
A BUDAPESTI SZEMLE  
TÖRTÉNETÉBŐL

Z  ÖTVENES évek hirtelen föllendüit tudományos 
életét eleinte szigorú szakszerűség jellemezte. Tudó* 
saink az akkori egyetlen folyóirat, az Uj Magyar 
Múzeum  körül csoportosultak s a rendelkezésükre 
álló szerény munkatér keretein belül igyekeztek 
tanúbizonyságot tenni arról, hogy van külön önálló, 

magyar tudományos élet. Működésüket az abszolút kormány* 
hatalom eltűrte ugyan, de viszont érthetően tudomásukra is adta, 
hogy türelme csak addig tart, amíg a tudományos szakszerűség 
határait át nem lépik, s mindazt kerülik, ami az adott viszonyok* 
kai vonatkozásba hozható. Ugyanez a korlátozás állott fenn a napi* 
sajtó termékeire nézve is, s ennek következtében a magyar 
társadalom zömét mesterségesen elzárták az európai szellemi és 
társadalmi mozgalmak megismerésétől, s szellemi színvonalát oda* 
süllyesztették, ahol a bécsi kongresszus utáni évtizedekben állott. 
E mesterséges visszafejlesztés az abszolutizmus első éveiben nem 
járt nehézségekkel. Mihelyt azonban a nyomás ereje szűnni kéz* 
dett, a magyar értelmiség körében egyre érezhetőbb és mind 
hangosabb szükségletként jelentkezett azon törekvés, mely szel? 
lemi látókörének tágítására s az európai eszmeáramlatokba való
— legalább passzív — bekapcsolódására irányult. Tudományos 
közéletünk akkori vezetői előtt egy Szemle létesítése lebegett lég* 
közelebb megvalósítandó célként, mely a hasonló irányú külföldi 
szemlék mintájára az európai politikai, társadalmi, tudományos és 
irodalmi élet legjellegzetesebb megnyilvánulásairól adna időnként 
számot, s a magyar társadalomban érdeklődést keltene magasabb 
vagy egyetemesebb érdekű problémák iránt. A  magyar társadalmat 
arra akarták nevelni, hogy a helyi politika kisszerű részletei helyett 
nagyobb áttekintéshez szokjék, tudjon összehasonlításokat tenni s 
képes legyen azután magasabb elhatározásokra is.

A  Szemle gondolatát 1857*ben C se n g e r y  A n t a l  vetete fel, tudó* 
mányos életünknek ez időben egyik legtevékenyebb tényezője.
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Törekvése a névben már ismerős, de az érdeklődés hiánya miatt 
1840*ben megszűnt Budapesti Szemlének újból való föltámasztá* 
sár a irányult; a megindítandó Szemlét azonban a megváltozott 
viszonyokra való tekintettel nagyobb terjedelemben, élénkebben 
és lehetőleg minden igény figyelembevételével kívánta forgalomba 
hozni. 1857 június elején kibocsátott előfizetési felhívása szerint 
„célja e vállalatnak: figyelemmel kísérni a tudományok és szép? 
művészetek jelen állását hazánkban és hazánkon kívül. A  tudomás 
nyok oly gyorsan fejlődnek minden irányban, hogy a mívelt közön* 
ségnek a világirodalomban évenként megjelenő becsesebb munkái 
kát megszereznie is lehetetlenné vált. A  tudományok fejlődésének 
eredményeivel ez okból másutt is hasonló szemlék ismertetik meg 
a mívelt közönséget úgynevezett „essay“*ekben, melyek a rövid 
hírlapi cikkek és a könyvirás közt foglalnak mintegy helyet; s mig 
a hazai vizsgálódások eredményeit kellemes alakban vezetik a 
közönség elé: a jelesebb külföldi munkák tartalmát kritikai fel* 
fogással adván, a termékenyítő eszméket tömegestől ültetik által 
az irodalomba. Sehol sem annyira szükséges foglalkozás, mint 
nálunk, hol a nagyobb külföldi munkák közül csak ritka jelenhet 
meg fordításban. Míg ekkép közvetítő állást foglal el a Budapesti 
Szemle a tudomány és a mívelt közönség, a külföldi és a hazai iro* 
dalom közt: szakembereinknek is módot nyújt, hogy ízléssel tőre* 
kedjenek párosítani a tudományt, s a tudós nyomozás és anyag* 
gyűjtés egy nyomon haladjon a feldolgozással.44

„A tudományos mozgalmakon kívül azonban a világ politikai 
eseményeit is folytonos figyelemmel kíséri szemlénk. E részben 
journalisticánál magasabb, mondhatni történetírói állást foglal el, 
felderítvén a kérdéseket a történet és nemzetközi jog szempontján 
ból, s min érdekeinket is latba vetvén az események hordereje 
megítélésében. Az igaz és jó terjesztése mellett az ízlés nemesi? 
tését is feladatául tekinti e vállalat. Midőn ez okból szépirodalmi 
rovata regényeket és nagyobb beszélyeket hoz elsőrendű hazai és 
külföldi íróktól, s kivételesen epicus költeményeket is közöl, fel* 
mutatja egyszersmint a szépirodalom jelen állását hazánkban és 
a külföldön. Míg azonban a külföldi szépirodalomnak csak lég? 
nevezetesebb termékeiről szólunk, a hazainak mozgalmait, folyto* 
nos figyelemmel kísérjük. Ezekben nemcsak irodalomtörténeti, 
széptani tanulmányokat, jellemrajzokat és életiratokat fogunk 
közölni, hanem évszakonként rendre szemle alá vesszük a szép* 
irodalom külön nemeit. E szemlék kritikai irányúak lesznek a lehető 
kellemes és szép form ában. . .  Méltányolunk minden jogos költői 
iskolát és egyéniséget, egyszersmind azonban megjelöljük a különb* 
ségeket az árny* és fényoldal, a tehetség kisebb vagy nagyobb 
erejét s azon viszonyt, mellyel mindenik a költészet eszményéhez 
áll, mely szerintünk az „emberi44 és „nemzeti44 összeforrott kívánal* 
mából folyó elveken emelkedik. Hasonló eljárást követünk a nem* 
zeti színházra nézve is, melynek előadásait havonként vesszük 
szemle alá.‘4 
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Csengery maga is megvallja, hogy nagy feladatra vállalkozott. 
Sikerült azonban olyan munkatársakat csoportosítania a Szemle 
körül, akiknek támogatásával valószínűnek látszott vállalkozása 
sikerének biztosítása. Munkatársaiként a következőket nevezi meg: 
Arany János, Ballagi Mór, Bérczy Károly, Brassay Sámuel, Danielik 
János, báró Eötvös József, Erdélyi János, Gönczy Pál, Greguss 
Ágost, Gyulai Pál, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Jánossy Ferenc, 
báró Kemény Zsigmond, Korizmics László, Kovács Gyula, Lónyay 
Menyhért, Morócz István, Paur Iván, Pauler Tivadar, Pompéry 
János, Salamon Ferenc, Stoczek József, Szabó József, Szabó Károly, 
Szalay László, Szilágyi Sándor, Szontágh Gusztáv, Toldy Ferenc, 
Trefort Ágoston, Urházy György, Wenzel Gusztáv.

Fényes névsor, melyhez hasonló sem azelőtt, sem azóta nem 
csoportosult valamely időszaki magyar folyóirat körül.

Csengery a Budapesti Szemle terjedelmét évi 80 ívben állapi* 
totta meg, melyet 10 nagy füzetben kívánt közrebocsátani, 
„10 pengő forint41 előfizetési díj fejében.

Az előfizetők száma az első időkben 520 körül mozgott, ami az 
akkori viszonyokhoz képest nem mondható jelentéktelennek. 
A  nyomdaárak, a postaköltségek, nemkülönben az írói tisztelet* 
díjak mindamellett messze túlszárnyalták az előfizetésekből befolyó 
összegeket. Az 1858—59. évről szóló kimutatás szerint: 520 elő* 
fizető évi előfizetési díja, levonva abból a könyvkereskedői 20%*ot, 
továbbá a szerkesztőnél közvetlenül eszközölt előfizetéseknél a 
20% postadíjat, összesen 4160 forintot te tt ki, holott nyomdai és 
egyéb költségek címén csupán az első félévi kiadások 4046 forintra 
rúgtak. Csengery a hiányt megtakarításokkal és redukciókkal 
csökkentette ugyan, de még így is akkora maradt a fedezetlen 
hiány, hogy a Szemle további megjelenése teljesen bizonytalanná 
vált. Hogy a Szemle ily viszonyok között tovább is megjelenhetett 
és pedig csaknem az eredeti terjedelemben, az b á r ó  S in a  S im o n  
áldozatkészségének köszönhető, aki a fedezetlen hiányok megtéri* 
tését Csengerynek tételes kimutatásai alapján minden egyes alka* 
lommal készségesen magára vállalta.

A Szemle kiadása üy körülmények között nem jelenthetett 
gyönyörűséget Csengery számára. 1859 április 9*én kelt levelében 
kénytelen megállapítani, hogy „az európai mozgalmak izgatottság* 
bán tartják a kedélyeket s egyidő óta a politikai lapokon kívül 
megint nem kell semmi a közönségnek. E körülmény rosszul hat a 
Szemlére is, úgy, hogy Sina báró hazafiui intervenciója nélkül már 
föl kellene adnom a további füzetekkel. Képzelheted, — írja bátyjá* 
nak — kellemetlen helyzetemet. Nem szeretek kérni s a vállalat 
érdekében kénytelen vagyok. Most küldtem el a számadásokat, de a 
báró még mindig Svajcban van. Sokáig így nem vihetem. Nem kiván* 
hatom, hogy egy ember tartson fenn a közönségnek egy vállalatot'4. 
Ugyanazon év aug. 24*én kelt levelében arról panaszkodik, hogy 
„a Budapesti Szemlének folyó félévi vesztesége 1300 forint. S a 
báró, aki e veszteséget fedezni fogja, valamelyik külföldi fürdőn 
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időzik, mig Tasner, a titoknoka s a Szemle és a báró közt közben* 
járó, már egy*két hónap óta úgyszólván haldoklik. Oly szorult* 
ságba jöttem, hogy a (Pesti) Naplónál kellett alkalmazást keres* 
nem ez egy pár hónapra". Csengeryt mindamellett nem törte meg 
a sok nehézség. A  Szemle pontosan megjelent s eredeti programm* 
jának megfelelően, olvasóközöségét mindarról tájékoztatni igyeke* 
zett, amit a szerkesztő ítélete szerint Magyarországon tudni és 
ismerni szükséges és időszerű volt. E végből Csengery a legismertebb 
külföldi szemléket s a feltűnést keltő irodalmi műveket lehetőleg 
megszerezte s gondoskodott azok ismertetéséről vagy bírálatáról is. 
Munkájában jól kiválasztott írói gárda támogatta; az írókat tisz* 
teletdíjban részesítette, e tiszteletdíj azonban nem a dolgozat ter* 
jedelmétől, hanem a feldolgozás módjától és értékétől, nemkülöns 
ben az író jelentőségétől is függött. Ebből a szempontból igen 
tanulságos pl. az 1859—60. (III.) évfolyam írói homoráriumait Csen* 
gery összeállításában áttekinteni. Eszerint a XXI. füzet után a 
következőket honorálta:
Kautz Gyula (Nemzetgazdasági eszmék) 2 ív .........................................  50 írt.
Salamon Ferenc (Török uralkodás története) 2 ív, 3 levél .....................  73 „
Horváth Mihály (Hedvig királynő) 1 ív, 5 levél ..................................  46 „
Tóth Kálmán 5 levél ................................................................................. 30 ,,

A XXII. és XXIU. füzetben:
Arany János (Zrínyi és Tasso I.) 2 ív, 2 levél .................................. , . . .  68 frt-
Balogh Pál (Látogatás Belgiojosonál) 1 ív, két lap ................................... 27 „
Szilágyi Sándor (Erdély irodalomtört.) 1 ív, 2 levél ...............................  28 „
Kautz Gyula (Nemzetgazdasági eszmék II.) 1 ív, 4 levél ......................... 37 „
Kecskeméthy Aurél (Német irodalomtört.) 1 ív, 3 lap ............................ 40 „
Brassay Sámuel (A természettan szelleme) 1 ív, 4 levél ............................  38 „

A XXIV. és X X V .  füzetben:
Gyulai Pál (Emlékbeszéde Kazinczy felett) 6 levél ................................... 22 frt.
Kautz Gyula (Nemzetgazdasági eszmék) 1 ív, 2 levél ............................ 28 „
br. Kemény Zsigmond (Emlékbeszéde Szász Károlyról) 1 ív, 4 levél ........  40 „
Szalay László (János király és a diplomácia) 1 ív, 1 levél .....................  34 „
Fábián István (Finnek története) 1 ív, 6 levél .........................................  36 „
Arany János (Zrínyi és Tasso II.) 2 ív, 3 levél .........................................  70 „
Salamon Ferenc (Török uralkodás II.) 2 ív, 1 levél ..................................  60 „

Nem  zárkózott el Csengery az írói előleg folyósítása elől sem. 
S e téren egyik*másik munkatársa jelentékeny összegekkel szerepelt, 
m elyeket aztán Csengery részletekben szokott levonni az esedékes 
írói tisztelet díjakból. Sok irónk és tudósunk a Budapesti Szemlé* 
nek köszönhette nemcsak azt, hogy a Szemle hasábjain tér és lehe* 
tőség nyilt írói és tudományos működés kifejtésére, hanem azt is, 
hogy a bizonytalan megélhetési viszonyok között írói pályáján 
egyáltalában fenntarthatta magát. A  magyar tudományosság tör* 
ténetében a Budapesti Szemle nemzeti jelentősége éppen ezért el* 
vitathatatlan. Lukinich Imre.

226


