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IRODALOM ÉS KÖZÖNSÉG 
Elmélet és gyakorlat az induló Tudományos Gyűjtemény tükrében 

Az ezernyolcszáztízes években a magyar irodalomnak nincs még állandó olvasóközön
sége. Az arisztokrácia franciául és németül, a művelt városi polgárság németül olvas, 
a közép- és kisnemesség jelentős részé kalendáriumokkal és ponyván árult vásári történe
tekkel mulattatja magát.1 A tudomány, az oktatás és a közigazgatás nyelve még a német, 
illetve a latin, noha e nyelvek egyeduralma itt-ott megtört már (az alsófokú katolikus 
iskolákban van már magyartanítás, más felekezeteknél az oktatás nyelve szabadon választ
ható; az egyetem bölcsészeti karán működik másfél évtizede a magyar tanszék — átlago
san 8-10 hallgatóval! —, az országgyűlési feliratok és jegyzőkönyvek a latin mellett magya
rul is szerkeszthetők stb.2 Az irodalomból nemhogy megélni nem lehet, de egy könyv 
kiadása általában tetemes anyagi áldozatot követel a szerzőtől vagy a mecénástól. A pél
dányszámok olyan alacsonyak (általában 50-300 között mozognak)3, hogy a nyomta
tásban való megjelenés sem jelenthet minőségi változást egy-egy mű „társadalmi hatásá
ban", még akkor sem, ha feltesszük, hogy egy-egy példányt többen is elolvasnak. (Ebben 
a helyzetben azonban sokkal valószínűbb, hogy azok sem mind olvassák el, akik megren
delték.) A nyomdai, kiadói és könyvárusi feladatkörök még egyáltalán nem válnak el egy
mástól. A ,,könyvüzletben" érdekeltek e tevékenységek különböző variációit művelik, 
a piaci igényeknek megfelelően. (Üzletet igazán csak a tankönyvek és a kalendáriumok 
kiadása, valamint a másodvonalbeli német románok bizományos árusítása jelent.)4 Telje
sen tisztázatlanok a kiadói és szerzői jogok, annál is inkább, mert ezek legtöbbször első-

lKULCSÁR Adorján, Olvasókönöségünk 1800 táján. Bp. 1943. 
A korabeli oktatás felépítéséről és tartalmáról összefoglalóan: KOSÁRY Domokos, Művelődés 

a XVIII, századi Magyarországon. Bp. 1980, egyes részletkérdésekkel a Tudományos Gyűjtemény 
cikkei is foglalkoznak. Például: KIS János,/! nevelésnek külömbbféle módjai, és mellyiknek mihaszna 
van. Tudományos Gyűjtemény (a továbbiakban: T. Gy.), 1817. III. 102-106., B. V. L. (BOLDOG
RÉTI VIGH László = HORVÁT István), Kérdés: Kell-e már a Reformátorok felsőbb oskoláiban né-
melly tudománylat Anyai Magyar Nyelven tanítani? T. Gy., 1817. VI. 94-97., BEREGSZÁSZI Pál, 
Nemzeti Nyelvünk tanulásának szükséges volta. T. Gy., 1818. IV. 63-70., A magyar nyelv előretöré
séről: SZEKFŰ Gyula (szerk.), Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez. 1790-1848. 
Bp. 1926. 

3HARASZTI Károly, A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem a múlt század első felében. 
(Adalékok) Könyvtári Szemle, 1914. 76-81., 105-114., 139-144. 

4KULCSÁR, i. m. 42-50.; és VIDÉNYI (V1TKOVICS Mihály), A magyar könyvek terjesz
téséről. T. Gy., 1821. IX. 35-48. 
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sorban kötelességeket jelentenek. Az irodalomnak tehát nincs, nem is lehet állandó társa
dalmi hatása, sőt valójában állandó helye sem lehet ebben a társadalomban. Valamiféle 
helye azért van: gondoljunk például a Festetich György rendezte helikoni ünnepségekre 
Keszthelyen,5 vagy a Marczibányi-jutalom átadására.6 Ezek a rendezvények fényes külső
ségeikkel, díszmagyaros-kardos felvonulásaikkal, faültetéseikkel szép példái annak, aho
gyan a rendi társadalom a maga reprezentatív nyilvánosságával integrálja, befogadja, 
elismeri az irodalmat, az irodalmárokat, ,,a szellem nemeseit", de csakis ünnepi alkalmak
kor! Ezek az események tehát ebből a szempontból egyenes folytatásai a középkori lovagi 
tornáknak és főúri ünnepségeknek, ahol szintén babérkoszorút fontak a dalverseny győz
tesei fejére. Ugyanakkor a XIX. század elejének ünnepi pillanatai magukban hordják azt 
a lehetőséget, hogy a politikai és a szellemi arisztokrácia tartós kapcsolatba lépjen egymás
sal, hogy az irodalomnak valóban társadalmi értéke legyen. E korai s még ünnepi talál
kozásokat a mindkét fél által nagyra értékelt - ámbár nem teljesen egyformán értelme
zett - eszmeáramlat, a nacionalizmus segíti elő. A rendi társadalom bizonyos képviselői, 
óvatos oppozícióban lévén a Birodalmon belül, felkarolják a magyar nyelvű irodalmat, 
meglátván benne szövetségesüket a Bécs elleni harcban. 

Ebben a helyzetben a modern értelemben vett irodalmárlét elképzelhetetlen, s nem
csak, nem is elsősorban anyagi okok miatt. A literátorság kívül esik „a normális társada
lom" tevékenységeinek körén, s habár tolerált, időnként elismert foglalatosság, csak 
bizonyos (sokszor nagyon is szigorú) szabályok betartásával űzhető. „Szabadidős" tevé
kenység, magánügy, amelynek kedvéért a társadalmi és magánélet egyetlen feladata sem 
hanyagolható el. A közönség előtt dilettánsnak, azaz műkedvelőnek ülik mutatkozni, 
ami ebben az esetben természetesen nem az alkotás minőségére, hanem az életformára 
vonatkozik. (Emlékezzünk Berzsenyi virrasztásaira, titkos éjszakai versírására és évtizedes 
húzódozására, hogy közönség elé álljon; Kisfaludy Sándor Himfy-mimikrijére, Dessewffy 
magamentegetésére.)7 Az irodalmon egyáltalán nem Ülik keresni; éppen a jobbágyfiúból 
lett szuperintendens író, Kis János fogja megróni a húszas években a Tudományos Gyűjte
mény hasábjain kortársait, amiért anyagi haszon reményében adják fejüket az írásra, ami
vel a literatúra teljes egészében elveszti méltóságát.8 A literatúrával való foglalkozás 
(beleértve az írást, az olvasást, az irodalom támogatását és az előfizető-gyűjtést) erkölcsi
leg magasrendű, hazafias tett, amit éppen ezért megítélni sem illik esztétikai, csupán mo
rális alapon. Ez a felfogás természetesen elsősorban a közép- és főnemes írókat korlátozza; 

SA Keszthelyi Helikon, Irta egy jelen voltt (!) Vendég. T. Gy., 1817. III. 76-85. 
6CSAMHEN Károly, Pest-Buda irodalmi élete, 1780-1830. Bp. 1934. 94-96. 

„ . . . en magamat soha se tartottam könyvirónak, tessék engem úgy tekinteni, mint mulat-
kozót (Dilettante) .. .és ezért egy kevés engedelemmel viseltetni irántam". Dessewffy József gróf 
munkái. III. Levelek, 1812-1843. Kiadja FERENCZY József, Bp. 1888. 13. 

8KIS János, Az írók megfutalmazásáról. T. Gy., 1828. III. 71-76., „Jaj annak az írónak... ki 
a Helikonon csak kenyerét keresi... Aki pénzért ír... músáját... az Olvasó-közönséghez béres-szolga 
gyanánt szegődteti" - írja Kis. Megjegyezzük, hogy álláspontja ekkor már nem tükrözi az általános 
véleményt. FÖLDVÁRY Miklós (Mi akadályozhatja a hazai literatúra gyarapodását? T. Gy., 1826. 
I. 38-46.) már két évvel korábban az alacsony honoráriumokban látja az irodalom fejlődésének 
akadályát. 
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a hivatalvállaló kisnemesek és honoráciorok e téren is „szabadabban" mozoghatnak. 
Viszont az ő társadalmi szerepüket irodalmi téren is meghatározza kapcsolódásuk egy-egy 
főúri mecénáshoz, aki nemcsak hivatali előmenetelüket segíti, hanem literátori pályájukon 
is védelmezőjük. (Néhány jellegzetes példa: Horvát István — Ürményi József, Thaisz And
rás - Teleki József, Döbrentei Gábor - Gyulay Lajos, Kulcsár István - Festetich György, 
Verseghy Ferenc — Marczibányi István stb., vagy később: Bártfay László — Károlyi 
György, Tasner Antal — Széchenyi István.)9 

A jellemzett szerepelvárás az ezernyolcszáztízes években oly erősen hat, hogy senki sem 
negligálhatja büntetlenül. Még Kazinczy is, aki pedig fogságával eljátszotta annak lehetősé
gét, hogy a társadalmi-politikai élet bizonyos fórumain még egyszer felléphessen, s aki 
- többek között ezért is - mint irodalmár, másokhoz képest tágabb teret kapott (alakí
tott ki), még ő is foggal-körömmel ragaszkodik a látszat fenntartásához, igyekszik jó 
gazdának, gondos földesúrnak tűnni, aki ilyen irányú feladatait nem hanyagolja el az iro
dalomért, akit tehát senki sem vádolhat azzal, hogy csak a literatúrával törődik.10 

Ha nincs közönség, nincsenek irodalmi fórumok, s az írónak nincs igazán helye a társa
dalomban, akkor írónak lenni a menekülés egyik formája. Menekülés a társadalmi kötött
ségek elől, a magánélet gyötrő gondjaitól, a politikai problémáktól, a társadalom érték
rendjétől egy másik, magasabbrendű, igazabb világba, ahol nem érvényesek a külső nor
mák, ahol a szellem szabad köztársaságának törvényei uralkodnak. 

A tízes években az irodalomba való menekülésnek számos útja van, kezdve Szemere és 
Kölcsey kivonulásától egy különös, idealizált szellemvilágba,11 folytatva a társadalomból 
félig-meddig kitaszított Berzeviczy és Kazinczy — egymással tökéletesen ellentétes, de 
egy tőről fakadó - életvitelével vagy, Kisfaludy Sándor12 és Berzsenyi létformájával,13 

amelyben az irodalom „a titkos szerelem" szerepét kapja, egészen Vitkovics vagy Fáy 
leginkább valóságközeli literátorkodásához, amelyben az irodalom élvezete és művelése 
mintegy belesimul a hagyományos társasági életbe.14 Bármennyire különböző íróink 
személyisége, habitusa, társadalmi állása és világnézete, mint írók, valamennyien me
nekülők. 

Annak ellenére, hogy a múlt század első két évtizedében társadalmon kívüli helyzetben 
létezett a magyar irodalom, mégis, már ekkor is úgy működött, mintha valóságos intéz
ményrendszer lett volna. Voltak pártjai — egymással éles harcot vívó csoportjai —, voltak 
fórumai, és volt közönsége.15 Csak számottevő társadalmi hatása nem volt. Hiszen - kis 

E jellegzetes familiáris viszony irodalmi következményeiről FÁBRI Anna, Az irodalom ma
gánélete. Bp. 1987. 

10Vö. Kazinczy Ferenc levelezése (a továbbiakban: KazLev),\-XXI. Közzéteszi VÁCZY János. 
Bp. 1890-1911. XV. 32. 

nKERECSÉNYI Dezső, Kölcsey Ferenc, Bp. évszám nélkül (1940) 41-49. Kölcsey Ferenc 
minden munka, Bp. 1887. IX. 191-265. 

12CSÁSZÁR Elemér, Kisfaludy Sándor. Bp. 1910. 98-99. 
13Vö. Kis János emlékezései (válogatta OROSZ László), Bp. 1985. 994-996. 
14BADICS Ferenc, Fáy András életrajza. Bp. 1890. 102-143. 

A korabeli írói csoportosulásokról részletesen szól: FARKAS Gyula, A magyar romantika. 
Bp. 1930. 
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túlzással — a közönséget is maguk az írók jelentették, az irodalmi fórumok tökéletesen 
zártak és belterjesek voltak. Az írói csoportok sem elsősorban elvi vagy esztétikai nézet
különbségek mentén szerveződtek, hanem sokkal inkább földrajzi, társadalmi és vallási 
alapon, utólag keresve aztán szembenállásukhoz esztétikai érveket. 

Az irodalom két legfontosabb fóruma ez idő tájt a levelezés és a szabnélet. Az irodal
mi levelezés sajátos publikációs forma, a művek jelentős része jár így körbe az irodalmá
rok között, különböző kritikai megjegyzések kíséretében, sokszor átalakulva. Változta
tásra nem csupán a szerzőnek van joga, hanem a többieknek is, hiszen a mű ily módon 
bekerül „az irodalomba", s mintegy közkinccsé lesz. Űj szavak, műformák, képek terjed
nek el így széles körben. Sokszor többen is ugyanazt a művet fordítják, és sok-sok levél
váltás után alakul ki a legjobb, a végső forma. Az irodalom közösségi tevékenység, amely
ben ugyan nem vész el az egyén, de az individualizmusnál fontosabb a közösséghez tarto
zás, a „mi" tudata, az együtt létrehozott és együtt élvezett műalkotás. Ebben a folyamat
ban a nyomtatásban való megjelenés csak egy különleges, ünnepi pillanat, ami a hatáson 
és az értéken lényegében nem változtat. A tízes években szinte egyetlen olyan műalkotás 
sem jelenik meg nyomtatásban, amely előbb ne terjedt volna el kéziratban. 

Nyugat-Európában az irodalmi szalonok rendkívül fontos közvetítő szerepet játsza
nak.16 Az írók bensőséges olvasói körben mérhetik le készülő művük majdani hatását, 
s a fogadtatásnak megfelelően változtathatják, alakíthatják azt a véjső megjelenés előtt. 
Az olvasók itt cserélhetnek véleményt az irodalmi élet aktuáüs eseményeiről, a szalonon 
kívül megjelent művekről. S mivel a divatos szalonok a nagyobb nyilvánosság „vélemény
vezéreiként" is működnek, álláspontjukat szélesebb befogadói körre is kisugározhatják. 
Vagyis katalizátorai mind az alkotói, mind a befogadói folyamatnak. 

A század eleji magyar irodalmi szalonoknak11 éppen az a legfőbb jellegzetességük, 
hogy ezt a közvetítő szerepet — bár akarják - nem tudják teljesíteni. Nem tudják, hiszen 
nincs hová közvetíteniük. A szalon látogatói csak egymás között cserélhetnek eszmét, 
csak egymásnak olvashatják fel műveiket. A szalonélet lényegileg csak annyiban különbö
zik a levelező irodalomtól, hogy a személyes együttlét lehetőséget ad a gyorsabb, azonnali 
véleménycserére. A szóbeliség ugyanakkor azzal a hátránnyal jár, hogy az elhangzott 
eszmefuttatások (sőt gyakran irodalmi művek) örökre elvesznek. A szalonélet azonban 
még ilyen csökevényes formájában is rendkívül jelentős szerepet játszik az irodalom intéz
ményrendszerének átalakításában. Egyfelől olyan mintául szolgál, amelyet egy későbbi, 
az irodalom számára jóval kedvezőbb korszakban követni lehet, másfelől - s talán ez még 
fontosabb — rengeteg értékes ötletet, fontos kezdeményezést tart ébren - ha kellett, év
tizedeken keresztül — a megvalósulásig. A Tudományos Gyűjtemény gondolata éppúgy 
egy irodalmi szalonban születik, mint az Auróráé vagy az Élet és Iiteratúráé. Sőt, a Nem
zeti Színház és a Magyar Tudós Társaság alapeszméje is szalonokban formálódik ki. S még 
nem is ejtettünk szót azokról az irodalmi művekről, amelyek szintén ezeknek a társas 

16Az európai irodalmi szalonok egy típusáról: Ingeborg DREWITZ, Berliner salons Gesdlschaft 
und Literatur zwischen Aufklarung und Industriezeitalter. Berlin, 1965. 

17A magyar szalonokról: KÁLLAY Miklós, A tudományos irodalom magyar szalonjai a múlt 
századelején. Literatúra, 1927. 261-262.;FÁBRI Anna, i. m. 
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összejöveteleknek köszönhetik — sokszor jóval későbbi — létrejöttüket. Csupán alkotásai
kat tekintve érthetetlen, miért becsülik oly nagyra a kortársak például Szemere vagy Bárt-
fay irodalmi értékeit. Ezek az írók valódi szalonliterátorok, akik e társas összejöveteleken 
kifejtett tevékenységükkel is alapvető szerepet játszhatnak az irodalomban. 

Természetesnek kell tartanunk, hogy elszigetelt irodalmáraink, midőn a maguk számá
ra meghatározzák, mi az irodalom feladata, egészen nagyigényűen gondolkodnak. (Az a 
kérdés, hogy egyáltalán mi is az irodalom, sokkal ritkábban merül fel, s ha igen, általában 
egyszerű leíró — „mennyiségi" — választ adnak rá. A Közhasznú Esméretek Tára például 
ezt: „az emberi elme akár írás, akár beszéd által közlött s gyarapodó munkálatainak öszve-
sége."18 Az irodalom (a tudomány, a kultúra: ezek akkoriban még összetartozó, egymást 
kiegészítő-átfedő fogalmak) az emberiség tökéletesedésének legfontosabb, elmellőz hetet
len eszköze - vallják. Az emberiség tökéletesedése feltartóztathatatlan folyamat ugyan, 
ennek ütemét azonban éppen a kultúra, az irodalom elterjedtsége fogja meghatározni, 
hiszen e tökéletesedés nem más, mint a ráció, az ésszerűség hatalomra jutása. E kristály
tiszta felvilágosodasi eszme a századforduló táján egészül ki azzal az — elsősorban Herder-
től eredeztetett — gondolattal, hogy az általános fejlődésen belül az egyes nemzetek külön 
utat járnak, járhatnak be, számos, a többiekétől eltérő sajátossággal. Ebből következően 
egy-egy nemzet fejlődésében különlegesen fontos szerepe van a nemzeti irodalomnak 
(a gondolatmenetből következően), fontosabb, mint a külföldi irodalmaknak.19 

Az irodalom tehát úgy jelenik meg előttünk, mint a társadalmi fejlődés motorja. Egy 
olyan irodalom, amelynek valóságos társadalmi hatása szinte nincs is. literátoraink termé
szetesen tisztában vannak ezzel az ellentmondással, s gyakorlati szinten meg is próbálják 
teóriájukat a hazai valósághoz alkalmazni. „Magas elméleti szinten" azonban ezt az axió
mát nem kell korrigálni, hiszen a valóság, amelyhez semmi köze nincs, nem cáfolja meg. 
Az afféle kételyek: „ment-e könyvek által a világ elébb?", azaz hogy valóban oly jelentős 
szerepet játszhat-e a kultúra a világ fejlődésében, sőt, hogy a változás fejlődés-e valójában, 
s ha igen, akkor ennek milyen ára van; azok a kételyek tehát, amelyek Nyugat-Európában 
az optimista felvilágosult eszmékkel szinte egy időben fogalmazódnak meg,20 nálunk csak 
jóval később bukkannak fel. 

A szóban forgó elmélet gyakorlati alkalmazásának igen sokféle formája van. Ezek kö
zül most csak a két legjellegzetesebbet emeljük ki: Kazinczy ét és Kisfaludy Sándorét. 

Kazinczy élete végéig töretlenül hisz az emberiség fejlődésében és a ráció győzelmében, 
rendkívül szkeptikusan ítéli meg azonban e folyamat kibontakozásának pillanatnyi esé
lyeit. Ezzel magyarázható, hogy az irodalmat egy szabadkőműves páholy mintájára szer-

18Közhasznú Esméretek Tára. Pest, 1839. VII. 493. E lexikonunknak természetesen nincs még 
„irodalom" címszava, hiszen ez nyelvújítási szó, Szemeié Pál alkotta a tízes években, s csak később 
ment át a köztudatba. A fenti szócikk Literatura címszó alatt található. A lexikonnak van Magyar 
Literatura címszava is (VII. 559.), ez azonban a magyar nyelvű irodalom történetét mondja el. 

19Vö.: Y (FEJÉR György), A nemzeti culturáról közönségesen, s a magyar nemzet culturá-
járói különösen. T. Gy., 1817. I. 13-42., II. 33-27., 3-44. S (SCHEDIUS Lajos), A nemzetiség
ről T. Gy., 1817. I. 57-61.; KOVÁCS Sámuel, A magyar literaturának menetele. T. Gy., 1819. 
30.; Y (FEJÉR György),/! Phüológiára egy tekéntet. T. Gy., 1823.1. 45. 

20Roland MORTIER, Az európai felvilágosodás fényei és árnyai. Bp. 1983. 
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vezi meg.21 A „szabadkőműves irodalmárok" végső célja természetesen az, hogy egyszer 
majd mindenkit részeltessenek az igaz tudásban, amelynek ők birtokosai, ám addig, amíg 
az alkalmas idő el nem jön, feladatuk saját tudásuk tökéletesítése, a titkok mélyére jutás 
és e titok féltékeny őrzése. Kazinczy a kultúra áldásait egyénenként terjeszti, lépésről 
lépésre haladva, s mindenkit boldogan befogad társaságába (tehetségre való tekintet nél
kül), aki „a céh szabályait" elfogadja. A széphalmi mester valódi irodalmi nyilvánosságot 
akar ugyan, de ez csak a kiválasztottak, az értők, a felkentek nyilvánossága lehet. Irtózik 
a tömegeknek tett engedményektől; felfogása szerint az igazán értékes irodalmat azok 
meg sem érthetik, így hát minden gyanús a szemében, ami sikeres.22 S mivel ebben a 
felfogásban az alkotás magáért az alkotásért van, óhatatlanul formai kérdések felé fordul 
a figyelme. Voltaképpen a nyelv is mint csiszolandó, tökéletesítendő forma kerül érdeklő
désének középpontjába, amelyet azért kell megújítani, hogy egyszer majd alkalmas legyen 
eredeti magyar művek megszólaltatására; olyanokéra, amelyekkel el lehet kezdeni a kö
zönség nevelését. Addig azonban írói műhelymunkára: elmélyült tanulmányokra, kísérle
tekre, műfajok, műformák átültetésére és főleg fordításokra van szükség, hiszen ezeken 
lehet lemérni, mennyire hajlékony, használható már a nyelv. Hogy a közönség mindezt 
nem értékeli, hogy a közönségnek nem a fordítás kell, hanem eredeti munkák, Kazinczyt 
mindez tökéletesen hidegen hagyja. 

Kisfaludy osztja ugyan Kazinczynak az irodalom kitüntetett szerepéről vallott nézetét, 
de ezt a szerepet kizárólag a haza, a magyar nemzet kifejlődésében, naggyá, jelentőssé 
tételében ismeri el.23 Szerinte a literatúráriak közvetlenül kell szolgálnia a nemzeti érdeke
ket, mégpedig úgy, hogy használható, „lefordítható" életmodelieket ad, megszívlelendő 
erkölcsi magatartást mutat be, azaz a szó legszorosabb értelmében nevel. Kisfaludynál 
éppen ezért a tartalom és a szándék lesz elsődlegessé, a forma és a megvalósítás színvonala 
másodlagos. Az irodalom, ha megfelel e magasztos elveknek, önmagában is hazafias tett, 
érték. „Holmi" esztétikai érvekkel tehát nem gáncsolható. Kisfaludy (aki a közhiedelem
mel ellentétben maga is lelkes nyelvújító)24 természetesnek tartja ugyan, hogy a nyelvet 
változtatni, alakítani kell, de csupán azokkal a változtatásokkal ért egyet, amelyek nem 
ellenkeznek nyelvünk „ősi" természetével.25 

Rendkívül jellemző felfogására, hogyan képzeli el a Magyar Tudós Társaságot {Kazinczy 
Ferenc levelezése. XIII. Közzéteszi BERLÁSZ Jenő, BUSA Margit, Cs. GÁRDONYI Klára, FÜLÖP 
Géza. Bp. 1960. 28-34.) A fokozatosságról pedig egy helyütt így vall: „Rémítsen el attól a pilla
nattól, amikor nemzetünk valami mássá lesz, mint ami most Kívánjon ön neki tudományos művelt
séget; a többi magától adódik majd. S jaj annak, aki idő előtt kap bele az előrelátható, fokozatosan 
működő természet útjaiba. Nem épít, hanem rombol." {Kazinczy Ferenc levelezése, XII. Közzé
teszi HARSÁNYI István. Bp. 1927. 44.) 

22Vö. Bírálatát Kisfaludyról. Kazinczy Ferenc müvei. Válogatta SZAUDER Mária. Bp. 1979. 
I. 738. 

23 Kisfaludy Sándor az irodalomról alkotott nézeteit legvilágosabban Dessewffy Józsefhez és 
Ruszék Józsefhez intézett leveleiben fejtette ki. Kisfaludy Sándor minden munka. VIII. Kiadja 
ANGYAL Dávid. 1893. 280-3 08., 324-341. 

24BAJZA József, Kisfaludy Sándor és a nyelvújítás. Magyar Nyelvőr. 11-17., 79-88. 
2sVö. Kisfaludy levelét Ruszékhez. KISFALUDY,i. m. 296-297. 
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E két felfogás a látszat ellenére sok közös vonást mutat. íróink nemcsak a végső cél 
feltételezésében közös nézetűek, nemcsak az irodalom, a kultúra társadalomátalakító 
szerepét túlozzák el mindketten, hanem abban is egyek, hogy az irodalmat egyirányú 
folyamatként képzelik el: a literátor (felismert hivatása tudatában) hat a közönségre, 
neveli, felemeli azt.26 A korabeli irodalmár, bármilyen eszmerendszert valljon is egyéb
ként, kiválasztottnak tudja magát, aki fontos küldetést teljesít. 

Egy közönség nélkül létező irodalmat sokféle veszély fenyegethet: hogy teljes egészé
ben belterjessé, ezoterikussá válik, hogy elszakad a valóság problémáitól, hogy mestersé
ges értékrendet alakít ki, hogy mellékes problémákat felnagyítva szétforgácsolja erejét, 
hogy irreális célokat tűz maga elé. Láthattuk, a múlt század elején mindezek létező veszé
lyek. Ugyanakkor ez a helyzet különleges előnyöket is kínál. Ekkoriban még valóban nem 
kell tekintettel lenni a közönség igényeire, az irodalomnak nincs még társadalmi felelős
sége (bármennyire is az ellenkezőjét állítják íróink). Ez a zártság igenis kedvez egy demok
ratikus vitafórum létrejöttének, ahol mindenki elmondhatja véleményét anélkül, hogy 
vesztesként a nyilvánosság előtt személyében is megsérülne; nagyobb (lehet) a tolerancia 
a kezdők, a más úton haladók iránt. Ezek az előnyök kisebb-nagyobb mértékben valóban 
megvannak ez idő tájt, noha íróink majd csak a megszűnésükre figyelnek fel, akkor, ami
kor a valódi irodalmi fórumok létrejönnek. 

A magyar irodalom történetében van még egy példátlan előnye e bezártságnak: az ará
nyaiban egészen rendkívüli nyelvújítás különleges gyors győzelme.27 A nyelv nagymérté
kű mesterséges átalakítása csakis ilyen körülmények között mehet végbe; a világtól elzár
tan, lényegében néhány tucat irodalmár magánügyeként. Korántsem véletlen, hogy alig 
egy esztendővel a Tudományos Gyűjtemény megindulása után a nyelvújítás lényegében 
befejeződik. Ettől kezdve, bármilyen életrevaló javaslattal is jelentkezzék valaki, az már 
nem lehet általánossá. Nem, mert az irodalmat, a nyelvet immár egy kiterjedt olvasó
közönség is „vigyázza", azaz óhatatlanul is konzerválja. Olyannyira, hogy ezen még (az 
elvileg korlátlan jogkörrel rendelkező) Akadémia sem tud majd változtatni; egyszerűen 
nem teheti meg, hogy ne legyen tekintettel a közvéleményre. így aztán (1832-ben!) 
Révai grammatikáját, Kazinczy nyelvét és Teleki (1817-ben írt) szótárkészítési elveit 
kodifikálja.28 

A nyelvújítással azonban ez a társadalmon kívüli irodalom el is ér lehetőségei végső 
határához. Most már valóban arra van szükség, hogy az elzárt műhelyekben folytatott 
kísérletek eredményeit a valóságban is kipróbálják, hogy felvegyék a kapcsolatot a közön
séggel, hogy állandó', nyilvános fórumot teremtsenek maguknak. 

26Gondoljunk a Hunyadyból vett idézetre, amelyet a Tudományos Gyűjtemény mottóul válasz
tott: „A Hazafinak egész valója, minden érzeménye, és gondolattya a Haza s Nemzet körül forog... 
Megvetve néz a népre, melly balul itél feíó'le vakságában; s még is javát munkállya." T. Gy., 1817.1. 

27A kérdésről átfogóan: TOLNAI Vilmos, A nyelvújítás. Bp. 1928,, SZALONTAY Gabriella, 
A Tudományos Gyűjtemény nyelvtudományi jelentősége. Bp. 1973., BALASSA József (kiad. eló'-
szó),Mondolat, Felelet a Mondolatra. Bp. 1898., Tövisek és Virágok. Bp. 1902. 

28Vö. Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai. A Magyar Tudós Társaság különös hasz
nálatára. Pest, 1832., Titoknoki jelentés az Igazgatótanácsnak az 1831. évi munkáról. MTA Kéz
irattár, RAL 93/1831. 
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A tizenkilencedik század első évtizedeiben Pest jelentős fejlődésnek indul, ám a tízes 
évek Pestjét nem szabad még a reformkorszak valóban mérföldes léptekkel polgárosodó, 
változó fővárosához mérnünk. Ekkor még meg sem kezdődnek azok a politikai harcok, 
amelyek majd az egész ország figyelmét Pestre irányítják, arisztokratáink és vezető közép
nemeseink között nem divat még házat vinni a városban, az igazán nagyszabású építkezé
sek, a tudatos városépítési törekvések éppúgy váratnak még magukra, mint a valóban 
nagyarányú betelepedési hullám. Ráadásul a tízes^évek Pestje még német város. A polgá
rok döntő többsége németajkú, mint ahogy a városban hosszabb-rövidebb ideig tartózko
dó hivatalnokok és katonák is azok.30 Lélekszámban még a szerb kolónia is megelőzi 
a magyarokat. Az utcán alig hallatszik magyar szó, akárcsak a hivatalokban vagy a kultu
rális intézményekben. 

A német polgárság nemcsak a város politikai és gazdasági vezetésében foglal el uralko
dó helyet, hanem a kulturális és tudományos életben is. Pontosabban: valóságos kulturális 
élete ekkoriban csak ennek a polgárságnak van Pesten. Mégpedig rendkívül magas szintű, 
élénk kulturális élete. A Millerek, Mitterpacherek, Rottenbillerek, Schönwiesnerek, Ki-
taibelek, Schediusok, Röslerek szoros kapcsolatban vannak a nyugat-európai tudósokkal 
és művészekkel, európai műveltséggel rendelkeznek, s jól ismerik a legmodernebb kulturá
lis törekvéseket. A pesti polgárság ily módon az egyetemes német kultúra aktív résztvevő
je, noha ez az aktivitás érthető módon elsősorban befogadói jellegű. Ugyanakkor e polgár
ság nemcsak Európával lélegzik együtt, hanem kialakítja, megszervezi a maga sajátos kul
turális életét is.31 A pesti német polgár nemcsak a legjelentősebb bécsi, berlini, jénai, 
frankfurti, göttingi újságok előfizetője, hanem saját — azaz német nyelvű pesti — napi
lapjai (!), folyóiratai és egyéb kiadványai vannak. Az olyan, modern igényeket kielégítő 
irodalmi kiadványok, mint az almanach vagy a divatlap, már a tízes-húszas, években ked
velt olvasmányaik.32 (Helyesebb volna talán német nyelvű polgárról beszélnünk. Hiszen 
a pesti bürgerek többsége már ebben az időben is magyarnak vallja magát, a kifejezés 
„hungarus" értelmében; az irodalom, a kultúra szerepéről is hasonlóan vélekedik, mint 
magyar nyelvű kortársai, csak mindezt — ekkor még — nem kapcsolja össze a magyar 
nyelvvel.) A különböző újságok, periodikák példányszáma 3-5000 között mozog; ilyen 
népszerűséget 1848-ig egyetlen magyar újság sem mondhat magáénak, még Kossuth Pesti 
Hírlapja is megközelíteni tudja csak e példányszámot;33 az egyre szaporodó nyomdák 
és könyvkereskedések szintén a német polgárság pénztárcájára alapozzák vállalataikat. 

A századelő Pestjének társadalmi viszonyairól: BELITZKY János, A pest-budai magyar polgár 
születése. Városi Szemle, 1947. 457-466,, mindennapi életéről: ANTALFFY Gyula, Reformkori ma
gyar városrajzok. Bp. 1982. 195-256.; építészetéről: PEREHÁZY Károly,/! régi belváros. Bp. 1982., 
demográfiai éspolitikaiváltozásairól:KÓSAJános, Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig. Bp. 1937. 6. 

30T. ERDÉLYI Ilona, Irodalom és közönség a reformkorban. Bp. 1970. 9. 
31PUKÁNSZKY Béla, A magyarországi német irodalom története a legrégibb időktől 1848-ig. 

Bp. 1926. 
32T. ERDÉLYI Ilona, i. m. 10. 
33 A magyar sajtó története I. 1705-1848., 1979. 246. (KÓKAY György szerint a Pesti Hírlap 

4700 előfizetővel rendelkezett. VARGA János szerint (Kereszttűzben a Pesti Hírlap. Bp. 1983. 27.) 
,Az eredetileg 1500 példányban nyomott... újság megrendelőinek száma (1841. J. A.) február elejére 

407 



Ebben a kulturális közegben a magyar nyelvű irodalom és tudomány nemigen tud lábra 
kapni. Ehhez arra lenne szükség, hogy a magyar irodalom ezt a német polgárságot nyerje 
meg magának, hiszen ez idő tájt nincs arra reális lehetőség, hogy a polgárság helyett vala
mely réteget neveljenek olvasóközönségükké irodalmáraink. Az, aki Goethe és Schiller, 
Klopstock és Bürger művein nőtt fel, aki Kant, Herder, Schelling, Jean Paul, Bouterweck 
segítségével pallérozhatta elméjét, arra nem hathat a reveláció erejével, ha a legkiválóbb 
magyar belletristák vagy filozófusok munkáit olvashatja. Ahhoz, hogy ez a polgárság, 
amely műveltségében messze felette áll a megyei középnemességnek, érzékeny és lelkes 
befogadója legyen a magyar irodalomnak, a magyar nyelvű kultúrának, ahhoz irodalmon 
kívüli erők segítsége kell. A nacionalizmus politikai hulláma kell ahhoz, hogy Pest polgár
sága egészen rövid idő alatt lelkében és nyelvében is magyar legyen, hogy a nemzetet 
összekapcsolja (azonosítsa) a nyelvvel. Akkor majd e polgárság legkiválóbb értelmiségi 
képviselői nem csupán befogadói lesznek a magyar kultúrának, hanem alkotó résztvevői. 
Schedel Ferenc, Róthkrepf Gábor, Luczenbacher János nemcsak nevét változtatja Toldy-
ra, Mátrayra, Érdyre, hanem többé-kevésbé kultúrát is vált, magával hozva és integrálva 
ősei műveltségét, s általában a művészet, a kultúra iránti fogékonyságát.34 Ez a folyamat 
azonban — tömegméretekben — csak két évtizeddel később kezdődik. 

A tízes évek második felének Pestjén mindennek még csírái is alig látszanak. A magyar 
irodalmároknak ekkor még egy idegen kulturális közegben kell létezniük. E feladat nehéz
ségeit fölösleges volna ecsetelnünk, annyira nyilvánvalóak. Szólnunk kell azonban e kü
lönleges helyzet sokkal ritkábban emlegetett előnyeiről. Pusztán az a tény, hogy a város 
pezsgő kulturális életet él, megkönnyíti a magyar nyelvű irodalmárok dolgát is. Hiszen 
ekkoriban Pesten a kultúra, a műveltség, a tudás önmagában is értéknek számít, a társa
sági-társadalmi élet integráns részét képezve; s ez a korabeli Magyarországról általánosság-

m ban korántsem elmondható. így aztán a város toleránsabb művészeivel, tudósaival szem
ben, mint más vidékek. Nyugat-Európa kulturális értékei itt mindenki számára elérhetők, 
méghozzá sokkal gyorsabban, mint máshol: pesti literátoraink (akik természetesen kivétel 
nélkül jól beszélnek, olvasnak németül) élnek is ezzel a lehetőséggel. Ráadásul ez a jól 
ismert kultúra a magyar irodalmárok számára évtizedekig követendő mintául szolgál. 
Ezt másolják, ,/ordítják", ezt akarják utolérni és meghaladni. Ez a közvetlen minta, ez 
a folytonos inspiráció rendkívül termékenyen hat a pesti magyar irodalomra, olyannyira, 
hogy néhány évtized alatt egy évszázadnyit képes behozni lemaradásából. És még egy 
fontos momentum: a főváros német értelmisége, írók, tudósok, szerkesztők, könyvkiadók 
különleges jóindulattal viseltetnek magyar nyelvű pályatársaik irodalmi törekvései iránt. 
A pesti német lapok gyakran írnak meleg hangú recenziókat a magyar művekről, folyama
tosan tájékoztatják olvasóikat a különféle eseményekről, lelkesen üdvözölnek minden új 

elérte az 1300-at, júniusra túlhaladta a 300Oet, és egyúttal az olvasók ostroma miatt a teljes első 
félévet újra kellett nyomni. 1841 decemberében pedig a szerkesztő már 5 000-nél több előfizetőt 
tartott nyilván. Példátlan rekordnak számított ez a magyar újságírás történetében, hiszen korábban 
alig akadt lap, amely a 2500-as határt akárcsak időlegesen is átlépte volna." 

M E két kultúra egymásra épülését részletesen tárgyalja: OLTVÁNYI Ambrus, Toldy Ferenc 
kritikai és irodalomtörténeti munkássága 1848-ig. Bölcsészdoktori értekezés, 1958. Kézirat, 
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vállalkozást. Sőt, gyakran megesik az is, hogy ők reagálnak valamely, Bécsben, Jénában, 
Lipcsében napvilágot látott, s itthon jogosan-jogtalanul sérelmesnek vagy lekicsinylőnek 
érzett megjegyzésre, bizonygatva, hogy a magyar nyelv, a magyar kultúra életképes, s már
is vannak számottevő eredményei. Azaz a hungarus-tudatú német literátorok többsége 
amolyan védelmezendő, segítendő kisebb testvérnek tartja a magyar irodalmat, s cseppet 
sem félnek a konkurenciától; erre akkor még nem is igen van okuk. 

E jó viszony kialakulásában fontos szerepet játszanak a kétnyelvű irodalmárok, akik 
mindkét táborban otthonosan mozognak. Korszakukban Schedius a legjelentősebb kép
viselője e típusnak, később pedig Toldy. Ebben az időben egyébként nemcsak a főváros
ban létezik több nyelven író literátor, hanem szerte az országban. Jellegzetes figurái ők 
egy átmeneti korszak magyar irodalmának, felbecsülhetetlen hírhozó, hírvivő szerepüket 
mindeddig nemigen ismerte el a későbbi — s más értékek alapján ítélő — irodalomtudo
mány. Más-más módon, de ebbe a csoportba tartozik Gaál György, Majláth János, Med-
nyánszky Alajos, Rumy Károly György.35 

Amíg az irodalom megőrzi belterjes jellegét, amíg nincsenek fórumai, intézményei, 
addig valódi központokra sincs szükség. A „levelező" irodalomban mindenki részt vehet, 
éljen akár Debrecenben, Niklán, Széphalmon, Téten, Bécsben vagy Kolozsvárott. Igaz, 
a részvétel esélyei már a XVIII. század végén sem teljesen egyformák. A nagyvárosokban 
élő literátoroknak már ekkor is könnyebb dolguk van, hiszen a személyes találkozások 
és eszmecserék, a könyvek (könyvtárak), könyvárusok, színházak és az előfizetők közel
sége inspirálóan hathat, mindezek hiánya azonban még nem jelenti az irodalomból való 
kirekesztettséget. Az ezerhétszázas évek utolsó negyedétől sorra alakulnak Bécsben, 
Kassán, Győrött, Debrecenben, Pesten kisebb-nagyobb irodalmi központok, ezek azon
ban (anélkül, Jiogy jelentőségüket lebecsülnénk) általában csak a helyi irodalmárok szoro
sabb-lazább társaságai; s bár bizonyos hatást mindegyik gyakorol városán túl is, az egész 
magyar írógárdát egyiknek sem sikerül maga köré gyűjtenie, mozgósítania. A Tudomá
nyos Gyűjtemény a korszak legjobban előkészített, gondosan szervezett folyóirata,36 

mégis alapvető jelentőségű kérdések maradnak tisztázatlanul a lap körül. A megindulás 
után (1817. januártól) irodalmáraink kezdenek lassan rádöbbenni, hogy a lap létrejötté
vel valami megváltozott; hogy az irodalom másképpen működik a gyakorlatban, mint 
ahogy ők azt eltervezték. 

Láthattuk már Kazinczy és Kisfaludy irodalomelméleti felfogásának összevetésekor, 
hogy a kor gondolkodója a tudománynak, illetve a művészetnek az ember és/vagy a nem
zetek kifejlődésében, tökéletesedésében rendkívül előkelő helyet szán, nemritkán ezt 

3SHORVÁTH János, Kisfaludy Károly és íróbarátai Bp. 1955. 96-119., TOLDY Ferenc, Iro
dalmi arcképek. Bp. 1985. 117-128., FRIED István, Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodal
mában. Kézirat. 

A Tudományos Gyűjtemény alapításáról, történetéről: FENYŐ István, Haladás és maradiság har
ca a Tudományos Gyűjteményben in A magyar sajtó története L, 1705-1848. Bp. 1979. 280-329., 
MADER Béla, A Tudományos Gyűjtemény története Fejér György (1817-1818) és Thaisx András 
(1819-1827) szerkesztése idején. Dessertationes ex bibliotheca universitatisde Attila József nominate. 
Szeged, 1976., FENYŐ István, Az irodalom respublikájáért, Bp. 1983. 43-58.; 297-306., AND-
RÁSSY Béla, A Tudományos Gyűjtemény hatása. Figyelő, 1872. 231-233., 245-247., 254-255. 
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tekintve egyetlen feltételnek. Ez a gondolat, hangsúlyozzuk, nemcsak a két poéta esztéti
kájának alaptétele, így gondolkodik Schedius, Fejér és Verseghy is,37 hogy csak a legjelen
tősebb esztétákat említsük. Ennek a gondolatrendszernek a következő eleme ez: hogy 
az irodalom, a tudomány betölthesse magasztos hivatását, kimunkált eszközrendszerre, 
vagyis tökéletesen használható nyelvre van szükség. A korszak esztétikai rendszereiben 
azonban éppen az az érdekes, hogy a nyelv nem az irodalom eszközeként, hanem az iroda
lom helyetteseként lép fel. Vagyis a sajátos magyar viszonyok következtében nálunk az 
előbb említett gondolatmenetből lassan-lassan kikopik egy láncszem: az ember, illetve 
a nemzet tökéletesedése a nyelv tökéletesedésével lesz egyenlő.3* 

E különleges jelenségnek történelmi, irodalomtörténeti és politikai okai egyaránt fon
tosak számunkra. Köztudott, hogy a XVII-XVIII. században a magyar nyelv használata 
minden téren visszaszorult hazánkban, aminek következtében az 1800-as évek elején 
e nyelv évszázadokkal elmaradt a valóságos élettől. Az is kétségtelen, hogy — mint már 
utaltunk rá - a közönség és intézményrendszer nélküli irodalom pompás lehetőséget 
teremtett ennek az elmaradásnak a rendkívül gyors felszámolására. Éppen azért, mert 
a folyamat társadalmi kontroll nélkül zajlott le, megvolt a veszélye az öncélú, elitista, 
a való élettől elszakadó nyelvújításnak. 

A jelenség politikai okai a magyarság állami létének évszázados fenyegetettségével, 
a Habsburg-birodalom felvilágosodott abszolutisztikus gyakorlatával, valamint a naciona
lizmus térhódításával függnek össze. Az a felfogás, miszerint „nyelvében él a nemzet",39 

így kap egyszerre politikai és esztétikai magyarázatot, s ezért kapcsolódhat éppen a nyelv
újítás által — addig elszigetelt — irodalmunk a társadalmi mozgalmakhoz. 

NAGY Endre,/! magyar esztétika történetéből Felvilágosodás és reformkor. Bp. 1983. 103-
138., 293., 359. 

Érdemes taíán e folyamat hazai gyökerére is vetni egy pillantást. BESSENYEI a Jámbor Szán
dékban még így fogalmaz: „Az ország boldogságának egyik legfőbb eszköze a tudomány. Ez mentől 
közönségesebb a lakosok között, az ország is annál boldogabb. A tudományok kulcsa a nyelv, még
pedig a számosabb részre nézve, amelynek sok nyelvek tanulásában módja nincs, minden országnak 
született nyelve. Ennek tekéletességre való vitele tehát legelső dolga legyen annak a nemzetnek, amely 
a maga lakosai között a tudományokat terjeszteni s ezek által amazoknak boldogságokat munkálkodni 
kívánja." Bessenyei tehát még a felvilágosodás hűvös racionalizmusával kezelve a kérdést, egyszerűen 
egy logikai művelet eredményeként mondja ki, hogy ha a tudományokat széles körben terjeszteni 
akarjuk (mert úgy véljük, ez a nemzet boldogságának a kulcsa), és ha a felvüágosítandó tömegek csak 
anyanyelvükön (ez esetben magyarul) értenek, akkor, célunk eléréséhez e nyelvet kell tökéletesíte
nünk. Az ő gondolatmenetében még cél és eszköz világosan elkülönül („Megengedem, hogy a kevesebb 
rész az idegen nyelv tanulásával együtt a tudományokban is teheti magát tekéletessé, ha szintén az ő 
született nyelve míveleüen is" - mondja alább), kortársainál és követőméi azonban cél és eszköz már 
egyre jobban összemosódik. DECSY Sámuel (Pannóniai Féníksz, avagy hamvából feltámadott magyar 
nyelv. Bécs, 1790.) és BÁRÓCZI Sándor 04 védelmeztetett magyar nyelv vagyis a deákság mennyire 
szükséges voltáról való kettős beszélgetés. Bp. 1984 ) a nyelvnek már önmagában való értéket is tulaj
donít, s érzelmi úton összeköti, azonosítja a nemzeti léttel. Különösen felerősödik ez az érzelmi motí
vum a híres Herder-jóslat megjelenése (1791) után. Jellemző, hogy még KÁRMÁN is, aki pedig ismét 
különválasztotta a nyelvművelést és a tudományos munkát - és a kettőt együtt tartotta követendő
nek —, még ő is így fogalmaz: „Szent, áldott és jó dolog a nyelven magán dolgozni." (4 nemzet csino-
sodása. Bp. 1981) 

410 

f 



A Tudományos Gyűjtemény megindulása az ortológusok és neológusok harcában is 
új fejezetet jelent. A nyelvújítók e két tábora (mert felfogásunk szerint az ortológusokat 
éppúgy nyelvújítónak kell tekintenünk, mint ellenfeleiket) közötti küzdelemben 1816 tá
ján a dunántúli irányzat látszik felülkerekedni. Kazinczy pályájának egyik mélypontjához 
ér. Hiába keresi a kiegyezést Kisfaludyval, Ruszékkel, Horváth Endrével, mindannyian 
mereven elzárkóznak. Új fordításait a közönség megrökönyödéssel fogadja. Legközelebbi 
munkatársai, barátai is mérsékletre, visszavonulásra biztatják. 

Éppilyen hideg a fogadtatása Helmeczy cikkének, s a Mondolatra írott Feleletnek is. 
Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a Tudományos Gyűjtemény szerkesztői között is több
ségben vannak az ortológusok, a folyóirat megindulása nem sok jóval biztathatja a neoló-
gia híveit. A valóságban azonban a vártnak pontosan az ellenkezője következik be. 

A pesti tudósok ugyanis minden erejükkel arra törekednek, hogy a Gyűjtemény a leg
rövidebb időn belül országos hatókörű, stabil lappá váljon. Ennek érdekében aztán bár
milyen kérdésről legyen szó, helyt adnak a vitának ugyan, de minden eszközzel arra töre
kednek, hogy a szembenálló felek hamar kibéküljenek egymással. Ezt a törekvésüket ép
pen a nyelvújítással kapcsolatban lehet a legnehezebben megvalósítani, ők mégis ezt akar
ják elérni, ezúttal saját nézeteiket is félretéve. 

Jankovichék természetesen megkísérelhetnék, hogy pillanatnyi erőfölényüket és a 
Tudományos Gyűjtemény egyre növekvő népszerűségét felhasználva az ortológia kizáróla
gos orgánumává teszik a lapot. Ez azonban az irodalmi csoportok végleges szakításához 
vezetne, s a dolgok természetes logikájából következően egy ellen-Tudományos Gyűjte
mény létrehozásához. Ezt a pesti írók nem merik megkockáztatni. Ezért szorgalmazzák e 
kardinális kérdésben is a táborok közötti kiegyezést. 

A folyóirat első évfolyamaiban egymást érik a két irányzat képviselőinek korántsem 
szelíd hangú vitairatai.40 Mégsem lehet nem észrevennünk azt a folyamatot, ahogyan 
a két tábor álláspontja az ádáz tollcsaták közben (először szinte észrevétlenül, majd na
gyon tudatosan) közeledik egymáshoz. S mivel a megbékélést közvetlenül előkészítő, 
rendkívül fontos cikkeket a szerkesztőséghez közel álló pesti tudósok üják, joggal feltéte
lezhetjük, hogy a folyamat felgyorsításában, irányításában tudatosan működnek közre 
Fejérék.41 

39E szállóigének eredeti megfogalmazása nem kiderített. TÖTH Béla (Szájrul szájra, Bp. 1895.) 
úgy véli, ebben a formában nem is ismeretes. Különböző variációi megtalálhatók Kisfaludy Sándor és 
Széchenyi műveiben, legismertebb megfogalmazása pedig ARANY Jánostól származik: ,JFélre kis
hitűek, félre! nem veszett el- / Élni fog nyelvében, élni művészettel, / Még soká e nemzet!" (JSgressy 
Gábornak, 1850) 

40Például: Y (FEJÉR György),Számadás az írás módjáról T. Gy., 1817. II., III., G. L. (U. TÓTH 
László?), Mint kelljen az idegen neveket, s művész szavakat honni Litteraturánkban írnunk? T. Gy., 
1817. X. 64., THAISZ András, A Neológismusokról, avagy szabad-e a Magyarban új szókat tsinálni 
és mennyire? T. Gy., 1817. XII. 14., KAZINCZY Ferenc, Ó és új Magyar. T. Gy., 1817. XII. 87., 
DESSEWFFY József, A Magyar Betűírásról (Orthographiáról). T. Gy., 1818. II. 48., P. Sz. A. (SZENT-
MIKLÓSSY Alajos), Észrevételek némely új szók felől. T. Gy., 1818. III. 78. stb. 

41 Ilyen, a békülést eló'készítő cikknek kell tartanunk TELEKI László, ,4 Magyar Vers-szerzés 
Mesterségéről szolló gondolatai (T. Gy., 1819. I. 170.) című dolgozatát, amelyben a szerző kijelenti, 
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1819-ben megjelenik Kazinczy híres cikke, az Ortológus és neológus.. .42, amelyben 
a szerző békejobbot ajánl ellenfeleinek. De nemcsak az ortológia eredményeit ismeri fel, 
s nemcsak a szélsőséges neológia túlzásait bírálja, hanem szinte ünnepélyes keretek között 
lezárja a nyelvújításnak a két tábor szembenállásával jellemezhető szakaszát, s kijelöli 
a továbbfejlődés közös útját is. A nyelvújítás elméletét illetően tehát középutas megegye
zés születik a tudósok között:helyreáll „a nyelv megbomlott összhangja". 

Más volt azonban a helyzet a gyakorlatban. Szemere már 1817 derekán örömmel újsá
golja Kazinczynak, hogy a Tudományos Gyűjtemény minden cikkében hemzsegnek az 
újfajta szavak, kifejezések, össze is gyűjt a mesternek egy csokorra valót belőlük, ezzel 
bizonyítván, hogy a neológia szinte észrevétlenül győzött a folyóiratban.43 Ami az ered
ményt illeti, Szemerének tökéletesen igaza van. A lap néhány esztendő alatt az új szók 
tömegét terjeszti el. A húszas évek elejére tudományos nyelvünk szinte teljes egészében 
megújul, megváltozik. S ha nem is ugyanilyen gyorsan, de feltartóztathatatlanul átalakul 
a helyesírás is. Míg a lap első számaiban elsöprő többségben vannak az ipszilonista elvek 
alapján írott cikkek, öt-hat év múltán ez az arány megfordul, s a harmincas évek elejére 
a helyesírás gyakorlata a Tudományos Gyűjteményben is jottista módon rögzül.44 

Szemere azonban téved, ha ezt a változást tudatos folyamatnak tekinti. Nem erről 
van szó. Kölcsey már 1815-ben fölfigyel arra a tényre, hogy „ . . .a nyelv maga meghatá
rozza magát, s hogy ez a szó vagy szólásforma bevétessék, vagy ne? sem grammatika, sem 
szintaxis nem határozzák meg: hanem valami más, amit nevezni nem lehet".45 Kölcsey jól 
látja, hogy a nyelvi változás objektív folyamat, amelyben a literátor nem dönthet, csak 
javasolhat, s amelynek történéseit megmagyarázni nem lehet. Ügy véljük, így van ez még 
akkor is, amikor egy egészen kicsiny zárt emberi társaság nyelvéről beszélünk. De különö
sen így van akkor, amikor a nyelv kikerül egy kis létszámú irodalmi csoport ellenőrzése 
alól, s a tágabb közösség használatába megy át. 

Pontosan ez történik a Tudományos Gyűjtemény esetében is. Miközben a folyóirat írói 
törzsgárdája mintegy félúton áll ortológia és neológia között,46 s a megbékélés lehetősé
geit keresi, a lapban vagy inkább a lap által győz a neológia gyakorlata. S nem előre meg
fontolt szándék vagy terv szerint, hanem egyszerűen azért, mert a tudományos nyelv, 

hogy a nyelvújításban ,,az áldott közép úton kíván... mindenkor megmaradni"; Z. (BALLÁ Károly), 
A Mondohtnak s rá való Feleletnek megitéltetése (T. Gy., 1817. VI. 97-107.) című recenzióját, 
amely szintén a két álláspont közelítésén dolgozik. Érdemes még megjegyezni, hogy Fejérék nem 
adták közre Beregszászi Nagy Pál újabb válaszát, hogy ne bolygassák fel ismét a közvéleményt. 

42 KAZINCZY Feienc, Ortológus és neológus; nálunk és más nemzeteknél. T. Gy., 1819. XI. 3-27, 
43KazLev. XV. 179. 

Ehhez természetesen az is hozzájárul, hogy Fejérrel szemben Thaisz, Vörösmarty és Horvát 
jottista elveket vall. Mert igaz ugyan, hogy a szerkesztőség nem változtatott a beküldött cikkek helyes
írásán - habár ennek ellenőrzésére ma már nincs módunk - , viszont a mindenkori szerkesztő helyes
írása (mivel ő, tiszténél fogva, rengeteg cikket írt a folyóiratba; a Tudománybéli Jelentések nagy 
része mindig tőle származott) a szerzők számára követendő mintául szolgált. 

4SKölcsey Ferenc válogatott művei. Bp. 1975. 957. (Levele Döbrentei Gáborhoz, 1815. május 3.) 
Ez a megállapítás persze csak akkor helytálló, ha a törzsgárdához nemcsak a pesti tudósokat 

soroljuk, hanem a leggyakrabban publikáló vidéki alkotókat (Kazinczyt, Kis Jánost, Dessewffyt) is. 

412 



amely éppen e lap hasábjain lesz végérvényesen magyarrá, új szavak, szókapcsolatok töme
gét igényli. Mivel az ortológia a szavaknak csak egy sokkal szűkebb csoportját tartja elfo
gadhatónak, a nyelv ősi természetével egyezőnek, a gyakorlat egészen egyszerűen túllép 
az ortológia elvein. 

A folyamatot természetesen felgyorsítja és kiszélesíti, hogy a lap megjelenésével pár
huzamosan számban is megnő a magyar „írótársadalom". Tömegével jelentkeznek olyan 
tollforgatók, akik azelőtt nem vettek részt az irodalmi céh munkájában, akiknek fogal
muk sincs e kérdések bonyolult elméleti hátteréről, akik egyszerűen meg akarnak fogal
mazni valamit magyar nyelven, s mindehhez a mintát éppen a Tudományos Gyűjtemény
ből veszik. 

A magyar írótársadalom éppen a nyelvújítással kapcsolatban tapasztalja először, hogy 
az irodalom nem egyirányú folyamat, amelyben az alkotó jó pedagógus módjára nevel
heti, oktathatja az olvasóját, hanem olyan bonyolult viszonyrendszer, amelyben igen 
gyakran az alkotó szándékával tökéletesen ellentétes folyamatok is lejátszódhatnak; 
olyan viszonyrendszer tehát, amelyet az alkotó nem tarthat ellenőrzése alatt. E jelenség 
felismerése újfajta felelősségtudattal tölti el, de meg is rémíti irodalmárainkat. Ez a rémü
let azonban már nem a nyelvújítás, hanem az irodalmi kritika kapcsán tör ki. 

Senki nem akad a XIX. század elején élő literátoraink között, aki elvileg ne tartaná 
fontosnak az irodalmi kritika meghonosítását. Magánlevelekben és röpiratokban unos-
untalan ismétlődik a tétel: a recenzió irodalmunk nagykorúsodásának alapfeltétele; amíg 
rendszeres kritika nincs, nem remélhetjük literatúránk fejlődését. A korabeli lapalapítási 
kísérletek mindegyikében szerepel az állandó kritika megteremtésének szándéka. Termé
szetes, hogy a Tudományos Gyűjtemény alapításakor is ez az egyik legelső szempont. 
A pesti tudósok külön rovatot biztosítanak a kritikának, minden egyes számban legalább 
egy magyar s egy külföldi munkáról közölnek bírálatot. A folyóirat enciklopédikus jel
legéből következően a recenziók többsége nem szépirodalmi művekről íródik. Jellemző 
azonban, hogy a legnagyobb hatású, a legtöbb vihart kiváltott munkák e műfajról jelen
nek meg. 

A folyóirat bemutatkozó számában, amelyet többé-kevésbé programadó számnak 
is tekinthetünk, rögtön a legaktuálisabb szépirodalmi műről, Kisfaludy Sándor Hunyady-
járói mond véleményt az S. jelű recenzens.47 

Kisfaludy drámáját az egész írói céh pártállásra való tekintet nélkül (persze nem azo
nos mértékben) elmarasztalja,48 mert a munka túlságosan eltér a drámáról alkotott kora
beli felfogástól.49 Ugyanezt teszi voltaképpen a Tudományos Gyűjtemény kritikusa is: 
bemutatja, hogy a tárgy alkalmatlan a drámai feldolgozásra, hogy sok a szereplő, hogy 
hiányzik a cselekmény, hogy az ábrázolás mindvégig külsődleges, s hogy az író csupán 
„lelki súgó" a drámában. Mindezek a kifogások azonban (amelyekből az olvasó számára 
világosan kiderül, hogy teljes egészében elhibázott műről van szó) eltörpülnek Kisfaludy 

S, Hunyady János. Históriai dráma. írta Kisfaludy Sándor. T. Gy., 1817. I. 103-107. A szer
zőt az irodalomtörténet SCHEDIUSszal azonosította. 

^KazLev. XV. 354., 397. 
49ROHONYI Zoltán, A magyar romantika kezdetei. Bukarest, 1975. 202-206. 
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nemes szándéka mellett — fejezi be recenzióját S. A poéta ismét bizonyságát adta láng
lelkű hazafiságának, Hunyadi életének bemutatásával követendő példát mutatott korának, 
s ezért esztétikai kifogások sem érhetik őt. 

Ismerős gondolatok ezek, találkoztunk már velük Kisfaludy Sándor esztétikai nézetei
nek bemutatásakor, ő is azt vallja, hogy a költészetnek nemzeti hivatást kell teljesíteni, 
hogy a költőnek hazafias, morális nevelés a dolga, s ha ezt megteszi, akkor ezzel esztétikai 
hatást is kivált.50 S. nem tesz mást, mint következetesen alkalmazza ezt a felfogást. 
E kritika mégis, szinte szándéka ellenére, dokumentálja e gondolatrendszer ellentmondá
sosságát. Ráébreszt arra, hogy a művészet esztétikai és morális hatásának kapcsolata sok
kal bonyolultabb, mintsem hogy egymásból levezethető volna. S azt is nyilvánvalóvá teszi, 
hogy ha Kisfaludy felfogása szerint az erkölcsi céloknak adjuk az elsőbbséget, akkor kriti
kára semmi szükség. 

E kor gondolkodói, irodalmárai igazán jelentős alkotásoknak azokat tartják, amelyek
ben a morális és esztétikai funkció harmonizál.51 Korántsem tagadják tehát a hazafiságot 
mint eo ipso művészi értéket, de önmagában már nem tartják elegendőnek. A közvéle
mény álláspontját a Hunyadyvzl kapcsolatban legszellemesebben Dessewffy József fejezi 
ki, aki egyik levelében azt kérdezi: jó drámával nem lehetett volna még nagyobb hazafias 
tettet végrehajtani?52 

A Hunyady-bírálat azonban nemcsak a dunántúli irodalmi felfogás gyöngéire világít rá 
önkéntelenül, hanem egyszersmind azt is dokumentálja, hogy a szerző, a szerkesztőség 
még nem tudja eldönteni: kinek szólnak valójában ezek a bírálatok. A kritika elméletileg 
természetesen a közönségnek szól. A közönség azonban 1817-ben Magyarországon még 
nem létezik. Ezzel szemben különböző olvasói csoportok léteznek, amelyek számban 
és ízlésben nagyon eltérőek. 

A Tudományos Gyűjtemény indulásakor a szerkesztőnek nincs, nem is lehet pontos 
képe saját közönségéről. Azonban három jellegzetes olvasói csoportot láthatóan maga is 
megkülönböztet, számon tart, s e három csoport egymásnak sokszor ellentmondó igényeit 
egyidejűleg igyekszik kielégíteni. 

Számban legnagyobb s legheterogénabb az az olvasói réteg, amely a Tudományos Gyűj
teményt elsősorban hazafias tettnek tekinti, benne a magyar nemzetiség fenntartására, 
megerősítésére irányuló igyekezetet értékeli. „Igaz magyar embernek" vallva magát, 
hazafiúi kötelességének tartja az előfizetést, a lap támogatását. Ennek a rétegnek a szívé
hez szólnak a történelmi fejtegetések, amelyek a magyar nemzet egykori nagyságát bizo
nyítják, azok a dolgozatok, amelyek Magyarország különböző tájainak egyedülálló termé
szeti szépségét zengik, s a politikai, jogi, filozófiai elmélkedések is, amelyek a hazai társa
dalmi berendezkedés igazságosságáról szólnak. Ez a réteg találhatja meg tudománypártoló 
tettének igazolását a Hunyady-recenzió befejezésében. 

^KISFALUDY Sándor,Hunyady János. Pest, 18362. 2 -3 . 
51 NAGY Endre, i. m. 106. 
^KazLev. XIV. 394. 
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A Tudományos Gyűjtemény másik jellegzetes olvasói csoportját maguk az írók alkot
ják. Ez a réteg számban nem csekély, jelentősége pedig messze túlnő számarányán. Ez 
a réteg már a Tudományos Gyűjtemény megindulása után is hosszú ideig megmarad töb
bé-kevésbé zárt irodalmi elitnek, csak a levelezés helyett (vagy mellett) most már a lap 
hasábjain cseréli ki gondolatait. Cikkek hosszú sora jelenik meg ebben az időben, amelyek 
kimondottan és egyértelműen az íróknak szólnak; az egyik a legújabb német esztétikai 
elveket ismerteti (úgy, hogy a régieket tudottnak tekinti),53 a másik a drámaírás műhely
titkaiba vezet be,54 a harmadik a deákos verselés apró fortélyaival foglalkozik,55 a negye
dik arról értekezik, milyen lelkiállapotban lehet szonettet írni.56 De bármiről is van szó, 
a szerző gondosan ügyel arra, hogy megőrizze az írótársadalom előkelőségét és bennfen
tességét, ami erre a csoportra a Gyűjtemény megjelenése előtt annyira jellemző volt. 

A harmadik és számban legkisebb csoportot „a külföldi tudóstársadalom" képviseli. 
A gyakorlatban ez néhány-bécsi és németországi újságot jelent, amelyek időnként hírt ad
nak a Tudományos Gyűjteményben megjelent cikkekről vagy egy-egy, Magyarországot 
érintő eseményről. Bátran kijelenthetjük, ez a szűk réteg az első években a Tudományos 
Gyűjtemény szerkesztőinek igazi vonatkoztatási csoportja. Fejérék e külföldi tudósoknak 
akarják mindenáron bebizonyítani, hogy a magyar kultúra él, hogy a hazai tudományos 
irodalom immár egyenrangú a nyugat-európaival. Görcsös igyekezettel gyűjtenek össze 
minden adatot, sorolnak fel minden tényt, hogy ezt a tételüket bizonyíthassák, s ingerült 
elfogultsággal utasítják el a külföldiek még oly csekély kritikáját is.57 (A valóságban 
Nyugat-Európa persze ekkor sem foglalkozik túl sokat a magyar kultúra helyzetével, 
Bécsben pedig a pesti németekéhez hasonló, jóindulatúan pártoló, segítő hang az ural
kodó.) Nem létező nagylétünk folytonos bizonyítása egyfelől képtelenül elfogult állítá
sokhoz vezet, másfelől viszont valóban erjesztője, kovásza a fejlődésnek. Ugyanakkor 
fönnáll a veszély, hogy ez a szemlélet lassan-lassan önértékelésünk teljes deformálódásá
hoz vezet. Hiszen Horvát Istvánék ugyan nagyon jól tudják, hogy az a kép, amelyet 
magukról a külföldnek festenek, hamis; tisztában vannak vele, hogy azok a bíráló meg
jegyzések, amelyeket a cikkekből kihúznak (csak azért, hogy ne kisebbítsék hírnevüket), 
igazak. Ám a patrióta olvasói réteg nincs ezeknek az információknak a birtokában, s ily 
módon a Tudományos Gyűjteményből csak azt olvashatja ki, hogy ez a társadalom a lé
tező társadalmak legjobbika. Pedig a szerkesztőség, az írók azt is fontos feladatuknak 
tekintik, hogy az elmaradott műveltségű olvasóréteget felvilágosítsák, magukhoz emeljék, 
hogy valódi polgári olvasóközönséget alakítsanak ki maguk körül. Ha ez a két feladat, a két 

53T. J. (TELEKI József), A régi és új költés különbségeiről. T.Gy., 1818. II. 47-73. 
54HORVÁTH András, A Drammának vers-mértékéről T.Gy., 1817. VII. 55-71. 
55VIRÁG Benedek, Észrevételek a Magyar Prosodiáról. Kettős beszélgetésben. T. Gy., 1818. 

V. 48-67. 
56KAZINCZY Ferenc, Szonett. T.Gy., 1817. IX. 38-49. 
S7Például Y (FEJÉR György), Könyv-kivonás. T. Gy., 1817. III. 138-145., THAISZ András, 

Közönséges észrevételek a Nemzeti Characternek megítélésére, különösen pedig a Magyar Nemzet
ről hozott némelly ítéletekre. T. Gy., 1819. IX. 32-56. 
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szempont konfliktusba, kerül, a szerkesztők még hosszú ideig az elsőt tekintik fontosabb-
nak. Az ellentmondás mélységéről azonban csak akkor győződhetnek meg igazán, amikor 
Kölcsey Ferenc megkezdi kritikusi működését a Tudományos Gyűjteményben. 

Kölcseynél senki sem látja tisztábban, hogy a polgári olvasóközönség, amely a tudomá
nyos, kritika valódi értője lehet, amelyre a kritika valóban hatást gyakorolhat, Magyar
országon hiányzik. Ugyanakkor meg van győződve arról is, hogy a magyar irodalom to
vábbfejlődésének elengedhetetlen feltétele a kritika.58 Sőt, tökéletesen látja az ellentmon
dást két kiinduló állítása között. Mégis megpróbálja a lehetetlent, s úgy tesz, mintha e mű
velt, polgári olvasóközönség már létezne. Hozzá intézi szavait. 

Kölcsey három kritikája voltaképpen tudatos hadüzenet a korabeli irodalmi állapotok
nak.59 Legfőbb mondanivalója éppen az, hogy ha hiányzik a művelt, az alkotót értő és 
irányító nagyközönség, akkor még a legnagyobb tehetségű költő is tévútra jut, elkallódik. 

Ám e három kritika legfontosabb tanulsága mégis az, hogy a társadalom adott fejlett
ségi foka nem csupán az irodalmat mint „alkotások összességét" határozza meg, hanem 
az irodalmat mint intézményrendszert is. Kölcsey legnagyobb tévedése nem a három meg
bírált költőnek a maitól teljesen eltérő megítélésében van, hanem abban, hogy azt hiszi: 
a kritikusra nem érvényesek azok a környezeti feltételek, amelyek a szépírók lehetőségeit 
megszabják. 

Vegyük hát szemügyre ezeket a környezeti feltételeket, vagyis kíséreljünk meg választ 
adni arra a kérdésre, vajon hányan voltak a Tudományos Gyűjtemény olvasói, kik és miért 
támogatták a lapot. 

Az olvasóközönség nagyságának meghatározásakor rendkívül óvatosan kell eljárnunk, 
még akkor is, ha e korszakról szokatlanul sok adattal rendelkezünk. Ismerjük az előfize
tők számát, sőt nevüket is, mivel a lap a korabeli szokásoknak megfelelően minden év 
végén közzéteszi listájukat. A Gyűjteménynek 1817-ben 735, 1818-ban 948, 1819-ben 
pedig 762 előfizetője van.60 A lap igen hamar válik népszerűvé, hiszen az 1818-as a leg
magasabb előfizetési adat; a húszas években 650 és 880 között ingadozik, a harmincas 
évektől kezdve pedig rohamosan csökken. Ez a csökkenés könnyen megmagyarázható 
azzal, hogy ekkor már számos új folyóirat jelenik meg Magyarországon, amelyek elhódít
ják a Tudományos Gyűjtemény olvasóközönségét. Ám hogy az előfizetők száma a húszas 
években sem emelkedik, amikor pedig a folyóirat a legnépszerűbb és legolvasottabb egész 
története során, ez arra enged következtetni, hogy az adott társadalmi-gazdasági-kulturális 
helyzetben körülbelül az ezres határ az, amelyet egy magyar nyelvű tudományos folyó
iratnak nem lehet túllépnie. Más szóval: körülbelül ezer ember van ekkor Magyarországon, 
aki egy ilyen jellegű folyóirat iránt érdeklődést mutat, s akinek anyagi helyzete megengedi 
a viszonylag magas előfizetési díj lerovását (18, vidéken 20 váltóforint: körülbelül egy fél 
tehén árának felel meg).61 

S8KERESÉNYI, i. m. 62-6 3. 
Kölcsey kritikáiról: SZEGEDY Rezsó, Kölcsey aesthetikai dolgozatai. Egyetemes Phildó-

giai Közlöny, 1897. 318-3 34., NAGY József, Kölcsey mint kritikus. ItK, 1909. 257-281. 
60Az előfizetési listákat Mader Béla dolgozta fel; MADER, i. m. 53. 
61Ezt az összehasonlító adatot SZALONTAY Gabriella közli (i. m. 89.); FENYŐ István (1979. 

283.) másfajta összehasonlítást tesz: eszerint ,,egy urasági cseléd évi kommenciója ekkortájt kb. 
70-730, egy jól fizetett napszámos napi keresete 1 forint!" 
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Hogy ez a szám alacsony-e vagy magas, önmagában természetesen nem ítélhető meg. 
Alacsony, ha az ország összlakosságához viszonyítjuk,62 hiszen annak még tízezredrészét 
sem teszi ki. Alacsony akkor is, ha a hasonló jellegű nyugat-európai folyóiratok példány
számával vetjük össze,63 figyelembe véve a lakosságszámok különbségét. Ezek az arányok 
azonban nem sokat árulnak el. Érdekesebb képet kapunk, ha e számot más hazai folyó
iratok előfizetőinek számával vetjük össze. 1818-ban a Magyar Kurírnak 1200, a Hazai és 
Külföldi Tudósításoknak 750, a budai német újságnak 2300, Pethe Nemzeti Gazdájának 
180 megrendelője volt.64 Ezekkel az adatokkal Összehasonlítva bátran magasnak tarthat
juk a Tudományos Gyűjtemény példányszámát, hiszen jól látható, hogy bár a német újsá
gokkal még nem versenyezhet, előfizetőinek száma körülbelül megegyezik a napilapoké
val. (Tegyük hozzá, nemcsak a szám egyezik meg: a Kurírt és a Hazai Tudósításokat 
többé-kevésbé ugyanazok a személyek rendelik meg, mint a Tudományos Gyűjteményt.) 
A Tudományos Gyűjteményt megelőzően egyetlen folyóiratunk sem tudott két-három
száznál több előfizetőre szert tenni, sőt többségük még ezt a számot sem érte el. Igen 
magasnak tekinthetjük az előfizetők számát akkor is, ha a korabeli könyvek átlagos pél
dányszámával vetjük össze. Ezt a számot nagy óvatossággal kétszázra becsülhetjük. (Kö
rülbelül 300 példány eladása esetén számíthatott arra egy könyv vagy folyóirat kiadója, 
hogy költségei megtérülnek. Számottevő haszonról pedig csak 5-600 példány felett lehe
tett szó, azaz a Tudományos Gyűjtemény megindulásától kezdve hasznot hajtó üzleti 
vállalkozás is volt.)65 S még egy utolsó összehasonlítás: köztudott, hogy a XIX. század 
elején Magyarországon is a kalendárium a legnépszerűbb olvasmány. Különböző fajtáikból 
ez idő tájt évente mintegy 150 ezer példányt adnak el.66 Nagyon nagy különbség ez még 
akkor is, ha tudjuk: e kalendáriumok nagyobb részét német nyelven jelentetik meg. Ez az 
adat mindenképpen arra int, hogy ne csak az analfabetizmusban keressük a magyar nyelvű 
sajtótermékek viszonylag alacsony példányszámának okát. 

62FÉNYES Elek, Magyarország Statisztikája, Pest, 1842. című művében hazánk lakosságát 
1840-ben 12 880400-ra becsüli, ebből magyar anyanyelvű 4 812 800. 

63HABERMAS (A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Bp. 1971. 242.) azt állítja, hogy 
Angliában már 1816-ban 50 000 példányban jelent meg lap, a harmincas évek elején pedig már 
a 200-300 ezres példányszám sem ritka. (Itt azonban napilapról van szó.) Leo LÖWENTHAL {Iro
dalom és társadalom. Bp. 1973. 103.) szerint Londonban ,,1760-ban megközelító'leg tizenkét millió 
újság fogyott el egy év leforgása alatt". 

Körülbelül ugyanezekhez a számadatokhoz jutunk valamennyi korabeli irodalmi vállalkozás 
kapcsán. Trattner János Tamás 1818-ban részletes kimutatást készített egy kiadvány - a Nefelejts 
című tervezett almanach - jövedelmezó'ségéró'l (minden lehetőséget számba véve), s szintén kb. 500 
példányban állapította meg ennek alsó halárát {Javallat egy kiadandó zsebkönyv iránt. OSZK Kéz
irattár, Fol. Hung. 4 . Nr. 44.) 

66GÁRDONYI Albert, A XVIII. század legkeresettebb könyve. Magyar Könyvszemle, 1941. 33. 
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íróink e korszakban gyakran panaszkodnak amiatt, hogy műveik iránt a publikum nem 
érdeklődik.67 Mindazonáltal bíznak benne, hogy a hatalmas kalendáriumolvasó tömeget 
egyszer majd valódi, magas igényű olvasóközönséggé nevelhetik. Ez a XIX. század elején 
azonban még csak vágy. Igaz, a folyóiratok és könyvek előfizetőinek száma a forradalo
mig megállás nélkül emelkedik, de nagyon lassan. S ez az emelkedés sem a vidéki kisneme-
sek, kézművesek és parasztok „felzárkózásának" köszönhető elsősorban, hanem sokkal 
inkább a németajkú polgárság elmagyarosodásának, az arisztokrácia megnövekedett érdek
lődésének és az értelmiség gyors számbeli növekedésének. 

Egyértelműen állíthatjuk tehát, hogy a XIX. század elejének viszonyai között kiemel
kedő jelentőségű, nagy népszerűségű és országos hatókörű lap a Tudományos Gyűjte
mény, megindulásától kezdve. Nyilvánvaló, hogy ezt a népszerűséget egyfelől annak 
a szerkesztőségi programnak köszönheti, amely az összes magyar írócsoportot igyekszik 
megnyerni, s ha lehet, kibékíteni, s amely valamennyi, általa feltételezett olvasói rétegnek 
a kedvében akar járni. Az ez idő tájt kiélesedő politikai feszültségek, s az ezzel együttjáró 
nacionalista hullám szintén elősegíti a lap népszerűségét. Mindezekkel azonban még ko
rántsem tudjuk elégségesen megmagyarázni a folyóirat gyors elterjedését és stabilitását, 
hiszen a vele csaknem egykorú Erdélyi Múzeum, amely színvonalában bátran vetekedhet 
vele, meg sem tudja közelíteni sikerét.68 

Mert amit Döbrentei nem tud megoldani, azt Trattner megvalósítja, ő ugyanis modern, 
mozgékony előfizető- és terjesztőhálózatot hoz létre. Kölcsey egy ízben megvetőleg említi 
Kazinczynak, hogy „a Tudományos Gyűjtemény pedig azért kél, mert számtalan Unter-
handlerek dolgoznak mindenfelé".69 Valóban így van, Trattner óriási energiával kiépít egy 
országos hálózatot. Minden lehető eszközzel igyekszik vevőkörét tágítani, még akkor is, 
ha ez a „kalmárszellem", vagyis ez a tudatos kapitalista üzletvitel a kor írói számára 
visszatetsző. Trattner bebizonyítja, hogy Magyarországon van igény egy ilyen folyóiratra, 
az olvasókat azonban meg kell keresni, és ki kell szolgálni. Erre azonban az addigi előfize
tési és könyvterjesztési eljárások már nem elégségesek. 

Valamelyest képet alkothatunk a folyóirat előfizetőinek társadalmi rétegződéséről is.70 

A legmagasabb arisztokráciától a kispolgárságig a társadalom valamennyi csoportjából 
kerülnek ki előfizetők, a parasztságot kivéve. Legnagyobb számban a középnemesség és a 
papság képviselői vannak jelen. Különösen feltűnő a katolikus alsópapság nagy aránya. 
(Annál is inkább, mert részükről komoly anyagi áldozatot jelent az előfizetés.) Az előfize-

67ALSÓSZOPORI NAGY Pál, Érdeklet a Magyar Nemzeti Csínosodás rőt. T. Gy., 1823. XII. 
41., N. A,, KISS SÁMUEL, Literatúránk akadályjairól egy két szó. T. Gy., 1825. I. 53. 

68FENYÖ István, Az Erdélyi Múzeum szerepe a reformkor eszmei előkészítésében in A ma
gyarsajtó története. 278. 

69KazLev. XV. 234. 
70Az 1817-es előfizetési lajstrom alapján. T. Gy., 1817. XII. 142-161. Az előfizetők között 

63 főnemes található. Az alsópapságot 71-en képviselik. A prenumeránsok egyhetede (100 fő) Pest-
Budán lakik. (Ismét hangsúlyozzuk: az adatok hozzávetőlegesek, hiszen a lajstrom hiányos, nem 
mindenkiről derül ki rangja, lakhelye vagy foglalkozása.) 
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tők földrajzi megoszlása is szinte szabályosnak mondható; legtöbben természetesen Pes
ten és Budán, illetve a főváros közelében laknak, majd az ország szélei felé távolodva 
csökken a számuk. A Dunántúlon valamivel több az előfizető, mint az ország más vidé
kein. 

Az előfizetők száma azonban még nem azonos az olvasókéval, az utóbbi rendszerint 
jóval meghaladja az előbbit. Fried István a Tudományos Gyűjtemény olvasóinak számát 
(az 1820-as évek végén) körülbelül ötezerre becsülte.71 Ezt a számot reálisnak tarthatjuk, 
különösen ha összevetjük Fülöp Géza vizsgálatainak eredményeivel, aki kimutatta, hogy 
ekkoriban a gombamódra szaporodó magyar kaszinók, egyletek és olvasókörök könyvtár
szobájában mindenütt megtalálható a Gyűjtemény.72 Ezek az intézmények azonban csak 
a húszas évek második felétől kezdenek terjedni hazánkban, így az első években az egyéni 
előfizetés a jellemző. Ráadásul azt is joggal feltételezhetjük, hogy az előfizetők közül 
számosan nem olvassák a lapot. Különösen az arisztokraták és a jómódú középnemesek 
között akadhatnak olyanok, akik az előfizetést mecénási tettnek, hazafias adónak tekin
tik, s a lapot aztán már nemigen forgatják. (Közülük sokan nem is tehetnék, hiszen nem 
beszélnek magyarul.) Mindezeket figyelembe véve úgy véljük, a folyóirat olvasóinak szá
ma az első esztendőben nemigen haladhatja meg az előfizetőket, vagyis jóakaratú becslés
sel is csak ezren-ezerkétszázan lehetnek. 

Némi leegyszerűsítéssel azt is mondhatnánk, hogy a Tudományos Gyűjtemény előfize
tői két nagy csoportra oszthatók. Az egyik rész anyagilag támogatja, de nem olvassa a la
pot, a másik nemcsak olvassa, hanem írja is. Az olvasóközönség szokatlanul nagy hánya
dát ugyanis maguk az írók alkotják. Andrássy Béla szerint az első évben 76 szerzője van 
a folyóiratnak.73 (A pontos szám az álnevek használata miatt nem állapítható meg.) 
Ha ezt hitelesnek fogadjuk el, akkor az előfizetők egytizede író; ám ennél sokkal többen 
vannak azok, akiknek beküldött cikke nem jelenik meg. 

A feljegyzések szerint 1818-ban összesen 404 értekezés és kritika érkezik a szerkesz
tőkhöz, több mint kétszáz szerzőtől.74 Ez az arány a későbbiekben sem változik sokat. 
Az 1819 és 1827 között megjelenő 556 értekezés 259 szerző munkája, s közülük 170-en 
egy cikket írtak.75 Nem túlzunk tehát, ha azt állítjuk, hogy a folyóirat előfizetőinek egy
negyede írja, vagy legalábbis írni szeretné a lapot. Vagyis Magyarországon úgy születik az 
olvasóközönség, hogy hirtelen nagymértékben kitágul az írók köre. Ám ezáltal, ha kisebb 
mértékben is, mégiscsak megmarad az írótársadalom, az írói céh elkülönülése és zártsága. 

i 

71FRIED István, Vörösmarty Mihály és a Tudományos Gyűjtemény. ItK, 1968. 657. 
72FÜLÖP Géza, A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp. 1978. 

120-135. 
73ANDRÁSSY, i. m. 246. 
74A Tudományos Gyűjtemény számára beküldetett, kinyomtatott és visszaküldetett Érteke

zéseknek Recentsióknak Tudománybéli Jelentéseknek s. t. e. f. feljegyzése, 1817., 1818. OSZK 
Kézirattár, Fd. Hung. 3. 

75MADER, i. m. 38. 
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íróink többé-kevésbé még mindig maguknak írnak, csak sokkal többen vannak már, mint 
egy évtizeddel korábban. Ebből a tényből aztán érthető lesz az első szerkesztők minden 
irányzatot felvállalni akaró törekvése, s az is, miért válik majd a harmincas években oly 
fontossá a dilettantizmus ellen folytatott küzdelem. 

A magyar irodalom a tizenkilencedik század első évtizedeiben integrálódik véglegesen 
a társadalomba. Óriási jelentőségű, minden területre kiható fordulat ez. Az irodalom 
lehetőséget kap, hogy valóságos hatást fejtsen ki, hogy kiépítse saját intézményrendszerét, 
hogy hozzájáruljon a társadalmi tudat átformálásához. Az íróknak rá kell azonban döb
benniük, hogy az általuk kiváltott hatás nem azonos azzal, amit szándékukban áll kiválta
ni, hogy az intézményrendszer, ha egyszer létrejön, már öntörvényűén működik, s többé 
nem „működtethető". Mindezek a következmények az irodalom társadalmi integrációjá
nak következményei, s természetesen létrejönnek a nyugati polgári társadalmakban is. 
Pontosabban: ott természetesen jönnek létre. Magyarországon azonban az irodalom egy 
rendi társadalomba olvad be, amelynek ráadásul állami léte, függetlensége is veszélyben 
forog. E sajátos helyzet egyfelől különlegesen jelentős politikai szerepet biztosít a magyar 
irodalomnak, másfelől viszont egy meghatározott (s persze, folyamatosan változó) ideoló
gia szolgálatát jelöli ki számára. S habár e szolgálatot irodalmáraink büszkén vállalják, 
nem kis árat kell érte fizetniük: a magyar irodalom polgárosodása olyan folyamat, amely 
állandó önkorlátozásra, megtorpanásra van ítélve, s amelyben a polgári és rendi elemek 
- formaiak és tartalmiak egyaránt - elválaszthatatlanul egymásra épülve élnek. Az iroda
lom ily módon egyszerre képezi le a korszak ellentmondásos társadalmi változását, 
s ugyanakkor mintát is szolgáltat hozzá. 

Korántsem arról van szó, hogy a Tudományos Gyűjtemény alapítógárdája vagy későbbi 
szerkesztői valamiféle tudatos program alapján át kívánnák alakítani a rendi társadalmat, 
s ehhez használnák eszközül a lapot, felismervén, hogy a társadalmi átalakulásért vívandó 
harcnak (ha a hagyományos eszközök nem vehetők igénybe) kiváló terepe lehet az iroda
lom is. Sőt, ha egyáltalán vannak ilyenfajta elképzeléseik, akkor inkább a meglevő társa
dalmi állapotokat kívánják stabilizálni. A folyóirat azonban tudtuk és akaratuk ellenére 
lépten-nyomon dokumentálja, hogy az adott társadalom és az irodalomról vallott korabeli 
felfogások között kibékíthetetlen ellentmondás van. Ezt az ellentmondást mindaddig, 
amíg az irodalom nem intézményesedik, amíg „szabadkőműves" vagy „levelező" módon 
létezik a társadalom mellett, lehet tagadni vagy nem venni tudomásul, 1817 után azonban 
végre szembe kell nézni vele. 

A Tudományos Gyűjtemény elemzői általában elmarasztalják a lapot (főként első év
folyamait) azért, mert benne egyidejűleg, egymás mellett kapnak helyet „haladó" és ,,ma-
radi" nézetek, nagyon gyakran ugyanazon a cikken belül. Ez a jelenség azonban nem 
az alkotógárda kétarcúságáról", nem is a korszak „átmenetiségéről" vall igazán, hanem 
a fent jellemzett lényegi ellentmondás felismeréséről és leírásáról. Ezt az ellentmondást 
a Tudományos Gyűjtemény fennállása idején sem feloldani, sem megszüntetni nem lehet, 
hiszen már nincs mód a rendi nyilvánosság előkelően zárt keretei közé visszahátrálni, de 
valódi polgári nyilvánosságot sem lehet teremteni. Ezért csupán egyetlen út áll irodalmá
raink előtt: kompromisszumot kötni, kiegyezni. E negyedszázad során természetesen so
kat változik a magyar társadalom és az irodalom is, az alapképlet azonban változatlan ma
rad: új és új módon bár, más erőviszonyok mentén a legfontosabb feladat mindvégiga ki-
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egyezés lesz. Irodalmárainknak meg kell tanulniuk együtt élni ezzel az ellentmondással. 
E „tanulási folyamat" első szakasza a Tudományos Gyűjtemény műhelyében zajlik le: 
a folyóirat létrehozása teszi lehetővé e lényegi ellentmondás felismerését, s ezáltal kezdőd
het meg irodalmunk társadalmi integrációja. 

András Jolsvai 

LITTÉRATURE ET PUBLIC 
(Theorie et pratique réléchissantes dans les débuts de la revue Tudományos Gyűjtemény) 
(Collection Scientifique) 

Au début du XIXe siécle, la formation du systéme d'institutions bourgeois de la littérature 
démarrait en Hongrie également. Tout de mérne le processus a été beaucoup plus lent et provoquait 
beaucoup plus de conflits qu'aux pays de l'Europe de l'Ouest. Dans notre pays, les idées de la trans-
formation bourgeoise et celles de la perfection nationale, souvent contradictoires les unes aux autres, 
exercaient une influence forte et presque égale sur les différentes théories — comme les plus carac-
téristiques celle de Kazinczy et de Kisfaludy - et sur la pratique littéraire, cela peut étre prouvée par 
l'histoire des premieres années de la revue Tudományos Gyűjtemény. 

Les hommes de lettres de l'époque se plaignaient souvent de ne pas avoir d'écho de leur activité, 
dInfluence sociale de leurs ouvrages. II est vrai: la littérature hongroise exis'tait ä l'époque comme 
ä cöté et hors de la société. De cetté claustration on connait non seulement beaucoup de désavantages 
mais également d'importants avantages. La Situation créait des conditions favorables aux débats 
littéraires, ä la connaissance des littératures plus dévelopées et a la rénovatíon rapide et importante 
de notre langue. 

Au milieu des années 1820, en Hongrie s'est formée non seulement le systéme des institutions 
littéraires, mais aussi une couche de lecteurs relativement importante. Les écrivains devaient se rendre 
compte du fait que désormais ce ne sönt pas uniquement eux qui instruiseraient le public — conformé-
ment aux idées des Lumieres — mais de l'autre coté, le public controlerait, orienterait et critiquerait 
également leur activité. 
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