka-
zinczy oppozíció mentén aligha tartható, ugyanakkor a közlemények  

785 deBreczeni 2001, 359–386.
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sorrendje, összeválogatása kétségtelenül valamelyest esetleges, amit  
az „anyaghiány”, azaz a közölhető, minőségi szövegek relatíve szűk 
bázisa indokolhat. A második toposz újraírása ebben az olvasatban 
a folyóirat felvilágosodás-fogalmának körüljárására épül, közép-
pontba helyezvén a rousseau-i törvényhozó Hajnóczy műveiből 
is ismert alakját, superstitio és irreligio megkülönböztetését és az 
etnokulturális identitás (natio-tudat) megjelenésének jegyeit. A har-
madik toposz, azaz a szabadkőműves vonatkozás kapcsán egyedül 
ez a tanulmány próbálja meg vizsgálni az Orpheus elnevezés le-
hetséges jelentőségét. A német dalköltészet és gráciakultusz jegyeit 
mutatja ki a szövegekben, és ehhez kapcsolódva Orpheus alak-
ját mint a művészet apollóni és dionüszoszi kettősségének emble-
matikus figuráját értelmezi, összekötvén azt a szabadkőműves 
szimbolikában gyakori, papi-katonai kettős ruházat értelmezésével:  
„a költő két létszféra között áll, pap és katona egyszerre: kiválasz-
tottként felsőbb titkok tudója, aki egyben ezek közvetítésére, a be-
avatásra is kell hogy vállalkozzék”.786 Ehhez kapcsolódik a folyóirat 
religiófogalmának bemutatása is, ahol kiemelődnek a lélek halhatat-
lansága körüli viták, és az ennek kapcsán az Orpheusban megjele-
nő szövegek bemutatása, kapcsolódási pontjai a kanti lélektanhoz, 
illetve annak magyar közvetítőjéhez, Bárány Péter pszichológiai 
munkájához.

Más irányból módosít az első, a magyar nyelv ügyével kapcso-
latos toposz körvonalain Bíró Ferenc Kazinczy-monográfiája.787  
A sajátos, új szempontok mentén szerveződő pályarajz az Orpheus 
szövegét, szerkesztési munkálatait mindenekelőtt Kazinczy magyar 
nyelvfejlesztéssel kapcsolatos álláspontja fejlődésrajzának függ-
vényében láttatja. A Debreczeni-tanulmányban is kiemelt három 
közlemény és a Bé-vezetés szövegének elemzésével a monográfia 
cáfolja, hogy mindez egyértelműen illeszkedne a tudós hazafiság 
érvrendszeréhez. Sokkal inkább egy szuverén álláspontról van szó: 
„Ez tehát – úgy véljük – valójában a rendi felvilágosodás ideológi-
ájának új változata: ahogy Bessenyei programja (a »tudományok« 
középpontba állításával) megnyitotta az utat a »porban heverő jó 

786 deBreczeni 2001, 371.
787 Bíró 2010. 
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elmék« előtt, Kazinczy elgondolása (a nyelv »tökéletességének« 
célkitűzésével) ugyancsak mindenki számára megnyitotta a nemzet 
elitjének körébe vezető utat.”788 Mindemellett az Orpheus egyes 
közleményei számos kontextusban felbukkannak a monográfia ol-
dalain, többnyire azonban az írói portré egyes vonásait illusztrá-
landó – például Kazinczy vallásfogalma kapcsán (vita a lélek hal-
hatatlanságáról).

Mindemellett azonban a szakirodalom is hangsúlyozza, hogy 
Kazinczy nagy jelentőséget tulajdonított a művészi nyelv vizuális 
dimenzióinak, ami szoros összefüggésben állt a képzőművészetek 
irán tanúsított intenzív érdeklődésével.789 A katolikus kulturális ha-
gyomány egyik leginkább vonzó eleme számára épp ezért a szim-
bólumhasználat és az évezredes emblematikus hagyomány volt. 
Effajta fogékonyságával indokolható a Wieland-féle gráciakultusz 
iránti lelkesedése, mely a fogsága előtti időszakban egybefonó-
dik Winckelmann klasszikus görögség-képének recepciójával.790  
E görögség-értelmezésben fontos szerepe van a mitológiai topo-
szok szimbolikus értésmódjának, és távolról ugyan, de kapcsolódik 
a Neue Mythologie mozgalmához,791 amely az ókori világ mitolo-
gikus szimbólumhálóját, mint univerzális kódrendszert, igyekszik 
adaptálni az aktuális kontextushoz. Ennek fényében nem véletlen 
talán, hogy a Fogságom naplója által bemutatott karakterek egy ré-
széhez is szimbolikus, ókori mintákat rendelt hozzá Kazinczy, így 
értelmezve-közvetítve az egyes sorsképletek sajátságait.792 E hatás, 
még ha közvetetten is, tetten érhető az Orpheus szövegvilágában: 
a legfajsúlyosabb példa lehet rá a Báró Rádaynak Pétzeli Palotája 
című közlemény,793 mely az első számban is kiemelt helyet kap (ép-
pen a hasonló stratégiával olvasható Wieland-féle Diogenés töredék 

788 Bíró 2010, 77.
789 Fried 1996 – Kazinczy és a képzőművészetek című fejezet (99–114.); 

BarTKó 2006.
790 Kazinczy grácia-kultuszáról és a Wieland-, Winckelmann-hatásról ld. 

gergye 1996.
791 A mozgalom bemutatását ld. többek között Buchholz 1990.
792 Ezek bemutatását részletesen ld. szilágyi M. 2008, 101–107.
793 deBreczeni 2001, 19, 150.
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előtt), később pedig részletezve megismételtetik a 4. számban. Ez az 
írás a péceli Ráday-palota nagytermében található freskók feliratait 
közli, a második verzióban már képleírásokkal kiegészítve. A hexa-
meteres feliratoknak természetesen van verstani érdekességük is, 
kapcsolódnak továbbá az Orpheusban megteremtett Ráday-kultusz-
hoz. Ugyanakkor hangsúlyozottan görög mitológiai történetek emb-
lematikus, szentenciózus értelmezései, és hogy a szerkesztő számá-
ra ekként is érdekesek voltak, éppen a képleírásokkal kiegészített 
újraközlés mutatja. A képek ismerete nélkül ugyanis a szentenciák 
szimbolikus olvasata nem működtethető: például „A’ki magát sze-
reti, az nem jól nézte magát meg” – nem automatikusan asszociáló-
dik a Nárcisszosz-történettel, de ennek képi ábrázolásához csatolva 
ironikusan újraértelmezi azt.

Az emblematikus látás- és írásmód iránti érzékenység Kazinczy 
esetében a szabadkőművesség kódrendszerekre, szimbolikus terek-
re, időszemléletre, emblematikus nyelv- és jelhasználatra794 épülő 
közegében gazdag táptalajt nyert. Sokatmondó lehet ebből a szem-
pontból szemügyre venni a Kazinczy-korpusz – nem igazán nagy-
számú – szabadkőműves vonatkozású írásait. A legterjedelmesebb 
és jelen szempontból legérdekesebb szöveg Kazinczy szabadkőmű-
ves kátéja.795 A szakirodalom796 bizonytalan abban a tekintetben, 
mennyire tekinthető e latin szöveg eredeti munkának, létezett-e va-
lamiféle mintája. Pontos datálása is bizonytalan, a kézírás alapján 
nehezen behatárolható. Kérdéses, mennyiben kapcsolódik a miskol-
ci páholy szertartásrendjéhez, illetve kiknek számára készült. A szö-
veget publikáló Miskolczy Ambrus feltételezése szerint, amennyire 
ez a műfajon belül (hiszen szertartáskönyvről van szó) lehetséges, 
eredeti alkotásnak tűnik, melyet Kazinczy épp a Magyar Museum 
bevezetője körüli viták, azaz közvetlenül az Orpheus keletkezése 
előtt állíthatott össze, feltehetőleg erdélyi barátai, szabadkőmű-
ves társai számára. Akár elfogadja a kutató, hogy Kazinczy önálló  

794 Ennek illusztrálására az egyik legjobb példa az alábbi kötet: curl 1993.
795 Az alábbi tanulmány mellékleteként: MisKolczy A. 2009. A káté kézirata:  

MTA Kézirattár, K 605. Kazinczy Ferenc szabadkőműves feljegyzései. 127.
796 aBaFi 19932; ecKhardT 1922, 208–223.; Busa 1990, 25–33.; nem említi 

a szöveget JászBerényi 2003, 119–131. (Kazinczy-fejezet).
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invenciója a szöveg, természetesen a meglévő kereteken belül, akár 
másolatként magát a választás irányát veszi figyelembe, egyaránt 
következtethet a kátéból arra, hogy a szerző/másoló Kazinczy szá-
mára centrális szerepet töltött be a szabadkőműves lét szimbolikus 
megalkotottsága. A szöveg, pontosabban szövegegységek, melyek  
a páholynyitás, illetve a legénnyé avatás menetét rögzítik dialogikus, 
szerepkönyvszerű formában, nemcsak arra fektetnek hangsúlyt, 
hogy a szükséges cselekvések, jelek, szimbolikus megnyilatko-
zások sorrendben szerepeljenek. Valamennyi alkalommal kitérnek  
a kérdések és válaszok az éppen alkalmazott jel/aktus szimbolikus 
jelentésének rögzítésére, pontosítására, ami egy szabadkőműves 
kátéban nem evidens, sőt esetleg könnyelműségnek is minősülhet. 
Olyannyira, hogy a beavatási szertartáskönyvben az egyes aktu-
sokhoz, térelemekhez színiutasítás-szerű narrátori magyarázatok is 
társulnak: nemcsak azt tudjuk meg, a jelöltet mikor kell bevezetni 
a „sötét szobába”, de azt is, hogyan fest az ideális sötét szoba, az 
egyes szimbolikus tér- és fényelemek mire szolgálnak. A szöveg 
belső hangsúlyait leginkább talán az a részlet mutatja, mely a már  
felavatott legény számára előírja a szabadkőműves tabló (más néven  
szőnyeg) jelképrendszerének magyarázatát és ismeretét: „Megma-
gyarázzák neki a festett Tablót. A felfestett jelek Salamon Templo-
mát jelképezik. Ebben rögvest az elején szögmérő található, mely 
isten és a többiek szeretetét jelöli. – a hároM lépcsőFoK az erények 
szimbóluma, melyekben a kőművesnek jeleskedni kell: titoktartás, 
elhivatottság, türelem. – körző, mely felfelé fordítva látható, és az 
igazságot, őszinteséget, igazságosságot jelöli. – A faragaTlan kő 
az emberi szív emblémája, mely hajlik a vétkekre. E követ tehát nap 
mint nap csiszolni kell. – JaKin oszlopa, ahol az inasok gyülekez-
nek, hogy munkájuk jutalmát elnyerjék, az Istenben való erősszí-
vűséget jelöli. – A Függő és a szinTező a testvérek egyenlőségét 
és karakterét mutatja. – A MesTer aszTala azon tudományokat 
jelöli, melyeket a mester testvérnek el kell sajátítani. – a nap és  
a hold a világmindenség két nagy világítója, tehát a fényben kell 
járni. – a Temp lom HéT lépcsője a hét tudomány fokát jelöli, me-
lyeken át a bölcsesség templomába juthatunk. – A lángoló csillag 
a legfelsőbb szellemi erő jelenlétére figyelmezteti a kőműveseket. 
– A hároM aBlaK és gyerTya a nap Keleti, Déli és Nyugati fényét 
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jelöli; mivel a nap a nappal eme három részében világít, az éj kö-
zepén láthatatlan; emellett pedig hogy éjjel a hold és a csillagok 
fénylenek, de ezek fénye a nap életadó fényéhez hozzá sem mér-
hető. – MozaiKpadló, amely a szép és szilárd alapot jelöli, melyre  
a páholy épül. – az összecsoMózoTT BoJT a rend valamennyi test-
vére közötti szoros kötelék jele.”797

Mindezek alapján joggal feltételezhető, hogy Kazinczy az 1789-ben  
indított folyóiratának névválasztásában hasonló tudatossággal járt 
el, mint egyéb írásaiban, illetve szabadkőművesi munkájában. Magá-
ról a névválasztásról egyetlen részletesebb nyilatkozata is mert – Pá-
lóczi Horváth Ádámmal és Ráday Gedeonnal is váltott levelet róla,  
s ez utóbbihoz, aki ellenezte a címválasztást, írta az alábbi sorokat: 
„Én valóban magam is látom, hogy az Orpheus nevezet nem ele-
gendő annak ki nyomására, a’mit akarok: de rövid név, ’s nem szo-
katlan. Így nevezi Schiller a’ magáét Thaliának, noha az nem tsak 
theatralis darabokat foglal magában, etc. etc. Orpheus poéta vólt, 
ugy de ez tsak poesisre tartozik. Igen is, de az Orpheus ideája más 
tekintetekre is vonhat. Illyen az, hogy ő jobb gondolkozást terjesz-
tett-el a’ hazájában. Én igyekszem jobb IZLÉST el-terjeszteni.”798 
Debreczeni Attila tanulmánya799 is kiemeli a praktikus szempont 
mellett az orphikus hagyományra történő burkolt utalást – és való-
ban, talán érdemes a kezdeti mentegetőzést tiszteletteljes retorikai 
fordulatnak tekinteni csupán, hiszen a záró mondatokban Kazinczy  
nem is annyira burkolt, sokkal inkább határozott utalást tesz az 
orphikus hagyományok két szegmense felé. A következőkben ezen 
utalás nyomába próbálok eredni, igyekezvén felfejteni a folyóirat 
címválasztásának emblematikus üzenetét.

E nyomkövetés során fontos támpontot jelenthet, hogy Kazinczy, 
illetve feltételezett korabeli olvasóközönsége hol, mely szövegek 
közvetítésén keresztül találkozhatott az orphikus hagyomány egyes 
ágazataival. Bizonnyal ismertnek tételezhetők az Orpheus-történetet 
feldolgozó alapszövegek, azaz Ovidius Metamorphosese és Vergilius  

797 MisKolczy A. 2009, a latin eredetiből Balogh Piroska fordítása.
798 KazLev XXIII. 23.
799 deBreczeni 2001, 370.



273

Georgicája.800 Ugyanakkor az erre épülő misztikus, az apollóni és 
dionüszoszi művészetet egyesítő, kozmikus tudás elmélete, melyet 
a hellenisztikus Orpheus-himnuszok alapoznak meg, nem feltét-
lenül volt széles körben ismert, még ha Goethe Orphikus ősigék 
című ciklusa, vagy Heine Orphikus című verse erre támaszkodik 
is. Ismertebbnek tételezhető egy sokak által mitológiai kézikönyv-
ként, egyfajta korabeli Paulyként forgatott kötet vonatkozó részlete: 
Francis Bacon De sapientia veterum című művéről van szó.801 Az 
1609-ben megjelent első kiadást igen nagyszámú újabb kiadás és 
fordítás követte, s a 31 esszét tartalmazó, 31 mitológiai alak törté-
netének allegorikus olvasatát nyújtó kötet európai könyvsiker lett. 
Magyarországi recepciója még feltáratlan, az azonban sokat elárul, 
hogy Kazinczy egyik állandó levelezőpartnere, Dessewffy József 
Marcell fiához címzett intelmeiben802 alapműként hivatkozik e mun-
kára az antik kultúra ismeretének tárgykörében. Bár közvetlen filo-
lógiai kapcsolat nem mutatható ki Kazinczy- és Bacon-szövegek 
között, több okból is feltételezhető, hogy az egyébként mitológiai 
kézikönyvként használt, és az emblematikus látásmódot már a beve-
zetőjében előtérbe helyező803 kötet és szerzője nem volt ismeretlen 
Kazinczy előtt. Már a 18. század végén elterjedt – többek között 
Friedrich Nicolai által is hangoztatott – szabadkőműves toposz sze-
rint ugyanis Bacon volt a rózsakeresztes rend egyik alapítóatyja,  
a Grand Lodge of England megszervezője,804 azaz igen előkelő helyet  

800 Publius Vergilius Maro, Georgica, IV. 453–558; Publius Ovidius Naso, 
Metamorphoses, X. 1105; XI. 1–66.

801 Bacon 1609.
802 Ferenczy 1888, 278–279. Gróf Dessewffy József Gróf Dessewffy Mar-

cellnak, 1841. A hivatkozásra Vaderna Gábor hívta fel a figyelmemet, 
amit ezúton is köszönök (vö. vaderna 2009, 117–148.).

803 „Nam ut hieroglyphics uteris, ita parabolae argumentis erant antiquiores.” 
– „Ahogy a hieroglifák megelőzték a betűket, ugyanúgy ősibb a parabo-
la az érvelésnél.” Bacon 1826.

804 Mackey szabadkőműves lexikonának szócikke szerint (MacKey 1966, 
361.) a Kazinczyval kortárs német szabadkőművesek között elterjedt 
volt a Friedrich Nicolai által megfogalmazott vélemény, miszerint John 
Andrea és Fludd ihletésére kezdett a szabadkőművességgel foglalkoz-
ni Bacon, ő maga pedig erősen befolyásolta Elias Ashmole-t is. Ezzel  
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kapott a szabadkőműves eredetmítoszokban. További kapcsolódási 
pont lehet az aforisztikus szépírói és tudományos beszédmód kérdése:  
maga az elnevezés, illetve a módszer leírása Bacon – a 18. szá-
zadvégi Magyarországon szintén elterjedtnek tűnő – tudomány-
elméleti munkájából, a De augmentis scientiarum című írásból805 
származik. Ennek hatása a korszakban igen széles körű, Berzsenyi 
éppúgy hatása alá került,806 mint a jelek szerint Kazinczy is, aki La 
Rochefoucauld aforizmáit le is fordítja.807 Természetesen ez lehet 
közvetett hatás, számolni kell a neohumanista aforizmaírók, Ernst 
Platner, illetve Georg Christoph Lichtenberg aforisztikus írásainak 
médiumával. Mindenesetre Erdélyi János Verulami Baco című, 
1861-es esszéje, bármennyire elutasító is Bacon tudományelméleti 
elképzeléseivel szemben, jelzi a szerző elismertségét, mintegy szem-
be kíván helyezkedni a korábbi, szerinte már-már divatszintű re-
cepciójával.808 Összegzésképp elmondható, hogy Bacon Orpheus, 
sive Philosophia című esszéjéről nem alaptalan feltételezni, hogy 
köz vetve vagy közvetett módon befolyásolta Kazinczy név- és 
cím válasz tását, illetve a kortárs olvasókban releváns asszociá ciókat 
keltett.

Mennyiben értelmezi át tehát az orphikus hagyományrendszert 
Bacon esszéje? Az esszé első része az Orpheus-történet narratív 
újrafogalmazása, melynek elbeszélésekor kiemeli a szerző, hogy 
„Orpheus története... a filozófia, mint általános emberi bölcsesség 
ábrázolásának tűnik. Orpheus személye ugyanis, kinek ereje iste-
ni és csodálatos, és aki megtapasztalta a teljes harmóniát, magával 
ragadva és legyőzve mindent, könnyen olvasható a filozófia alle-
góriájaként.” Kazinczy Orpheusának bevezetője éppen azt rögzíti, 
hogy az ott közölt írások célja: „...az igaz – nem phantasmai bóldog-
ságra utat nyit: a’ BABONASÁGTÓL meg-tisztúltt RELIGIO, az 

a szabadkőműves „eredetmítosszal” számos egyéb, gyakran ezoterikus 
jellegű kiadvány foglalkozik ma is, pl. Tudhope 1997.

805 Bacon 1624.
806 Az aforisztikus beszédmódról, illetve annak Berzsenyire gyakorolt hatá-

sáról ld. Fórizs 2009, 217–224.
807 Kazinczy 1809.
808 T. erdélyi 1986, 871–879.
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ELEVE-ÁLLATÁSOKTÓL mentt PHILOSOPHIA”.809 A Bacon-
írás felvezető mondatait folytatja és értelmezi az esszé második,  
jelen interpretáció számára leginkább izgalmas, allegóriafejtő része:

„A mese értelme a következő. Orpheusnak két éneke van: egy 
a halottak kiengesztelésére, egy másik pedig a vadak és az er-
dő megszelídítésére. Előbbi a természetfilozófiára, utóbbi az  
er kölcs- és társadalomfilozófiára illik a legteljesebb mértékben.  
A természetfilozófia célja ugyanis messze a legnemesebb: a rom-
landó dolgok vissza- és helyreállítása és – ugyanezen dolognak 
mintegy az alacsonyabb fokán – a test állapotának megőrzése,  
a felbomlás és a rothadás késleltetése. Ez, ha va laha sikerülhet, 
bizonyára nem másként érhető el, mint a ter mészet kellő és ponto-
san meghatározott arányosításával, egy pontosan behangolt lan-
ton való játékhoz hasonlóan. De miután ez a létező dolgok egyik 
legnehezebbike, többnyire a kívánt eredmény híjával marad; és 
nem is más ok miatt rendszerint, mint a kíváncsi és elhamarko-
dott túlbuzgóság és türelmetlenség miatt. Így tehát a filozófia, al-
kalmatlannak bizonyulva a feladatra és emiatt méltán elkesered-
ve, az emberi dolgok felé fordul, és a meggyőzés és az ékesszólás 
segítségével az emberek lelkébe oltja az erény, a méltányosság és 
a béke szeretetét; eléri, hogy a népek egyesüljenek, elfogadják  
a törvények jármát, alávessék magukat a határozatoknak, és amíg 
a szabályokra és előírásokra hallgatnak és azokat végrehajtják, 
elfelejtsék a leigázottság érzését. Ennek köszönhetően kevéssel 
utóbb épületek emelkednek, városokat alapítanak, a földeket és 
kerteket fákkal ültetik be; jogosan mondja tehát a történet, hogy 
a kövek és az erdők átköltöznek és összegyűlnek. A társadalom 
iránti felelősség pedig méltán és jogosan sorolódik a halandó 
test visszaállításának vakmerő és végül kudarcot vallott kísérlete 
mögé, mivel a halál kikerülhetetlen szükségszerűségének immár 
napnál világosabb kilátása az emberek lelkét arra indítja, hogy az 
örökkévalóságot érdemekkel és hírnévvel szerezzék meg. Az is 
igen bölcsen szerepel a történetben, hogy Orpheus idegenkedett  
a nőktől és a házasság gondolatától, mivel a házasélet gyönyörei 

809 deBreczeni 2001, 9.
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és a gyermekek iránti szeretet többnyire elvonják az embereket 
attól, hogy a közös ügyért nagy és kiemelkedő tettekre vállal-
kozzanak, mivel a halhatatlanságot, ha nem is tetteikkel, de utó-
daikkal már egyébként is elérték. A bölcsesség művei azonban, 
jól lehet az emberi dolgokat messze túlszárnyalják, mégis saját 
határaik közé vannak szorítva. Az történik ugyanis, hogy az ál-
lamok és királyságok egy ideig virágoznak, majd nem sokkal 
ezután zavargások, lázongások és háborúk ütik fel a fejüket, és 
az általuk keltett hangzavarban először elhallgatnak a törvények; 
majd ezt követően az emberek visszatérnek természetes romlott 
hajlamaikhoz; végül a pusztítás átterjed a vidékre és a váro-
sokra is. Ezután pedig nem sokkal – ha folytatódik ez az egész 
őrület – a filozófiai írásokat is egészen biztosan szétszaggatják: 
olyannyira, hogy, mint egy hajótörés után a roncsdarabok, csak 
itt-ott lelhetőek fel töredékei, és a barbárság időszaka következik.  
A Helikón vize a föld alá merül, mígnem a dolgok dialektikájá-
nak megfelelően, ha talán nem is ugyanazon a helyen, de más 
nemzeteknél, áradva újra a felszínre nem tör.”810

Bacon interpretációja tehát kétfelé választja Orpheus alakjának 
szimbolikus terét, éppúgy, ahogyan Kazinczy Rádayhoz írt levelé-
ben tette. A természetfilozófia–erkölcs/társadalomfilozófia osztás 
persze látszólag nagyon különbözik a Kazinczy-levél poézis–ízlés-
terjesztés osztásától: hogy mennyire csak látszólag, arra érdemes 
néhány szót vesztegetni.

A Bacon-szöveg természetfilozófia-fogalma ugyanis látható-
an nem egyezik meg e kifejezés jelen tudományos használatával.  
A ha lott lelkeknek szóló énekre vonatkoztatja, és céljaképp az ará-
nyosítás, a vissza- és helyreállítás sohasem tökéletesen rögzülő 
folyamatát határozza meg, összekapcsolva az emberi lét alapkér-
déseivel. Olyasfélével, mint a lélek halhatatlansága vagy az ember 
antropológiai meghatározottsága (Fronius Mihály vadember-cikke 

810 Az első részlet Balogh Piroska, a hosszabb részlet Petneházi Gá-
bor már publikált fordítása, Irodalmi Jelen, http://www.irodalmijelen.
hu/?q=node/3433. Az eredeti, teljes latin szöveg: Bacon 1826, 169–172.
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nyomán) az Orpheusban.811 A Bacon-esszé egybefogja e kérdéskört 
a tökéletesen hangolt lant hasonlatával: mindez együttesen az esszé 
felvezetésében is rögzített harmónia asszociációs körébe kapcso-
lódik. Az Orpheushoz kötődő emblematikus ábrázolások812 egyik 
vonulata, mely a lantos Orpheust, esetleg Homérosszal együtt, jele-
níti meg, épp ezt a szimbolikus mezőt emeli ki: nevezetesen a va-
rázserőt, a harmónia vonzóerejét, mely a bölcsesség (sapientia, itt: 
philosophia) nyelvi megjelenési formája, és melynek tökéletessége 
soha sem érhető el, csupán törekedni lehet rá. A nyelviségnek és  
a hangzásnak a bölcsesség eme kifejeződési formájában kiemelt 
szerepe van: „Ennek a szép figurának magyarázatához Anguillara 
értelmezését hívjuk segítségül, aki Ovidius Metamorfózisának  
10. könyvét így kommentálja: Orpheus megmutatja nekünk, mi-
csoda ereje van az Ékesszólásnak, Apollo leányának, amely nem 
más, mint a Bölcsesség. A lant a helyes beszéd mesterségét jelké-
pezi, amely hasonló a lanthoz, mivel az éles és a súlyos hangok és 
a kiejtés váltakozásával képes megindítani az emberi érzelmeket.  
A meginduló erdők és hegyek nem mások, mint azok a vélemé-
nyükben mereven és csökönyösen kitartó emberek, akik csak nagy 
nehézség árán engedik meggyőzni magukat a hang édességétől és 
a beszéd erejétől.”813 Mindez kötődik ahhoz az Orpheus-szerephez, 
mely a poézis mint nyelvi teremtőerő köré fonódik, és melyre a Ka-
zinczy-levél is utal, mégpedig az Orpheus poézisképe kapcsán. Az 
Orpheusban megjelent, majd a Helikoni virágokban újraközölt vers-
szövegekre, amint azt szakirodalmi értelmezések is jelzik,814 egy-
értelműen a változatosság, a sokhangúság és az erőteljes verstani-
hangzásbeli kiépítettség jellemző. Ezzel magyarázható, hogy helyet 
kapnak itt olyan, másutt szokatlan közlési formák is, mint például 
Horatius XIV. ódája:815 a folyóirat közli az eredeti latin szöveget, 
hozzá kapcsolva pedig két magyar fordítást Kazinczytól és Virág 
Benedektől. Ez a formáció csak úgy nyer értelmet, ha nem a tartalmi 

811 Fronius 2001.
812 Ezek egy részét ld. henKel–schöne 1996, 1610–1611.
813 ripa 1997, 166–167.
814 Kazinczy 1791. Részletes elemzését ld. Fried 1996, 29–43.
815 deBreczeni 2001, 240–241.
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elemeket figyeli az olvasó (ebben a két fordítás olyannyira egyezik, 
hogy még az önkényes, és persze emblematikus vonatkozást kieme-
lő címadás is azonos: Eggy hajóra), hanem az eltérő nyelvi és versta-
ni, hangzásbeli megoldásokat. Ebből a szempontból válik érdekessé 
a folyóiratban kiépített Ráday-kultusz is. Tudvalévő, hogy idősebb 
Ráday Gedeon verseinek és átdolgozásának legjelentősebb része az 
Orpheusban jelent meg, arányaiban a többi szerzőhöz képest túlrep-
rezentált. Ezen költői próbálkozások többsége verstani kísérletként 
is igen jelentős, hogy csupán a Tavaszi Estvét816 mint az egyik első 
újmértékes magyar verset vagy trocheusokban átírt anakreóni dalt817 
említsem. Ráadásul a folyóirat mellékleteiben igen hangsúlyos he-
lyet foglal el két portré: ezek egyike Ráday Gedeon saját tiltakozása 
ellenére is megjelentetett mellképe, mégpedig „Amico Musarum”, 
azaz a „Múzsák barátjának” felirattal. Nem valószínű, hogy mindez 
csupán Ráday és Kazinczy baráti, mecénási-támogatotti kapcsola-
tával magyarázható: sőt a rejtőzködő hajlamú Ráday felől nézve 
inkább próbára tette e kapcsolatot. Úgy tűnik, mintha a folyóirat 
poétai szövegei körében a Ráday-írások dominanciája egyértelmű-
en abba az irányba mutatna, hogy a sokféleség harmóniája közepet-
te ezen szövegeken keresztül épülhet ki egy modern orphikus poéta 
portréja, aki újra és újra megpróbálja felfedezni és megvalósítani az 
elbájoló hangzás és lebilincselő nyelv harmóniáját.

Szinte csak zárójelben, mintegy rövid kitérőként említendő az 
Orpheus poézis-koncepciója kapcsán az érzelmi tematika, a szen-
vedély kérdéskörének túlsúlya. Megint csak kiragadott példaként:  
a Dayka Gábortól itt közölt, és egyébiránt Dayka által is saját művei 
közül kiemeltnek tartott heroida818 voltaképp a szenvedély beszéde, 
mégpedig a női szenvedélyé. Ezt szokás Kazinczy szentimentalista 
beállítódásával magyarázni, illetve a szenvedély hatalma iránti pszi-
chológiai érdeklődésével, mely a Bácsmegyey-regényátdolgozásban 
is lecsapódik.819 Ugyanakkor érdemes rámutatni, hogy mindez az 

816 deBreczeni 2001, 138–140.
817 deBreczeni 2001, 50.
818 dayKa Gábor: Phyllis Demophoonhoz, deBreczeni 2001, 200–202.
819 A regény ilyen irányú értelmezését ld. Bíró 2010, Bácsmegyeynek gyöt-

relmei avagy Kazinczynak illúziói című fejezet.
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orphikus hagyományhoz is szervesen illeszkedik. Az Orpheus-tör-
ténet ekkoriban nagy hatású szenvedélyelvű zenei interpretáció-
ja Monteverdi, majd a 18. század második felében Gluck operája 
volt.820 Az utóbbi ugyan egy sajátos fordulattal szerencsés befeje-
zést ad a történetnek, mindkét operában fontos mozzanat, hogy bár 
Orpheus legyőzte a poklot szerelméért, Orpheust viszont szerelmi 
szenvedélye győzte le – tudniillik azért fordult vissza, hogy lássa 
Eurüdikét. Ez a szenvedélyközpontú interpretáció erőteljes nyomot 
hagyott többek között Milton nativitás-ódáján is,821 azaz Kazinczy 
korában szintén ismert hagyományelemként feltételezhető.

Visszatérve az Orpheus-történet Bacon által megnevezett másik 
nagy szimbolikus terére, a társadalom-/erkölcsfilozófiára, amely  
a Bacon-esszében a vadak megszelídítéséhez, azaz egyfajta civili-
zatorikus expanzióhoz társul – mindez problémamentesebben fe-
leltethető meg Kazinczy második, Orpheusszal kapcsolatos cél-
kitűzésének. A kulturális expanzió, azaz az ízlésterjesztés, „józan 
gondolkodásra” (common sense?) alapozott nemzeti művel(őd)és 
egyértelmű célkitűzésként jelent meg a Rádayhoz írt levélben, il-
letve a Bé-vezetésben egyaránt. És kötődik természetesen mindez  
a szabadkőműves indíttatáshoz, melyet az alábbiakban foglalt össze 
Kazinczy a folyóirat kiadása idején:

„Nagy még a setétség, kedves Barátom! és nékem úgy látszik, 
hogy mivel némely hellyeken napok támadnak, a barlangok setét-
jei még feketébbekké válnak, mint eddig vóltak, míg Egünket 
estveli homály fogta vala bé. Én meg-makatsítottam magamat 
ki-tsikarni a Superstitio kezéből a véres tőrt, és irtóztató képéről 
le-kapni az áll-orcát. Voltaire, Rousseau, Helvetius, a Sanssouci-
ba lakott Philosophus, ’s a Kőmívesség úgy adnak paist balom-
ba, jobbomba kardot, lábaimra szárnyakat, mint mikor Perseust 
készítették-fel az Istenek az Andromeda meg-szabadítására. Tsak 
attól tartok, hogy lángoló fel-gyúladásaim által el ne rontsam 
igyekezeteimnek bóldogulhatásait. Olvassa meg a kinek esze és 

820 Claudio Monteverdi: L’Orpheo. Favola in musica. 1607. Vö. Bergner 
2007. 

821 FaWceTT 2009, 105–120.
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szíve van Orpheusom bé-vezetését, olvassa meg pag. 90. azt,  
a mit Rousseauból fordítottam, és azt a mit Kallós által fordí-
tattam Helvetiusból; – olvassa-meg tulajdon gondolkozásomat  
Orpheusom II-dik kötetében a Lélek halhatatlansága felől, ’s lát-
ni fogja, ki vagyok, ’s áldani fog, ha én már régen nem lészek is. 
Valakinek fel kelle támadni, mert már többé szenvedni nem lehet, 
amit csinálnak.”822

Látnivaló, hogy az Orpheus mint a világosság, józan ész terjesztő-
je, egyszersmind egy szabadkőműves kultúrprogram részeként is 
értelmezhető, nemcsak Kazinczy egyéni kultúrprogramjának ré-
szeként. Abafi már a kassai Magyar Museum ötlete és kiadása kap-
csán is felvetette a szabadkőműves háttér kiemelt jelentőségét,823 
és ezt megerősíteni látszik Kazinczy együttműködése a szintén 
szabadkőműves közegben forgolódó, azt folyóirat-szerkesztői 
célokra felhasználó Spielenberg Pállal, az Ephemerides Buden-
ses szerkesztőjével. E kapcsolat, melyről e kötet Spielenberg Pál. 
Mozaikok egy hajdanvolt szerkesztő arc képéhez című fejezete 
részletesen beszámolt, feltehetően az 1787-ben főként Kazin czy  
kezdeményezésére újraélesztett Égő csipkebokorhoz kassai pá-
holyból eredeztethető, melynek Kazinczy mellett az akkor még 
nem Pesten működő Spielenberg, továbbá Batsányi János is tag-
jai voltak.824 Batsányival később is megmaradt e jó kap csolat.825 
Spielenberg neve szerepelt a Magyar Museum826 lapjain, az Ephe-
meridesre az Orpheus827 is hivatkozott, illetve az Ephemeridesben 
is méltatás jelent meg mindkét magyar folyóiratról (az Orpheus 
kapcsán épp a kulturális expanziót, nevezetesen az európai kultú-
ra remekeinek magyar nyelvű terjesztését emel ve ki)828 – nem is  

822 KazLev, II., 1891, 54.
823 aBaFi 19932, 300–310.
824 A páholyról és a tagokról ld. 746. jegyzet.
825 Kapcsolatukról a Martinovics-per vonatkozásában ld. 747. jegyzet.
826 A szöveghelyeket ld. 748. jegyzet.
827 Ld. 749. jegyzet.
828 Ld. 750. jegyzet. 
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szólva a Kazinczy műveire vonatkozó laudációkról.829 Az együtt-
működés, amint arra az előző fejezetekben is kitértem már, nyil-
vánvaló, és újfent érdemes rá emlékeztetni, hogy ebben az idős-
zakban látnivalóan több, különböző profilú, de egyként magyar 
nyelvi és irodalmi kulturális programot megfogalmazó folyóirat 
(Magyar Museum, Orpheus, Ephemerides Budenses) kötődik 
erősen egy jól körülhatárolható, szabadkőműves alapon szer-
veződő társasághoz.830

Visszatérve a Bacon-szöveg társadalom-/erkölcsfilozófiai eszme-
futtatásához, ez Kazinczy Orpheusához nemcsak civilizatorikus 
vonatkozásaiban kapcsolódik. A Bacon-szövegben látnivalóan 
összefonódik e civilizatorikus célzattal a jó törvényhozás, a tör-
vények alapján működtetett társadalom képe, a józan Religio, azaz 
a józan ésszel kiegyező vallásosság és türelem,831 illetve a városias 
műveltség terjedése. Három olyan témakör, melynek jelentőségét 
az Orpheus szövegvilágában nem szükséges bizonygatni: bemutatá-
sukat, közleményekhez kapcsolásukat már a Debreczeni-tanulmány 
megtette, ámbár különálló, egymással össze nem függő tematikák-
ként kezelve azokat. Csupán azt érdemes még megemlíteni, hogy 
úgy tűnik, ezt az Orpheus-szerepet, azaz a civilizátort is megszemé-
lyesíti Kazinczy folyóirata. A Ráday-portré mellett ugyanis egy má-
sik arckép is szerepel a mellékletekben: gróf Pálffy Károly erdélyi 
kancelláré, akit Kazinczy feltehetően szintén szabadkőműves kap-
csolatokon keresztül (Pászthory Sándor révén?) ismert, és akinek 
levele az Orpheus első közleménye, és később egy hozzá írt dicsőitő 
vers is megjelent a folyóirat hasábjain.832 Portréja alatt egy – pontat-
lan – Tacitus-idézet olvasható, mégpedig az ideális államférfit meg-
mintázó Agricola című műből: „Retinuit, quod est difficillimum in 

829 Ld. 751. jegyzet. 
830 A társaság bemutatását, kapcsolatrendszerük feltárását jelen kötet Spie-

lenberg Pál című fejezete mellett ld. Balogh 2007c, 15–44.
831 Kazinczy vallásfelfogásáról, mely nagy vonalakban megfelel az esszé-

ben jelzett Bacon-intencióknak: cziFra 2005, 224–240.
832 deBreczeni 2001, 11–12; illetve Némethi Pál költeménye uo. 216–218.
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sapientiae modum.”833 Az eredeti szövegösszefüggésben a mondat 
arra utal, hogy a nagy szellemek a szokottnál erőteljesebben törek-
szenek a dicsőség és a szépség után, de az igazi bölcsesség útja en-
nél nehezebb: az önmegtartóztatás. Az ideális államférfiú vonásait 
a bevezetésképp közölt levél, mely a kulturális expanzió támogató-
jaként tünteti fel, illetve a Pálffyhoz írt költemény rajzolják tovább. 
Ez utóbbi szerint „Károly, egyenrangú ősei erényeivel, ő Magyar-
országot hatalommal meg fogja zabolázni és az igazság kibillent 
mérlegét egyensúlyba hozza”.834 Alakja mint egy új aranykor vezére 
tűnik fel, rímelve a Bacon-szöveg miniatűr kozmogóniájára, mely 
szerint Orpheus meghaló-felbukkanó alakja a civilizatorikus arany-
korok megjelenését jelképezi: „Neked örül a Parnasszus harmatos 
völgye, néked az aoni liget, az esdeklő olümposzi tömeg térdet 
hajtva fejezi ki jókívánságait. Légy üdvözölve újra.”835 S már-már 
meglepődve kapcsolhatja ide a kutató azt az észrevételt is, miszerint 
a Bacon-szöveg által jelzett aranykor összekapcsolódik a Helikon 
virágzásával, eltűnése annak elsüllyedésével – ennek fényében talán 
az sem véletlen, hogy Kazinczy az Orpheushoz kapcsolt almana-
chot éppen Helikoni virágok címen836 jelentette meg.

Úgy tűnik tehát, Kazinczy rapszodikusnak, szerkesztetlennek 
tartott folyóirata nem csupán nyelvi programja miatt lehet érdekes 
a 18. század kutatói számára. Bár kétségtelenül nem rendelkezik 
rovatstruktúrával, közleményei valamelyest esetlegesek, mégis fel-
lelhető olyan szellemi horizont, melyről nézvést e fragmentált szö-
veghalmaz egységes, a cím által egyértelműen és világosan kijelölt 
koncepció mentén olvasható. S ez a koncepció, illetve szellemi ho-
rizont egyszersmind hozzásegíthet Kazinczy szabadkőművesi tevé-
kenységének, valamint a korabeli magyarországi szabadkőműves-
ség kulturális jelentőségének mélyebb megismeréréhez is.

833 Cornelius Tacitus, Agricola, 4,4.
834 deBreczeni 2001, 501.
835 deBreczeni 2001, 501.
836 Ld. 814. jegyzet.
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TÖPRENGÉSEK  
A „LEKÖTÖTT KALÓZ”  
SZEMÉLYAZONOSSÁGA FELETT

Aki rálel egy olyan kulcsra, mely láthatóan jól működik bizonyos 
problémák feltárásában, nehezen tud megválni használatától. Ilyen 
kulcs lehet Francis Bacon De sapientia veterum című mitológiai ké-
zikönyve is, amelynek fejezetei igen jól használhatónak bizonyul-
tak Kazinczy Orpheusának mitológiai kódfejtésében.837 Nem cso-
da, hogy Bécsy Ágnes lenyűgöző elemzését838 olvasva A’ poezisz 
hajdanta, illetve a későbbi kiadói címadások szerint Poézis hajdan 
és most / Az igazi poézis dicsérete címen ismertté vált Berzsenyi-
versről,839 én sem álltam ellen a kísértésnek. Erre persze több okom 
is volt. Egyfelől Berzsenyi tájékozódását és könyvtárát ismerve, kü-
lönösen pedig Fórizs Gergely Berzsenyi-monográfiájának840 meg-
jelenése óta nem szorul bizonygatásra, hogy Francis Bacon művei 
Berzsenyi számára fontos tájékozódási pontot jelentettek. Másfelől 
már Kazinczy kapcsán is nyilvánvaló volt, hogy Bacon mitológiai 
kézikönyve valóban sokat forgatott kézikönyv volt a kortárs ma-
gyar (és európai) olvasók számára, nem is nagyon lehetett volna 
e korban ilyen jól hozzáférhető, sok nyelvre lefordított, könnyen 

837 Bacon 1609. Az Orpheus vonatkozásában jelen kötet előző fejezete 
mellett ld. Balogh 2009a, 173–188.

838 Bécsy 1998.
839 A verset a továbbiakban Döbrentei Gábor kiadása alapján idézem: 

döBrenTei 1842, 185–186. A 3. sor vitatott „Mind” – „Mint” variánsa 
esetében is ezt a kiadást, illetve Bécsy Ágnes javaslatát, azaz az utóbbi 
verziót vettem alapul.

840 Fórizs 2009.
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olvasható, kompakt mitológiai kézikönyvet találni.841 Harmadrészt 
pedig az európai recepció jól mutatja, hogy Bacon mitológiai esszéi 
közül egyértelműen éppen a Proteus sive Materia kapta a legna-
gyobb visszhangot.842 Mindezek alapján vettem a bátorságot, hogy 
a Bécsy Ágnes által kijelölt nyomvonalról – merthogy a „lekötött 
kalóz” Próteusz-utalásként való értelmezésével nem is igen lehetne 
kötözködni – egy kissé elkanyarodó ösvényre lépjek.

Bacon esszéje a Próteusz-alak szimbolikus erőteréből nem a vá-
tész-motívumot emeli ki.843 Ehelyett részint az ókori sztoikus, részint 

841 Jelen kötet előző fejezete mellett ld. Balogh 2009a, 177–178.
842 Többek között: pesic 2001, 428–456.; leMMi 1933, 91–97.
843 XIII. Próteusz, avagy az anyag.

Az mondják a költők, hogy Próteusz Neptun pásztora volt; öreg volt, 
és jóstehetségű; mégpedig igen kiváló vátész, a harmadik legnagyobb. 
Ismerte ugyanis nemcsak a jövendőt, hanem a múltbeli és a jelenben 
történő dolgokat is, olyannyira, hogy a jóslás mellett az egész régiség és 
minden titkok hírül adója és tolmácsa lett. Egy hatalmas barlangban élt. 
Az volt a szokása, hogy tengeri borjakból álló nyáját délben megszámol-
ta, utána pedig aludni tért. Aki valamely tudományának hasznát akarta 
venni saját ügyében, az nem tudta azt nála másként kieszközölni, csak ha 
kezeit lebilincselve összekötözte. Ő ellenben, hogy magát kiszabadítsa, 
mindenféle alakba és csuda dologba, tűzzé, vízzé, vadállatokká szokott 
átváltozni; mígnem végül eredeti alakjába visszatért.

E történet értelme, úgy tűnik, a természet rejtelmeire és az anyag sa-
játságaira vonatkozik. Próteusz ugyanis az anyag megtestesítője, mely 
Isten után minden dolgok legősebbike. Az anyag pedig az ég boltozata 
alatt, mintegy barlang boltozata alatt lakozik. Éspedig Neptun hatalma 
alatt áll, mivel az anyag mindenfajta működése és szétoszlása elsősor-
ban folyékony állapotban zajlik. A marhák pedig, azaz Próteusz nyája, 
úgy fest, nem más, mint az élőlények, növények, fémek rendszerezett fa-
jai, melyekben, úgy tűnik, az anyag szétosztja és mintegy feloszlatja ön-
magát. Sőt miután az anyag e fajokat megalkotva és elkészítve (mintegy 
feladatát teljesítvén) aludni és nyugodni látszik, és úgy tűnik, hogy nem 
tervez, próbál vagy készít más fajokat. Ez tehát Próteusz nyájszámlálása 
és alvása. És azt mondják, ez délben, nem pedig hajnalban vagy este 
történik; azaz amikor eljön az ideje annak, hogy a kellően előkészített 
és előre csoportosított anyagból a fajok tökéletesen elkészíttessenek és 
kiváljanak; e mintegy a törvény szerinti idő, kísérletek és próbálkozások 
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az Ovidius Metamorphosesében rögzített, részint pedig a reneszánsz 
hermetikus hagyományban is meglévő értelmezési tradíciót követve 
Próteuszt a folytonos változásban lévő anyag metaforikus megtes-
tesítőjeként mutatja fel.844 Utal e hagyomány azon rétegére is, mi-
szerint az anyag megkötözésének aktusa azonos a formába öntéssel. 
Ezt a jelentést a sztoikus hagyomány az Eidótheia-motívummal je-
lezte: Eidótheia Próteusz lánya volt, a mitikus hagyomány szerint  
ő adja az ötletet a Próteuszból jóslatot kicsikarni akaró Méneláosznak, 
hogy kötözze le atyját. Az Eidótheia név magyar megfelelője pedig: 
forma. A Bacon-szöveg ezt a motívumot továbbfejti, és immár 

közepette. Elég jól ismerjük ezt az időt a szent történetből, mint a terem-
tés idejét; akkor ugyanis a „Legyen!” isteni igéjének hatalma alatt az 
anyag a Teremtő hatalmára nem a saját szövevényes ösvényein haladva, 
hanem egyszerre összeállt, és művét gazdagon megvalósította, s létre-
hozta a fajokat. Ennek a mesének a története a szabad és a megkötözött 
Próteuszról a nyájával együtt ugyanebben teljesedik ki. Mert a dolgok 
egyetemessége a fajok rendszerezett szerkezetével és művészi kidolgo-
zásával a nem rögzített és lekötözött anyagnak és a teremtmények „nyá-
jának” arca. Nem kevésbé ha egy a természetben járatos „inas” használ-
ja az anyagot, azt gyötri és kényszeríti, mintegy azzal a szándékkal és 
feltétellel, hogy azt a semmibe visszaűzze; az anyag ellenben (hiszen 
a semmivé tevés, azaz teljes pusztulás másként, mint Isten teljhatalma 
révén, nem lehetséges) a kényszernek kitéve különféle formákká és ala-
kokká változik: egészen addig, míg végül mintegy körbefordul, és pá-
lyáját megfutja, és mintegy helyreállítja önmagát, ha ereje megmarad.  
A megkötözésnek vagy lekötözésnek a módja egyszerűbb és könnyebb, 
ha az anyagot bilincsek fogják, azaz: ha be van határolva. Ami pedig 
még a meséhez tartozik, hogy Próteusz jós, vátész volt, és mindhárom 
idő ismerője, az az anyag természetével a legteljesebben összecseng. 
Szükségszerű ugyanis, hogy aki az anyag gyötretését és alakulását isme-
ri, a dolgok egészét, és mindazok összességét, melyek létrejöttek, létre-
jönnek és majd létre fognak jönni, átlátja, még ha tudása a részletekre és 
a konkrétumokra nem terjed is ki.” Bacon 1687, 36–38. Balogh Piroska 
fordításában.

844 Az ókori hagyományra vonatkozóan: Burger 1999, 39–59. Az ovidiusi 
hagyományról: sMiTh 1997, 131–135. A reneszánsz hagyományról: 
pesic 2010, 57–83. Összefoglalólag: Der Kleine Pauly. Lexikon der 
Antike, IV, DTV, 1979, 1196–1197. (H. Herter Proteus szócikke).
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bibliai kontextusba emelve, a folyton változó anyag megkötözését 
azonosítja a teremtés aktusával. A teremtéssel tehát, amelynek 
görög megfelelője: poézis. Érdemes a Berzsenyi-vers első két 
versszakát ennek tükrében olvasni: „Tündér változatok’ műhelye 
a’ világ, / Mint a’ poezisz’ bájalakja: / Ám de csak egy az igaz, 
nagy és jó. / Mellynek’ mosolygó jelczime lett a szép, / Hogy mint  
a’ szerelem játszi gyönyör kezén / Folytassa titkon a’ teremtés / Műve’ 
örök folyamát gyönyörrel.” Feltűnő, hogy a „teremtés” kulcsszava 
itt is felbukkan, és a némileg enigmatikus szövegrészlet nem zárja 
ki azonosíthatóságát a poézissel. Az is kijelenthető, hogy a szöveg 
szerint a teremtés/poézis a világ „változatainak” (metamorphoses?) 
egyfajta rögzítése: azaz a tündér (folyton megjelenő és eltűnő) vál-
tozatok közül az Egy/Igaz/Jó/Szép jelcímű változat kiválasztása, 
„lekötözése”. De hogyan értelmezhető a Szép kategóriájának és  
a szerelmi metaforikának megjelenése ebben az összefüggésben? Ér-
demes itt felidézni Ovidius Metamorphosesének azon passzusát,845 
mely nagyrészt Próteusz monológjára épül, és Akhillész fogantatá-
sát beszéli el. Itt Thétisz Próteusztól tudja meg, hogy Péleusz úgy 
teszi őt magáévá, hogy a sziklán pihenő istennőt lekötözi, aki ugyan 
– Próteuszhoz hasonlóan – ezer alakba változik, hogy meneküljön, 
ám ha szabadulni nem tud, megadja magát Péleusz vágyának. Így 
fogan Akhillész, kinek haragja lesz az európai költészet (poézis) 
omegájának ihletője. E szövegek tükrében tehát két vonás sejlik 
fel a Berzsenyi-szöveg körvonalaiból. Egyrészt a szöveg poézis-
értelmezése tágabb a szó szokványos használati körénél: nemcsak  
a költői alkotásra, hanem mindenfajta művészi (és akár nem művé-
szi) teremtő aktusra is utal, melyet a folyton változó anyagi világ 
formába öntéseként nevez meg. Másfelől pedig megnyit a vers egy 
metaforikus dimenziót, amennyiben a teremtés ugyancsak érzéki 
(esztétikai) aktusát, a szerelmi aktust mintegy melléállítja és egybe-
mossa a művészi teremtés aktusával.

Mi következik mindebből a „lekötött kalóz”-ra, a vers beszélő-
jére nézvést? Egyfelől természetesen fenntartható a Bécsy-elemzés 
által is javasolt értelmezés, miszerint a beszélő a múlt, jelen és jövő 
ismerőjeként intonálja a szöveg egészét. Ugyanakkor e tekintetben 

845 Publius ovidius Naso, Metamorphoses, XI, 221–256.



287

érdemes megszívlelni a Bacon-szöveg figyelmeztetését, miszerint 
Próteusz részleteiben nem ismeri a jövőt (sem), csupán általános 
irányvonaláról van benyomása. Ez egybecseng azzal, hogy a Ber-
zsenyi-versben jövőkép nem, csupán egy jövőre vonatkozó felszó-
lítás fogalmazódik meg: az „Oh, a’ halandó lyánka’ szíve / Emberi 
szép kebelén viruljon...” kezdetű zárókép nem kijelentő módban 
leírt vízió a jövőről, hanem egy megvalósítandó világot felvillantó 
imperatívusz. Másfelől viszont problematikussá válik a Próteusz-
utalás költői szerepként való azonosítása. Hiszen a most vázolt po-
ézis-értelmezés szerint a lekötözött Próteusz nem a teremtő, hanem  
a teremtmény, nem a Művész, hanem a Mű. Elgondolkodtató a vers-
kezdet retorikája is, mely a poétai hang „én”-jét egyértelműen elha-
tárolja a megszólaló Próteusztól: „Halljuk! miket mond a’ lekötött 
kalóz...”. Az így megidézett retorikai pozíció egyértelműen olyan 
szituációt jelenít meg, ahol a Költő és az Olvasó hallgatóként, még-
pedig passzív hallgatóként, Próteusz pedig beszélőként, mégpedig 
monologizáló, kinyilatkoztató beszélőként van jelen. És ha játékba 
vonjuk az itt kifejtett Próteusz-hagyományt, akkor a vers kinyilat-
koztatója nem más, mint maga a Mű. A Mű, amely kisugárzik, ki-
nyilatkoztat – s kinyilatkoztatását médiuma, a Költő, és befogadója, 
az Olvasó némán és passzívan hallgatja.

Ebben a retorikai szituációban kerül felidézésre a poézis törté-
nete. A történet kétosztatú: a Múlt „Hellász rózsakora” képében,  
a jelen a büszke lyány (Szemelé) – hattyú – samiel képek erőterében 
idéztetik meg. Figyelemre méltó a Hellász-kép egyes vonásainak 
szinte kultúrtörténeti pontossága, közelítve azt már-már a Vico-féle 
szimbolikus kultúrmodellek korszakolásához. Ilyen vonások: a köl-
tészet hangzó mivolta („ének”-ről846 szól a költemény, és számos 
kultúrtörténeti emlék, többek között az ún. „beszélő tárgyak” iga-
zolják, hogy az ókori poézis valóban hangzó poézis volt); a kultúra 
civilizatorikus és szakrális funkciója (a cultura szó eredetileg épp-
úgy jelentette a szellemi alkotótevékenységet, mint a föld megmű-
velését és az istenek tiszteletét); továbbá az alkotó hiánya („lebe-
gett az ének” – azaz nincs jele annak, hogy ezt valaki megalkotná, 
aminthogy az ókori görög esztétikai koncepciókban is marginális 

846 Kaposi 2006, 97-112.
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az alkotó szerepe). Ez utóbbi vonás különösen annak fényében ér-
dekes, hogy a Hellász-képben nem tud kibomlani a felvezető po-
ézis-meghatározás metaforikus, és egyben személyes szerelmi di-
menziója. Van ugyan öröm, gyönyör és nyájasság Hellászban, de ég 
és föld, istenek és emberek között csupán a vágy, nem a szerelem 
munkál – még akkor sem, ha a görög mitológia számtalan szerelmi 
kalandja ennek kultúrtörténeti szempontból radikálisan ellentmond.

A görög mitológia eme szerelmi kalandjai, különös módon, épp  
a jelen, a „most” leírásánál kapnak szerepet. Elgondolkodtató, hogy 
a Berzsenyi-versben a jelen képe három, különféle mitológiai ha-
gyományból származó motívum mentén sejlik fel. Bécsy Ágnes 
elemzése meggyőzően kifejti, hogy a „büszke lyány, / Villámfénybe 
vonult isten ölén enyész” az ógörög mitológiából ismert Szemelé-
mítoszra utal; „Afrika’ samielje” pedig egyszerre biblikus Sátán-
motívum, és egyszerre lehet egy a korszak útleírásaiban és antro-
pológiai irodalmában közkedvelt etnográfiai egzotikum, a számum 
allegóriája. De legalább ennyire érdekes a hattyúmotívum, amely 
ugyan Apollón szent madaraként megint a görög mitológiát idézi, 
de a hattyúdal, illetve a költő hattyúként való megszemélyesíté-
se kifejezetten a horatiusi líra meghatározó toposza,847 azaz a ró-
mai-latin kultúrkörre utal. Mindezek után talán nem is meglepő, 
hogy a harmadik korszakot elővételező imperatívusz mitológiai 
szereplője, Hellenisz egyetlen ismert mitológiai hagyományból 
sem azonosítható.848 A névalak Kazinczy Ferenc Berzsenyihez írott 
episztolájában szerepel először, mégpedig Ráday Gedeon, Rájnis 
József, Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós és Virág Benedek poétikai  
próbálkozásainak múzsájaként aposztrofálva. Mivel e szerzők mű-
veit a klasszikus időmérték nóvuma köti össze, így a Kazinczy-
szövegben Hellenisz a magyar nyelvű, klasszikus mértékű verselés 
múzsájaként értelmezhető. A Berzsenyi-szöveg a verstaninál jóval 
szélesebb poétikai spektrumot vetít a Hellenisz-alak mögé, ugyan-
akkor az, hogy itt nem egy görög vagy egyéb mitologémából ismert 
múzsa-kép jelenik meg, hanem egy kortárs költemény fikciójaként 

847 Quintus horaTius Flaccus, Ad Maecenatem = Odae, II, 20.
848 Erre Fórizs Gergely hívta fel a figyelmemet, amit ezúton is köszönök.
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testet öltő pszeudo-mitológiai alak, tudatos, a Neue Mythologie 
konstrukcióira igen erősen emlékeztető választásnak tűnik.

A szöveg mitologizáló szövetében egyértelmű struktúra látszik 
kirajzolódni: Hellász kora homogén és kultúrtörténetileg azonosít-
ható módon leírt közeg; a jelen a mitológiai hagyományok kereszt-
útján, azok töredezett, egymással keveredő darabkáiban villan fel; 
míg a jövő vágyott poézise egy ugyancsak homogén, de fiktív, a köl-
tői fantázia alkotta mitológia közegébe ágyazódik. Ennek alapján, 
úgy vélem, megkockáztatható a felvetés: nem lehetséges-e, hogy  
a kora romantikus német esztétikai hagyomány egyik fontos irány-
zata, a Neue Mythologie teóriájának és alkotói módszertanának sze-
le nemcsak az ízig-vérig romantikusnak titulált Vörösmartyt, hanem 
az ízig-vérig klasszicistának bélyegzett Berzsenyit is megcsapta?849 
Nem lehetséges-e, hogy Berzsenyi 1820-as, 1830-as években kelet-
kezett művei kapcsán részint eltérő és kurrensebb elméleti horizon-
tot lenne érdemes mozgatni, mint korai lírájának értelmezésénél? 
Persze az már inkább csak sajátos egybecsengés, kétségtelenül csu-
pán koincidencia, és nem filológiai kapcsolat, hogy a Berzsenyi-
vers jelen-képe az apollóni művészet (hattyú) elhallgatását, illetve 
a Szemelé-mítosz megidézésével közvetve Dionüszosz születését 
vizionálja, sajátosan elővételezve Nietzsche ismert, új mitológia-
ként is aposztrofált esztétikai vízióját az apollóni és a dionüszoszi 
művészetről...

Visszatérve a Berzsenyi-vers belső kontextusához, a „most” le-
írásában az első feltűnő mozzanat a szerelmi metaforika megjelené-
se. A szöveg a Szemelé-mítoszból ugyanis nem Dionüszosz szüle-
tését, hanem a „büszke lyány” hübriszét és annak következményét, 
az enyészetet emeli ki. Ez nem a felvezetésben felvillantott teremtő 
szerelmi kapcsolat képe: kudarcát a leány büszkesége, azaz az 
„én” túlzott magasba emelése okozza. Szárazon szólva úgy is értel-
mezhető e sor, miszerint a jelen poézise kudarcos teremtés, mert 
a túlzottan közösségelvű hellászi világ sarkos ellentétét, a túlzott 
individualitást képviseli. Hasonlóan sarkos ellentét feszül Hellász 
hangzó és szakrális poézise és a jelen hattyúdalt is elfojtó, profán 
némasága („A’ szent poezisz néma hattyu, /’ S hallgat”); Hellász 

849 A Neue Mythologie kapcsán ld. Buchholz 1990.
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termékenysége (rózsamotívum) és a jelen terméketlensége (sivatagi 
porvihar); a Hellász-vízió nyelvi textusának kerek, szépen szerkesz-
tett versszakai és a jelen-vízió nyelvi textusának töredezettsége, tö-
redékessége között. Úgy tűnik, a hellászi múlt és a (romantikus?) 
jelen kontrasztja nem aranykor–vaskor szembenállás, sokkal inkább 
egy fajta hegeli tézis-antitézis elvén működik. Hiszen a teremtő szere-
lem egyik közegben sem képes működni: a múltban a személyes kap-
csolat hiánya, a jelenben pedig a túlzott individualizmus gátolja azt.

E sajátos történetiségű, Bécsy Ágnes elemzésében is oppozíció-
ként bemutatott narrációt azonban váratlan retorikai fordulat szakítja  
meg a 7. versszak első sorában: „Szűnj meg te is hát zárt fület és 
kebelt / A’ szép ifju világ’ bájira inteni”. A felszólító mód meg-
jelenése egyfelől jelzi a harmadik vízió, a – szintézist hozó – jövőre 
vonatkozó imperatívuszsorozat kezdetét. Hogy ennek a víziónak 
a jósi tekintély bizonyosságot garantál-e, vagy épp a Bacon-féle  
hagyományban a kísérletezés allegóriájaként is felbukkanó Pró-
teusz850 egyik experimentumaként értjük-e, ránk bízatik. Másfelől 
azonban teljes mértékben átrendezi a vers kezdő retorikai szituáci-
óját. A passzív Költő-mediátor és a passzív befogadó-Hallgató felé 
kinyilatkoztató Mű (Próteusz) feladja a személytelenül kinyilatkoz-
tató narrátor szerepét. Nemcsak retorikai szinten, hanem az olvasás 
folyamatában nézve beszédaktusként is bekövetkezik a fordulat:  
a Mű megszólít minket, passzívan figyelő Olvasókat s a velünk hall-
gató Költőt, és ránk parancsol. Parancsa annak lehetséges (és áhí-
tott) módját tartalmazza, miként valósítható meg a teremtő poézis: 
fülünk és keblünk kitárása által, azaz az érzékek (érzékiség) és ér-
zékenység forrásainak megnyitásával. A kor esztétikai szaknyelvén 
szólva: bármilyen művészi alkotáshoz, teremtéshez esztétikai, azaz 
érzékeny és érzékelő alany szükséges (mind alkotói, mind befoga-
dói funkcióban). Retorikai szinten tehát megteremtődik a versben 
egy olyan kapcsolat lehetősége (a meg- és felszólítás által), mely 
Mű – Alkotó – Befogadó hármasában működik, és mindegyiküktől 
nyitást és aktivitást vár el.

A textus narratív szintjén pedig ugyancsak egy ilyenfajta kapcso-
lat mitologikus képe bontakozik ki: „Oh, a’ halandó lyánka’ szíve /  

850 leMMi 1933, 91–97.
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Emberi szép’ kebelén viruljon, / Mint a mosolygó Helleniszé, midőn 
/ A’ félisteneket szülte szerelmiben”. Az új mitológia e köz ponti  
alakja, Hellenisz önmagában is szintetizálja a két történeti korsza-
kot: individuum, mint a jelen szimbolikus alakja, Szemelé, ugyan-
akkor neve Hellászra utal. Hellenisz szerelme a teremtő poézis 
metaforája: az ebből születő „teremtmények” pedig félistenek, akik 
mintegy megtestesítik égi és földi, isteni és emberi egybeolvadá-
sát, mely sem Hellászban, sem a jelenben nem valósulhatott meg. 
Azonban Hellenisz szerelmi teremtése nem a görög mitológia logi-
kája mentén működik, ahol félistenek csak isten és ember (például 
Thétisz és Péleusz) szerelméből születhettek. A vers szövege vilá-
gosan jelzi, hogy e félistenek „halandó lyánka” és „emberi szép” 
nászából származnak. Ez a modell könnyen megfeleltethető a kora-
beli magyar esztétika alkotás-modelljeivel. A szerelem-metaforikát 
ugyancsak előszeretetettel felvonultató Schedius-szövegek nyel-
vén szólva: a Szépség nem más, mint egy „kölcsönösen egyenran-
gú, belső kapcsolat”, működésben.851 De közelebb húzódva a vers 
erőteréhez, talán alkalmasabb Berzsenyitől idézni: „A harmóniás 
szeretet nem egyéb, mint az emberben megjelenő hármas szeretet, 
úgymint: az ön-, tárgy- és viszontszeretetnek, szerető, szerettető és 
teremtő erőknek, gyönyört érző, gyönyört éreztető s gyönyörben 
teremtésnek harmóniás középlete... Mivel pedig az ön-, tárgy-, és 
viszontszeretet harmóniája azt jelenti, hogy az ember szereti ugyan 
lelketlen tárgyait is, de még inkább az élőket, leginkább pedig  
a vele legharmóniázóbb és szeretetét legviszonzóbb embert; tehát 
ezen szempont szerint legemberibb szép az emberszeretet, vagy az 
emberszeretet és viszontszeretet harmóniájából folyó gyönyör.”852 
A Hellenisz-korszak parancsolt-vágyott víziója a textus szintjén  
a jelen töredezettségéből indul, hiszen a 7. versszak eleji felszólítást 
egy leíró visszautalás követi a jelenre (a samiel-motívummal), s csak 

851 A szerelmi metaforikára jó példa Schedius Lajos A’ Szépség’ Tudománya 
című írása (Balogh 2005, 247–252.). A szépség definícióját és annak 
kifejtését ld. uő, Principia Philocaliae seu Doctrinae Pulchri = Uo., 
324–373.

852 Berzsenyi Dániel, Poétai harmonistika, 307–310., 319–324. (Fórizs 
2011 kiadása alapján).
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azt követően folytatódik az imperatívuszok sora, mígnem az utolsó 
versszak Hellász-utalása visszacsatol a történet kezdetére, a teljes 
lezártság és körszerűség tökéletességét asszociálva. E Hellász-uta-
lás virágmotívuma ugyanakkor érzékletesen jelzi, hogy a Hellenisz-
korszak nem a Hellász-vízió változatlan újraéledése, újrajátszása: 
a termékeny poézis működésére utaló virágok Hellászban a menny 
emberek számára elérhetetlen, bár csalogató boltozatán nyíltak, míg 
a Hellenisz-korszakban a „gyönyörre nyilt szív nyiladozza / A’ sze-
retet’ csuda két virágit.”

Az ösvény végül szinte ugyanoda kanyarodik. Talán csak annyi 
a különbség, hogy a „világnak szóló egyetemes költészet-jóslat”853 
mellett egy radikális, alkotóra és befogadóra egyaránt rámért, nosz-
talgia helyett szintézist követelő parancsként hangoztatott esztétikai 
program hordozójaként és megtestesítőjeként is olvashatók a „lekö-
tött kalóz” talányos szavai. A „lekötött kalózé”, kinek rejtélyes meta-
forájában talán nem is elsősorban az alkotói én, sokkal inkább a ránk  
hulló klasszicizáló dörgedelemből minket szembetegező ösztöké-
léssé szelídülő, emberarcú Mű emeltetik az isteni szférába.

853 Bécsy 2001, 116.
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Pruzsinszky Sándor  141
Pszeudo-Longinosz  48, 52, 54, 

58, 61
Pukánszky Béla  61

Quintilianus, Marcus Fabius  
47, 109

Raabe, Paul  153
Ráday Gedeon, gr.  147, 269, 

270, 272, 276, 278, 279, 281
Radnai Rezső  47

Rájnis József  15, 233, 263, 288
Rákóczi Ferenc, II.,  

magyar és erdélyi fejedelem  
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Rát Mátyás (Ratt)  233, 263
Ratschky, Franz Joseph von  

159
Ray, Philip Ellis  69
Raynal, Guillaume Thomas 

François  175, 176
Read, Will  228, 239
Reill, Peter Hans  128
Reiter, von  159
Relcz de Fületincz, Adamus  
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Retzer, Joseph Friedrich von, br. 

159
Révai Miklós (Révay)  133, 134, 

139, 166, 167, 180, 227, 247, 
288

Ricoeur, Paul  106
Riedel, Friedrich Justus  48, 51, 

54
Rind, Miles  35
Ripa, Cesare  277
Robb, Kevin  17
Robertson, John  32
Robertson, William  157, 176
Rousseau, Jean-Jacques  279
Rudbeck, Olaus  

(Olahus Rudbeckius)  190
Rumy Károly György  126
Ryan, Cressida  48
Ryan, Vanessa L.  74

Sajnovics János  19, 99, 180–183, 
185–191, 197, 198, 201–203
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Sándor Lipót,  
Habsburg–Lotaringiai, 
főherceg, nádor  244, 245, 
247, 249, 253–256, 258, 259

Sarafianos, Aris  60
Sarau, Franz Joseph, gr.  159
Sarlay Imre  231
Sárói-Szabó Sámuel  248
Schedius Lajos János  8, 22, 24, 

45–47, 49, 50, 52–57, 60–66, 
69–71, 74–78, 106–109, 112, 
117, 119–127, 147, 150, 215, 
228, 234, 235, 247, 291

Schenk, Günter  39
Scheuchzer, Johannes Jacob  91
Schiller, Johann Christoph 

Friedrich von  272
Schittlersberg, August Veit von 

(Schittlesberger)  159
Schlegel, Friedrich  71
Schlözer, August Ludwig 

(Schlötzer)  118, 171, 188, 
190

Schlumbohm, Jürgen  128
Schmutzer, Jacob Matthias  139
Schöne, Albrecht  277
Schreiter, M.  157
Schulte, Rainer  104
Schwartner Márton  14, 190
Segner  157
Seidler, Andrea  168
Servius, Maurus Honoratus  70
Shaftesbury, Anthony Ashley 

Cooper  19, 31, 35, 47, 48, 54, 
64, 76

Shakespeare, William  73, 86
Simai Kristóf  138, 139, 166, 242

Skerlecz Miklós, abafi br.  152, 
161, 164, 214

Skolka, Andreas  125
Smith, R. Alden  285
Somssich Lázár  152
Sonnenfels, Joseph von, br.  

158, 160, 240
Soós István  14, 210, 216, 217
Sørensen, Bengt Algot  83
Spielenberg Pál  218, 220, 221, 

224, 225, 227–229, 231, 232, 
235–240, 242–244, 246–253, 
280, 295

Spielmann, Anton, br.  159
Spittler, Ludwig Timotheus  118, 
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Splény Ferenc, br.  152, 153
Starzyk, Lawrence J.  73, 86
Steiner, Gerhard  143, 157
Stewart, Dugald  70
Stipsics Alajos Manó  124, 126
Stipsics Ferdinánd Károly  124
Stolze, Radegundis  104
Strathmann  159
Sulzer, Johann George  47, 52, 

54
Swieten, Gottfried van, br.  133, 

145, 159–161

Szabó Ágnes  133, 137, 138, 144, 
161, 165–167

Szabó Botond, G.  89
Szabó György  187
Szabó Margit  141–143, 153, 

156, 234
Szabó Miklós  75
Szabó, Gregorius  139
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Szaicz Leó Antal Mária (Szeicz)  
236, 237, 250

Szajbély Mihály  21
Szántay Antal  164
Szarvas Gábor  181
Szathmáry László  246
Szauder József  119, 180, 266
Széchényi Ferenc, gr. (Széchenyi)  

144, 164, 167, 190
Szegedy-Maszák Mihály  104, 111
Szeicz → Szaicz
Szekfű Gyula  218
Szelestei Nagy László  15, 162
Szent-Királlyi Margit  141, 142, 

153–156, 191
Szentjóbi Szabó László  150, 167
Szentmarjay Ferenc  248
Szentpéteri Imre  16, 48
Szép Bea  227
Szép János  22, 23, 80, 84, 107
Szerdahely György Alajos  7, 8,  

11, 13–28, 30–37, 39–42, 
45–55, 57–63, 65, 67–81, 83, 
84, 86–89, 91–99, 101, 102, 
106–108, 111, 113, 235

Szilágyi Ferenc  21, 103, 180
Szilágyi Márton  9, 22, 43, 56, 

77, 120, 134, 184, 221, 232, 
235, 246, 269

Szinnyei József  133, 137, 248
Szlávy János  248
Szlávy Pál  135, 136, 153
Szörényi László  92, 93, 184
Szuhányi Ferenc  237
Szüts György István  62
Szvatopluk, I., morva fejedelem  
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Tamás, Aquinói, Szent  40
Tarnai Andor  150, 187, 210
Tarnóczi Lóránt  105
Tasi Réka  227
Tasso, Torquato  240
Tatár Péter  181
Teleki Sámuel  141, 146, 168
Tersztyánszky Dániel  161
Tertina Mihály  218, 224, 231, 

232, 236, 242, 243
Tessedik Sámuel  211
Thomka Beáta  85
Thun, Maria Wilhelmine von, gr. 

 158
Thurzó család  247, 261
Toldy Ferenc  235
Tóth István György  46
Tóth Sándor Attila  14, 15, 22–24, 

36, 45, 79, 93
Tóth-Pápay Sámuel  248
Townsend, Dabney  71
Török Lajos, gr.  160, 249
Trattner Tamás  178
Triesnecker, Franz  94, 216
Tudhope, George V.  274
Tüskés Gábor  121, 217, 233

Udías, Agustin  216

Ürményi József  130, 131, 
140–143, 146, 147, 155, 156, 
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Vaderna Gábor  273
Vaeck, Marc Van  73
Valjavec, Fritz  55, 122–124
Vályi András  163
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Vandenabeele, Bart  54
Várady József  137, 167, 172, 

176
Varga Endre  164
Varro, Marcus Terentius  70
Vasari, Giorgio  127
Venuti, Lawrence  105
Vergilius Maro, Publius  93, 240, 

263, 272, 273
Verhovácz Antal  249
Verseghy Ferenc  90, 248
Versényi György  92
Vico, Giovan Battista  287
Virág Benedek  277, 288
Voigt, Mikuláš Adaukt  169
Voltaire  73, 86, 118, 146, 279
Voss, Johann Heinrich  29
Vörös Imre  90, 146
Vörösmarty Mihály  76, 289

Waldapfel József  80, 231, 236, 
238

Waquet, Françoise  205–207, 
229

Weber → Wöber
Wecter, Dixon  60

Weingand, I. M.  154, 174
Wenk  159
Wesselényi Miklós, br.  248
Whiston, William  90, 91, 101
White, Hayden  179
Wieland, Christoph Martin 

(Vieland)  240, 269
Winckelmann, Johann Joachim  

72, 83, 86, 126, 269
Windisch Éva, V.  14, 135, 161, 

162, 169, 215, 231, 236
Windisch, Karl Gottlieb  168, 

171, 184
Wolf, Richard B.  64
Wolff, Christian, br.  40, 47, 49
Wöber, Jakob von  158, 159
Wright, of Durham, Thomas  91
Young, Edward  31, 240

Zerdahelyi, Paulus  140
Zinzendorf , Karl, gr. 158
Zombori István  210
Zöller, Günther  33
Zrínyi Miklós, gr.  233, 262

Zsirai Miklós  181
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IRODALOMTÖRTÉNETI FÜZETEK

A sorozatban megjelent kötetek

11. péTer László: Espersit János. Ismeretlen adatok Juhász Gyula 
és József Attila életéhez. 1955.

12. varga Imre: Szádeczky: Miscellania. Egy XVIII. századi vers-
gyűj te mény ismertetése. 1955.

13. Forgács László: Bajza és Belinszkij. 1955.
14. fenyő István: Az Aurora. Egy irodalmi zsebkönyv életrajza. 1955.
15. puKánszKyné Kádár Jolán: A drámaíró Csokonai. 1956.
16. hegedüs Nándor: Ady Endre Nagyváradon. 1956.
17. KoMlós Aladár: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század 

második felében. 1956.
18. fejős Imre: Vörösmarty arca. 1956.
19. Trócsányi Zsolt: A nagyenyedi kollégium történetéhez. 1957.
10. ecKhardT Sándor: Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. 

1957.
11. gergely Pál: Arany János és az Akadémia. 1957.
12. BaránszKyJóB László: Arany lírai formanyelvének fejlődés-

tör téneti helye. 1957.
13. Busa Margit: A Thököly-kódex és kuruckori versei. 1958.
14. WaldapFel József: Gorkij és Madách. 1958.
15. vaJda János levelei Milkó Izidorhoz. 1958.
16. süKösd Mihály: Tudós Weszprémi István. 1958.
17. vörös Károly: Adalékok Pálóczi Horváth Ádám életéhez. 1958.
18. gáldi László: Szenczi Molnár Albert zsoltárverse. 1958.
19. Mezei Márta: Történetszemlélet a magyar felvilágosodás iro-

dalmában. 1958.
20. FeKeTe Sándor: Petőfi, a segédszerkesztő. A költő ismeretlen 

írá saival. 1958.
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21. rejTő István: Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon. 
1958.

22. nagy Péter: Szabó Dezső indulása. 1958.
23. Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából. 1959.
24. pogány Péter: Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci 

nyomda működése nyomán (1770–1823). Vásári ponyvairatok. 
1959.

25. Balassi Bálint Szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-kódex 
magyar és szlovák versei. 1959.

26. hegedüs Nándor: Ady elnyeri a főváros szépirodalmi díját. 
1959.

27. rejTő István: Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák. 1959.
28. fenyő István: Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó 

tükrében. 1959.
29. radó György: Majakovszkijról. 1960.
30. ziMándi István: Péterfy Jenő és baráti köre. 1960.
31. sáFrán Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet. 1960.
32. csanda Sándor: A törökellenes és kuruc harcok költészetének 

magyar–szlovák kapcsolatai. 1961.
33. mezősi Károly: Petőfi családja a Kiskunságban. Kiskunfélegy-

házi életük. 1961.
34. geréB László: A munkásügy irodalmunkban 1832–1907. Ta nul-

má nyok. 1961.
35. csuKás István: Ady Endre a szlovák irodalomban. 1961.
36. Merényi Oszkár: Ismeretlen és kiadatlan Kölcsey dokumentumok. 

1961.
37. Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Koszto-

lányi ifjúkori barátsága. 1962.
38. zrinszKy László: A Magyar Tanácsköztársaság emléke költé-

szetünkben 1919–1945. 1962.
39. csapláros István: Kraszewski és Magyarország. 1963.
40. varga József: Ady útja az „Új versek” felé. 1963.
41. lengyel Géza: Magyar újságmágnások. 1963.
42. Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága. 1963.
43. TaMás Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól Jó zsef 

Attiláig. 1964.
44. grezsa Ferenc: Juhász Gyula egyetemi évei 1902–1906. 1964.
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45. MarKoviTs Györgyi: Üldözött költészet. Kitiltott, elkobzott, 
per befogott kötetek, versek a Horthy-korszakban. 1964.

46. KoMlós Aladár: A szimbolizmus és a magyar líra. 1965.
47. Kunszery Gyula: A magyar szonett kezdetei. 1965.
48. T. erdélyi Ilona: Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. 1965.
49. péczely László: Tartalom és versforma. 1965.
50. sziKlay László: Az ifjú Hviezdoslav. 1965.
51. poszler György: Szerb Antal pályakezdése. 1965.
52. csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 1967.
53. KánTor Lajos: Százéves harc „Az ember tragédiájá”-ért. 1966.
54. szigeTi József: A Balassi-comoedia és szerzője. 1967.
55. eöTvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Közzéteszi Nizsa lov szky 

Endre. (A leveleket sajtó alá rendezte Lukácsy Sándor.) 1967.
56. csaTári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. 1967.
57. szaBolcsi Miklós: A verselemzés kérdéseihez. 1968.
58. rónay László: Az Ezüstkor nemzedéke. 1967.
59. varga Imre: Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. század 

második feléből. 1967.
60. varannai Aurél: John Bowring és a magyar irodalom. 1967.
61. poMogáTs Béla: Kuncz Aladár. 1968.
62. schWeiTzer Pál: Ember az embertelenségben. A háborús évek 

Ady-verseinek szimbolikus motívum-csoportjai. 1969.
63. horváTh János: Vörösmarty drámái. 1969.
64. FeKeTe Sándor: Petőfi, a vándorszínész. 1969.
65. Balogh László: Asztalos István. 1969.
66. D. BirnBauM Marianna: Elek Artúr pályája. 1969.
67. Barla Gyula: Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt. 1970.
68. TaMás Anna: Az Életképek. 1970.
69. T. erdélyi Ilona: Irodalom és közönség a reformkorban. Re gé-

lő Pesti Divatlap. 1970.
70. H. luKács Borbála: Szellemtörténet és irodalomtudomány. 1971.
71. néMeTh G. Béla: Tragikum és történetfelfogás. 1971.
72. Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon  

a XVI–XVIII. században. 1971.
73. pór Péter: Konzervatív reformtörekvések a századforduló iro -

dal mában. Justh Zsigmond és Czóbel Minka népiessége. 1971.
74. kőHáTi Zsolt: Sárközi György. 1971.
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175. KaTona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. 1971.
176. Bényei Miklós: Eötvös József olvasmányai. 1972.
177. FeKeTe Sándor: Petőfi romantikájának forrásai. 1972.
178. agárdi Péter: Rendiség és esztétikum. 1972.
179. Mályusz Elemér: Királyi kancellária és krónikaírás a közép -

kori Magyarországon. 1973.
180. hopp Lajos: A Rákóczi-emigráció Lengyelországban. 1973.
181. dersi Tamás: A századvég katolikus sajtója. 1973.
182. MarTinKó András: Költő, mű és környezet. 1973.
183. péTer Katalin: A magyar nyelvű politikai publicisztika kezde-

tei. A Siralmas panasz keletkezéstörténete. 1973.
184. sivirsKy Antal: Magyarország a 19. századi holland irodalom 

tükrében. 1973.
185. TöröK Gábor: Lírai igefüggvények stilisztikája. 1974.
186. pór Anna: Balog István és a 19. század elejének népies szín-

játéka. 1974.
187. szalai Imre: A Vajda János Társaság. 1975.
188. Bán Imre: A Karthausi Névtelen műveltsége. 1976.
189. czigány Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus 

Angliában 1830–1914. 1976.
190. S. sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia költészete. 1976.
191. sipos Lajos: Babits Mihály és a forradalmak kora. 1976.
192. Kollin Ferenc: A Prager Könyvkiadó története. 1977.
193. szuroMi Lajos: József Attila: Eszmélet. 1977.
194. neMes István: Radnóti Miklós költői nyelve. 1979.
195. di Francesco, Amedeo: A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint 

költői fejlődésében. 1979.
196. szilágyi János: A Népszava irodalompolitikája 1919 és 1929 

kö zött. 1979.
197. orosz László: A magyar verstani eszmélkedés kezdetei. 1980.
198. Bécsy Tamás: A drámaelmélet és dramaturgia Csokonai mű-

vében. 1980.
199. lichTMann Tamás: Pap Károly. 1979.
100. Mégis győztes, mégis új és magyar. Tanulmányok a Nyugat 

megjelenésének hetvenedik évfordulójára. 1980.
101. gersKovics, Alekszandr: Petőfi és a színház. 1980.
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102. nagy sz. Péter: Az idilltől az abszurdig. Gelléri Andor End re 
pálya képe. 1981.

103. KeleMen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi el ső 
korszakában. 1981.

104. Bónis György: Révay Péter. 1981.
105. ruBin Péter: Francia barátunk, Auguste de Gerando. 1982.
106. Kulin Ferenc: Hódíthatatlan szellem. 1982.
107. poMogáTs Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideo-

lógiája. 1983.
108. hopp Lajos: A lengyel literatúra befogadása Magyarországon 

1780–1840. 1983.
109. laczKó András: Ecset és toll. Rippl-Rónai József és az iro da-

lom. 1983.
110. péTerFFy Ida: Horváth Ádám munkássága a „Hunniás” előtt. 

1985.
111. MarKoviTs Györgyi: A magyar írók harca a cenzúra ellen. 1985.
112. May István: A magyar heroikus regény története. 1985.
113. deMe Zoltán: Verseghy könyvtára. 1985.
114. angyalosi Gergely: A lélek lehetőségei. 1986.
115. BarTa János: A pálya ívei. Kemény Zsigmond két regényéről. 

1985.
116. KoroMpay H. János: Műfordítás és líraszemlélet. Egy fél év -

század magyar Baudelaire-értelmezései. 1988.
117. MarTinKó András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és eu ró-

pai tükörben. 1988.
118. göMöri György: Angol–magyar kapcsolatok a XVI–XVII. szá-

zadban. 1989.
119. neMesKéri Erika: Cholnoky László. 1989.
120. KeMény Katalin: Az ember, aki ismerte saját neveit. Széljegy-

zetek Hamvas Béla Karneváljához. 1990.
121. sanTarcangeli, Paolo: Magyarok Itáliában. Tanulmányok és 

előadások. 1990.
122. KúTFalvi Oszkár: Újságpaloták. 1991.
123. néMeTh G. Béla: Péterfy Jenő. 1991.
124. gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József (1699–1763). 1991.
125. hiMa Gabriella: Kosztolányi és az orosz regény. 1992.
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126. széles Klára: Henszlmann Imre művészetelmélete és kritikai 
gyakorlata. 1992.

127. deréKy Pál: A vasbetontorony költői. 1992.
128. KaBdeBó Lóránt: »A magyar költészet az én nyelvemen be szél.« 

1992.
129. Kilián István: A minorita színjáték a XVIII. században. 1992.
130. Kulcsár szaBó Ernő: A magyar irodalom története 1945–1991. 

1993.
131. nagy Imre: Nemzet és egyéniség (Drámairodalmunk az 1810-es 

években: a hazafiság drámái). 1993.
132. pinTér Márta Zsuzsanna: A ferences iskolai színjátszás a XVIII. 

szá zadban. 1993.
133. TaxnerTóTh Ernő: Rend, kételyek, nyugtalanság (A Csongor 

és Tünde kérdései). 1993.
134. BoTKa Ferenc: Déry Tibor és Berlin (A Szemtől szembe és 

forrásvidéke). 1994.
135. KrisTó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezde-

tektől 1241-ig. 1994.
136. Mezei Márta: Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-leve le zés ben.  

1994.
137. Klaniczay Tibor–Klaniczay Gábor: Szent Margit legendái és 

stigmái. 1994.
138. varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás  

a kezdetektől 1800-ig. 1995.
139. szili József: Arany hogy istenül. Az Arany-líra poszt modern  -

sége. 1996.
140. P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. A magyar 

drá ma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig. 1997.
141. S. varga Pál: Két világ közt választhatni. Világkép és több-

szólamúság Az ember tragédiájában. 1997.
142. BaJza Kálmán: Az Athenaeum-per. Az első magyar sajtóper 

története. 1997.
143. BerKes Tamás: Sárkány Oszkár. Egy „apollonista” tudós de-

rékba tört élete. 1998.
144. szaBó G. Zoltán: A kézirattól a kiadásig. Kölcsey Ferenc ver -

seinek szöveghagyománya. 1999.
145. csorBa Sándor: Bessenyei György világa. 2000.
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146. harTvig Gabriella: Laurence Sterne Magyarországon (1790–
1860). 2000.

147. varga Imre–pinTér Márta Zsuzsanna: Történelem a szín pa-
don. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17–18. szá zad-
ban. 2000.

148. Bene Sándor: Egy kanonok három királysága. Ráttkay György  
horvát históriájáról. 2000.

149. szilágyi Márton: Lisznyai Kálmán. Egy 19. századi írói élet-
pálya társadalomtörténeti tanulságai. 2001.

150. luKácsy Sándor: Petőfi eszmerokonai. 2001.
151. TüsKés Gábor–Knapp Éva: Az egyházi irodalom műfajai a XVII–

XVIII. században. Tanulmányok. 2002.
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