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Antal Alexandra

A bécsi Magyar Hírmondó mecenatúrájának
 ismeretlen forrásai*

(Berkeny János Sámuel levelei gróf Széchényi Ferenchez)

Közismert a bécsi Magyar Hírmondót és elődjét, a Hadi és Más Nevezetes Történetek1 
című hírlapot működtető tudós társaságnak a 18–19. század fordulóján kifejtett kul-
túraszervező és -támogató tevékenysége. Görög Demeter és Kerekes Sámuel,2 a két 
szerkesztő-alapító az 1789 nyarán megindított lap megszűnéséig, 1803 márciusáig fo-
lyamatosan arra törekedett, hogy minél több magyar nyelvű munka megjelentetését 
tudják támogatni, akár a nagyobb nyilvánosság biztosításával, akár anyagi támogatást 
nyújtva. A sajtóorgánum egyedülállónak számított az illusztrációk megjelentetése te-
rén is, elsőként küldtek a lap mellékleteiként metszeteket, térképeket olvasóiknak.

Berkeny János3 neve a bécsi magyar tudós társaság tevékenységi körével kapcsolat-
ban merült fel számos alkalommal, a társaság által működtetett bécsi Magyar Hírmon-
dó (1789–1803) című hírlap illusztrációival összefüggésben. Görög Demeter és Kere-
kes Sámuel a sajtóorgánum szerkesztőiként a hírlap illusztrációinak elkészítéséhez és 
a térképkiadói, atlaszszerkesztői vállalkozásukhoz réz- és betűmetszőket, mérnököket 
foglalkoztattak, sőt akár saját költségükön is taníttattak vagy támogatókat találtak a 
taníttatásukhoz. Berkeny is azon személyek közé tartozott, akiket Görögék anyagilag 
támogattak és alkalmaztak, aminek egyik bizonyítéka, hogy neve számos térképükön, 
metszetükön feltűnik. A Magyar Országos Levéltárban gróf Széchényi Ferenc hagya-

*     A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi nanszíro-
zásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. Ezen dolgozat az MTA–DE Klasszikus Ma-
gyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.

1  A Hadi és Más Nevezetes Történetek, valamint folytatása, a Magyar Hírmondó Bécsben jelent meg 1789–
1803 között. A szerkesztők kezdetben a török háborúról szóló tudósításokkal töltötték meg a hírlapot, 
idővel pedig ezek közé fokozatosan illesztették be a magyar nyelvvel és kultúrával összefüggő közleménye-
iket, pályázati felhívásaikat, valamint a különböző tudományos jellegű beszámolóikat. Vö. Kókay, 1958; 
Kókay, 1979; Antal, 2012; Antal, 2014.

2  Görög Demeter (1760–1833) szerkesztő, nevelő, kartográfus. Kezdetben Kollonits László gróf nevelője, 
majd 1795-ben Eszterházy Miklós választotta fi a, Pál házitanítójának. 1803-ban József főherceghez hív-
ták ugyanerre a feladatra, akinek 1807-ben bekövetkezett halála után, 1809-től a hétéves Ferenc Károly 
főherceghez rendelték, s mellette 1824 októberéig volt főnevelő. 1789–1803-ig a Hadi és Más Nevezetes 
Történetek/Magyar Hírmondó szerkesztője. Vö. Márton, 1834; Molnár, 1975. (Miskolczi) Kere-
kes Sámuel (1757/1760–1800) nevelő a Dobozyaknál, hírlapszerkesztő, a magyar nyelv tanára a bécsi 
Th eresianumban. 1789–1800-ig a Hadi és Más Nevezetes Történetek/Magyar Hírmondó szerkesztője. Vö. 
Sütő, 1995; Antal, 2013.

3  Berkeny vagy Berken néven is említik. A rézmetsző tevékenységéről bővebben: Nagy, 1977a; Nagy, 
1977b.
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tékában4 öt, Berkeny Jánostól származó kézirat található, amelyekből képet kaphatunk 
többek között a metsző életmódjáról, Széchényi Ferenc kultúrapártolásáról, valamint a 
társaság mecenatúrájának egy kevéssé ismert szegmenséről. 

Berkeny János tevékenységéről a hírlap folyamatosan tájékoztatást adott, innen 
tudható, hogy Görög és Kerekes anyagilag támogatta tanulmányait a bécsi rézmetsző 
akadémián, amihez aztán Széchényi gróf fi nanszírozása is társult. A kéziratok ennek 
a pártolásnak a bizonyítékai, a levelekben Berkeny köszönetét fejezte ki a támogatáso-
kért, és további segítségeket kért, ezek viszonzásaként – mivel mással nem szolgálhat 
– mintákat ígér munkáiból. A köszönetnyilvánításokon túl azt is megtudhatjuk, hogy 
a metsző Bécsben milyen élet- és munkakörülményekkel rendelkezett, mikor és mely 
térképeken, metszeteken dolgozott. 

4  MOL P623 I. köt. 9. szám. 31.
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Források

1.

Bécs, 1793. július 24.
(Budapest, Magyar Országos Levéltár, P623. I. köt. 9. sz. 31.)

Nagy Érdemü ’s nagy Méltóságu Gróf,
nekem ritka kegyessegü Patrónus Uram,

Kegyelmes Uram!

Háládatlan embernek méltán tartattathatnám, ha velem közlött kegyes Atyai dajkálko-
dását Kegyelmes Uram Extzellentziádnak meg nem köszönném, de nem tsak az hogy 
szivemnek minden indulattyából és alázatosan köszönöm; söt egész életemben egy fő 
kötelességemnek esmerem lenni, hogy ha tselekedetemmel meg bizonyithatom, soha 
el ne mulassam háládatosságom, ha pedig olly szerentsés nem lehetek, tehát tellyes tö-
rekedéssel igyekezzem Kegyelmes Uram Extzellentziádnak nagy nevét, és mindenütt 
esmeretes, határt nem esmérő drága meg betsülhetetlen emberi jó szivét magasztalnom 
’s terjesztenem.

Már régen kellett volna Kegyelmes Uram ezen kötelességemet tselekednem, de egy-
gy-is, más-is hátráltatott, és mint magammal nem szabad ember, nem tehetem mindég 
’s mindjárt a’ mit fel teszek, de reménylem, Kegyelmes Uram, hogy ezen hibámat meg 
fogja Extzellentziád botsátani, és hogy most szint’ olly szivvel méltóztatik venni, mint 
ha annak illendö idejében tettem volna kötelességem.

Én, Kegyelmes Uram, Specimeneket tanulásombol fogok küldeni, mihelyt Görög 
Úr Patronus Uramtol reám bizott sok munkáktol meg szabadulok, a’ mellyböl meg tes-
sék, hogy nem egy haszontalan emberre méltóztatott költséget tenni, hanem ollyanra, a’ 
ki igyekezett a’ róla való reménységnek, a’ mint töle ki telhetett, meg felelni.

Meg ujjitván pedig alázatos köszönetemet, alázatosan tsokolom kezeit; továbbra-is 
pedig magamat kegyes Gratiájában alázatosan recommendálván,5 állandóul vagyok és 
maradok utolsó végemig mély tisztelettel

Kegyelmes Uram Extzellentziádnak

Bétsben 24-dik July 1793
alázatos és leg kissebb szolgaja

N. Berken János m. k.

5  ajánlván
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2.

Bécs, 1795. október 6.
(Budapest, Magyar Országos Levéltár, P623. I. köt. 9. sz. 31.)

Nagy Érdemü ’s Méltoságu Gróf Ur,
Kegyelmes Uram, Uram!

Háládatossagomnak meg mutatására ímé ezen két tsekély munkátskámmal az az egy 
pár Visit biletetskékkel nagy szeméremmel kedveskedni bátorkodom, de nyomorusá-
gos környül-állásaim között Mesterségemet, a’ melybe éjjel ’s nappal szorgalmatosko-
dom még eddig fellyebb nem vihettem, mert ollyan rossz állapotban, mint a’ mitso-
dásban azolta, miolta Kegyelmes Uram Extzellentziád kegyelmét tőlem meg vonta, 
a’ tüzem nem éghetett úgy, a’ mint kellett és lehetett volna, az olaj szüksége miatt. 
De mindazáltal tudom, Kegyelmes Uram, ha meg magyarázom, hogy Extzellentziád 
bölts általlátása szerént azt méltóztatik mondani, hogy bizonyosan szorgalmatos em-
bernek kellett lennem, mert külömben ezt a’ delicat, és nagy Mesterséget magam ereje 
által tsak ennyire sem vihettem volna: mivel én, Kegyelmes Uram, a’ Rajzolást, még 
mig méltóztatott Extzellentziád protegalni6 az Akadémiában tanultam, de a’ Mettz-
ést egyedül az én éjjeli ’s nappali szorgalmatosságomnak, ’s ahoz való ki mondhatatlan 
nagy kedvemnek köszönönöm, és ebben énnekem semmi Mesterem vagy igazgatom 
nem volt.

Már én, Kegyelmes Uram, egy pár munkátskámat el-küldöttem volt Extzellentziád-
nak még Carlsbadba, de nem tudom, hogy méltóztatott é venni, vagy sem.

Kegyelmes Uram, Mester akarnék én lenni: arra nézve egész alázatossággal folya-
modom Extzellentziádnak határ nélkül való Nagy Lelkéhez, hogy méltóztassék még 
engemet valami esztendeig vagy másfélig kegyes Patrociniumával7 protegalni és se-
gitteni, hogy magamat perfi ciálhassam;8 mert külömben még ismeretlen lévén, a’ Vi-
lágba el-nem élhetek, és hogy tsak töngődhessem, holmi tsekély munkákat el-szapo-
rázván, magamat nem perfi cialhatom úgy, a’ mint az én Talentomomtól ki telhetnék.

Kegyelmes Uram, ha méltóztatik Extzellentziád parantsolni, én mindég szabott 
időre Speciment9 fogok adni munkáimból, és most-is mutathatok külömb külömbfé-
lét; azonkivül méltóztassék tudakoztatni az én Moralis Caracteremről-is, tudom hogy 
rosszúl, a’ ki részre hajlás nélkül akar itélni, rólam nem szólhat, és hogy a’ ki, Kegyelmes 
Uram, Extzellentziádnál könyörög kegyes Patrociniumáért, nem méltatlan Gratiájára, 
és kegyes Protectiojára.

A’ ki többire alázatosan tsokolván kezeit vagyok és maradok

6  támogatni
7  pártfogásával
8  tökéletesíthessem
9  mutatványt, mintát, próbadarabot
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Nagy Érdemü ’s Méltóságu Gróf Úr,
Kegyelmes Uram Extzellentziádnak

Bétsben 6-dik October 1795.

egész alázatos és leg kissebb tisztelő szolgája
N. Berken János Mettző m. k.

3.

Bécs, dátum nélkül.
(Budapest, Magyar Országos Levéltár, P623. I. köt. 9. sz. 31.)

Nagy Érdemü ’s Nagy Méltóságu Gróf
nekem ritka kegyességu Patronus Uram,

Kegyelmes Uram!

Én ugyan már ha illendő ismerettségbe mehetek az ollyan emberek között, a’ kik az 
illyen munkát esmerik, ’s következésképpen betsülni tudják, tsak meg álhatok vagy el 
élhetek már: de böltsen méltóztatik azt tudni, Kegyelmes Uram, Extzellentziád, hogy 
a’ világ tsak a’ külsőre néz, és sokszor jól-is okoskodik a’ külsöröl a’ belsőre; és igy hogy 
én-is a’ külsőröl a’ belsőre, magam felöl annál jobb reménységet tehessek, egész alázatos-
sággal könyörgök, és instálom,10 Kegyelmes Uram Extzellentziádat, hogy méltóztassék 
még utoljára engemet egy tsinos öltözet ruhára valóval fel segiteni, mert igy ennél fogva 
jobban mutathatom magamat emberséges emberek között, ’s jobban fognak hozzám 
bizni.

A’ mellyért meg ujjitván alázatos instántiamat, magamat, határt nem ismérő kegyes 
jó szivében és indulattyába ismét ajánlom ’s mély alázatos tisztelettel holtomig vagyok 
és maradok
Kegyelmes Uram Extzellentziádnak

alázatos és leg kisebb 
szolgája

N. Berken János m. k.

10  kérem
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4.

Bécs, 1797. november 8.
(Budapest, Magyar Országos Levéltár, P623. I. köt. 9. sz. 31.)

Nagy Méltóságu Gróf, nekem ritka kegyességü Kegyelmes Patrónus Uram!

Én hozzám ez ideig bőv mértekben meg mutatott jó-tétemenyiért határ nélkül való 
Nagy Lelkéért, ’s hozzá hasonlithatatlan jó szivéért egész alázatosan tsokolom kezeit; 
méltóztassék én velem-is parantsolni, szerentsésnek, sőt leg főbb kötelességemnek fo-
gom tartani háládatosságomat tselekedettel-is meg mutatni. Ugyan ezen okból már Tz-
etter11 Urat kértem, hogy adjon énnekem Extzellentziádnak oly magnifi c talált Képiből 
egyet; hogy láthassam az én Nagy Lelkü Moecenásomat minden-nap az én szobámba. 
Speciment most nem küldhetek, mivel egy Niederlandi Emigrans De Bouge nevezetü 
Ingenieurnal dolgozom Europa Mappájaba /:a’ mely Károly Fő Hertzegnek vagyon de-
dicalva:/, Ő pedig a’ jövő Martiusig, ti. a’ mig egészszen készen nem lészen, ki nem ád 
egy nyomtatványt-is; hanem ha készen lészünk, akkor fogok, Kegyelmes Uram, Extzel-
lentziádnak udvarolni, a’ mellyet tsinossan dolgozunk ki, tsak hárman az Ingenieurral 
együtt; én mettzem az egész irást belé. Az igaz hogy a’ fi zetésem még most nem igen 
nagy, hanem még-is, Kegyelmes Uram, Extzellentziád jó-téteményével együtt, nyugo-
dalmassan ki jöttem, és magamat igen perfi cialtam.

Szeméremmel de bizodalommal alázatosan folyamodom még egyszer, Kegyelmes 
Uram, Extzellentziád Nagy Lelkéhez, hogy ha lehettséges, méltóztassék még engemet 
leg alább fél-esztendeig protegalni, addig talán ezek a’ mostoha idők meg fognak vál-
tozni. Kegyelmes Válaszszát Keresztúry Úrhoz alázatosan ki-kérvén, magamat Kegyes 
Gratiájában tovább-is alázatosan ajánlván, állandóúl vagyok és maradok holtomig
Nagy Méltóságu Gróf, nekem ritka kegyessegü
Kegyelmes Patrónus Uramnak

Bétsben 8-dik Novemb 797
háládatos alázatos és tisztelő Szólgája

Berken János m. k.

11  Czetter Sámuel (1765–1819) rézmetsző
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5.

Bécs, 1810. november 5.
(Budapest, Magyar Országos Levéltár, P623. I. köt. 9. sz. 31.)

Nagy Méltóságu Gróf
leg méllyebb tiszteletre méltó

Kegyelmes Uram!

Tudván, hogy Excellentiád nagy kedvellője az Tudományok’ és szép Mesterségeknek: 
azon okból bátorkodom alázatosan által adni ezen Calligraphicum Productumot, mél-
tóztassék úgy venni, mint mély tiszteletemnek jelét; reménylem hogy ezen kis munkát-
skát a’ kézi-irások között, a’ ritkaságok közzé lehet számlálni.

Kegyelmes Gróf ! /:Dat pira, dat poma, qui non habet alia dona12:/ 
Másodszor azt is alázatosan terjesztem Excellentiád eleiben, hogy én 14 Táblákra 

Transparens Calligraphiat mettzettem /:a’ mit ezen jelen lévő Exemplar, de a’ mi tsak 
egy részetskéje, meg bizonyit:/, az tökélletes elegans irást tanulókra nézve, de mint 
hogy mostan az környülállások igen mostohák, kivált a’ szép Mesterségekre nézve, nem 
nyomtattathatok belőle, az tehetetlenségem miatt: arra nézve egész alázatosan folyamo-
dom, Kegyelmes Uram, Excellentiádnak Nagy Lelkéhez, hogy méltóztassék énnekem 
valami Subsidiumot13 kegyessen resolválni, hogy valami quantum exemplart nyomtat-
tathatnék ezen táblákkal, és igy, hogy mind a’ Világnak, mind pedig szegény kis fami-
liamnak /:a’ mely feleségből és három kis gyermekekből áll:/ használhatnék, és rajtok 
segithetnék, ezen rendkivül való drágaságban, a’ midön igen igen sanyaruan élünk.

Kegyes resolutioját14 elvárván, magamat kegyes Protectiojában egész alázatossággal 
ajánlom, ’s vagyok és maradok
Nagy Méltóságu Gróf Kegyelmes Uram
Excellentiádnak

Bétsben 5-dik November 1810.
egész alázatos tisztelő szolgája

Berken
Ing. és Calcograph. m. k.

12  Latin mondás: Körtét és almát ad az, aki nem tud mással megvendégelni.
13  anyagi segítséget, támogatást
14  döntését
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