
LŐKÖS ISTVÁN 

EGER ÉS A FELVILÁGOSODÁS 

A XVIII. századi Eger a felületes szemlélő számára egy 
szellemiségében, építészet- és műtörténetében egyaránt késő 
barokk város, amely maradéktalanul tükrözi püspök-főis-
pánjainak konzervatív, a feudális eszményekhez ragaszkodó 
mentalitását. Nem kétséges: Barkóczy Ferenc vagy Eszter-
házy Károly politikai és ízlésbeli hajlama és felfogása ezt a 
feltételezést maradéktalanul igazolja. Elég pl. a város XVIII. 
századi építészeti arculatát szemügyre venni, hogy hitelt 
adjunk az említett nézetnek. A barokk meghatározó voltát 
tagadni ui. aligha lehet. 

Persze — mint minden felszíni kép — ez is elrajzolt, hisz' 
nem számol az egyébként, az országos helyzet alapján felté-
telezhető, az eszmetörténet és az irodalom síkján itt meg is 
jelenő új irányokkal és törekvésekkel, sőt az egyháztörténeti 
vagy teológiai gondolkodásban és gyakorlatban tapasztal-
ható újszerű árnyalatokkal sem. 

A XVIII. század kilencvenes évei, pontosabban az évtized 
kezdete felől szemlélve a város szellemi életének arculatát, 
ez az általánosnak tetsző konzervatív kép jelentősen megvál-
tozik. A nyolcvanas-kilencvenes évtized fordulóján ui. — 
ilyen vagy olyan formában és mértékben — a magyar felvi-
lágosodás számos neves személyisége kötődött a XVIII. szá-
zad végi Eger mindennapjaihoz. S ha egy eífajta adatsor 
(mindenekelőtt írókra, költőkre vonatkozóak) a felületi kép 
korrekciójához kevésnek bizonyulna, további példákként 
említhetjük mindjárt a püspöki líceum bibliotékájának a fel-
világosodás eszméit reprezentáló könyvanyagát, a Hell Miksa 
szellemi közreműködésével létrehozott csillagdát, amely a 
korszerű természettudományos szemlélet kialakításának fel-
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tételeit biztosíthatta, s azokat a magyar felvilágosodás nyelvi 
programjába illeszkedő törekvéseket, amelyek végeredmé-
nyeként hamar megindult és virágzott Egerben — felső fokon 
— a „magyar literatúra esméretének" tanítása is, mégpedig 
Pápay Sámuel professzori közreműködésével. 

Ezek után nyilvánvalónak tűnik, hogy egészében ez a 
XV1I1. századvégi egri kultúra, tudományosság, szellemi élet 
is beleillik a magyar felvilágosodásról alkotott képbe — még 
akkor is, ha ezt egy Szaicz Leó, egy Alexovics Vazul közvet-
len és közvetett idekötődése vagy mondjuk Eszterházy 
Károlynak a toleranciával szembeni merevebb álláspontja el-
lentételezi. Az pedig csak természetes, hogy ez az állapot 
nem robbanásszerűen, hanem megfelelő és eleve feltételez-
hető előzmények nyomán alakult ki. 

A török alól felszabadult Eger szellemi élete - érthetően 
— a barokk katolicizmus jegyében szerveződött újjá. A je-
zsuiták 1695-ben alapított gimnáziuma az első és hosszú ideig 
meghatározó művelődési intézménye volt a városnak,1 s lé-
nyegében az ő szellemi irányításuk érvényesült hosszabb időn 
át az 1700-ban Telekesy püspök által alapított papnevelő inté-
zet oktatási és nevelési struktúrájában is.2 Nem kétséges, 
diákok százai szereztek itt — főképp a gimnáziumban — jól 
megalapozott, az akkori igényeknek megfelelő tudást — 
egyebek között olyan tanárok irányításával, mint Baróti 
Szabó Dávid, aki hitszónoki feladatai mellett a poétika taní-
tását is vállalta a gimnáziumban.3 Jellemző adalék lehet: a 
később híressé vált diákok között ott találjuk Gvadányit és 
Verseghy Ferencet — ez utóbbi a poétikai tájékozottság alap-
jait nyilván innen vitte magával. 

1 Nagy Béni: Az egri főgimnázium története. In: A ciszterci rend 
egri katholikus főgimnáziumának értesítője. Eger, 1914. 15. 

2 Bozsik Pál: Az egri papnevelés története a XVIII. században 
1780-ig. Eger, 1910. 7 6 - 7 8 . 

3 Rónay György : A virti lantos ( Baróti Szabó Dávid). In : Rónay 
György: Balassitól Adyig. Bp. 1978. 133. 



Eger és a felvilágosodás 411 

A század első felében a felsőfokú oktatás bővülésére is sor 
került: a teológia, tehát a papnevelés mellett megindult a 
jogászképzés is. Foglár György kanonok 1740-ben alapított 
jogi iskolájában a jus patriumot s az egyházjogot tanították, 
s ha tantervéből pl. hiányzott is a római jog, ez az intézmény 
a jogi képzésnek mégis olyan bázisa lett, amely az évszázad 
végére országos jelentőséget kapott".4 

A század derekán, Barkóczy Ferenc egri püspöki kinevezé-
sét követően az előzőeknél dinamikusabb, vitathatatlanul 
katolikus szellemű, a barokk eszményekhez továbbra is kö-
tődő, de amannál mégis korszerűbb és fejlettebb művelődési 
program vette kezdetét.5 A Római Collegium Germanico-
Hungaricumban nevelkedett Barkóczy különös gonddal 
ügyelt a városbeli építkezések színvonalára: a püspöksége 
idején épült paloták az érett, reprezentatív barokk példái let-
tek. A barokk szellemiséghez a külsőségekben látványosnak 
tetsző ragaszkodás viszont nem sejteti, hogy a pompakedvelő 
barokk főpap, több síkon, a maga idejében lényeges refor-
mokba is kezdett. 1754-ben pl. fontosnak tartotta az egri 
papnevelés átszervezését, amelyet a jezsuiták kiszorítása révén 
valósított meg, s amelynek eredményeként az egri szeminá-
riumban megindulhatott a bölcselet és a héber nyelv tanterv 
szerinti oktatása.6 De nemcsak a papnevelésre, a jogász-, 
sőt az orvosképzésre is gondolt. A Foglár-féle iskolát az 
általa tervezett egri egyetem jogi fakultásává szerette volna 
fejleszteni,7 az egri kórházat saját költségén bővítve, majd a 

4 Udvardy László: Az egri érseki joglyceum története 1740—1896. 
Eger, 1898. 2.; Finánczy Ernő: A magyarországi közoktatás története 
Mária Terézia korában. Bp. 1899. I. 145. 

6 A kérdéssel tüzetesen foglalkozott Bitskey István: Barkóczy Fe-
renc, az irodalmi mecénás. In: Irodalom és felvilágosodás. Szerk.: 
Szauder József—Tarnai Andor. Bp. 1974. 336—365. Dolgozatunk-
ban eredményeit felhasználtuk. 

6 Uo. 338. 
7 Uo . 339.; Udvardy L.: I. m. 13.; Soós Imre: Az egri egyetem 

felállításának terve ( 1754—1777). Az Egri Tanárképző Főiskola Tu-
dományos Közleményei. 1967. 303. 
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kórház vezetését a bolognai egyetemen tanult Markhot Fe-
rencre bízva voltaképpen a késó'bbi, 1769-ben induló egri 
orvosképzés, a Schola Medicinalis alapjait rakta le.8 Mind-
ezeken túl arra is volt gondja, hogy a jezsuiták gimnáziumá-
ban folyó középfokú oktatást segítse és eredményesebbé 
tegye, sőt az ott virágzó magyar nyelvű iskolai színjátszást 
támogassa. Faludi művét, a Constantinus Porphyrogenetust 
tulajdon palotájában játszatta el a gimnázium diákjaival.9 

Az pedig már a magyar nyelvű irodalom fejlődését célzó 
gesztus volt, hogy Haller László Télémaque-fordítását 
(Telemacus bujdosásának története) 1755-ben saját költségén 
kiadta. De több is annál, ahogyan Bitskey István fogalmazta : 
a Télémaque 

„ . . • egyrészt a felvilágosodott abszolutizmus állambölcseletét vetíti 
az olvasók elé, így a teréziánus politika propagálója lesz; másrészt 
azonban a regénybeli Elízium hierarchiája figyelmezteti is az ural-
kodókat és »az országló Felségek mellett Udvarokban forgó Tisztek« 
-et az alattvalókkal szembeni kötelességeikre . . ,"10 

Haller Telemacusänak világra segítése persze csak nyitánya 
volt nyelv- és irodalompártoló törekvéseinek. A Télémaque 
kassai nyomtatásának évében kezd dolgozni a Barkóczy ala-
pította egri nyomda is, amely ugyan elsősorban az egyházi 
kiadványok tipográfiája lett, ám magyar nyelvű kiadványai 
ennek ellenére sem hanyagolhatók el a XVIII. századi nyelvi 
törekvések atlaszának rajzolásakor. Az ájtatossági, teológiai, 
hitvédelmi művek mellett megjelentek itt világi tartalmú röp-
iratok is, sőt a sztoicizmust propagáló munka közreadására 
is van példa.11 Gusztinyi János, a későbbi nyitrai püspök 

8 Bitskey I.: I. т. 339.; Dr. Ringelhann Béla—Dr. Soós Imre: Az 
egri Megyei Kórház elődeinek vázlatos története az 1726—1950. évek-
ben. = Emlékkönyv az egri Megyei Kórház fennállásának 10. évfor-
dulójára. Eger, 1960. 9 - 15. 

9 Bitskey I.: I. т. 339. 
10 Uo. 3 4 1 - 3 4 2 . 
11 E kérdéskört tüzetesen tárgyalja Bitskey I.: I. т . 342—351. 
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1759-ben itt adta ki először a katolikus apologetika teljes 
fegyvertárát felvonultató munkáját Üdvösség mannája cím-
mel,12 a hétéves háború eseményeiről pedig két magyar 
nyelvű röpirat, illetve körlevél tudósított, mindkettő a nyom-
da működésének második évében, 1756-ban jelent meg.13 

Ugyanekkor, a sztoicizmus egri népszerűségének magyar 
nyelvű dokumentumaként látott napvilágot Felsőbüki Nagy 
Lajos Cato-fordítása is A jó erkölcsre oktató Katónak versei 
címmel, amelynek élén a nyomdász Royer Ferenc okkal írta, 
hogy „ébreszti Excellenciád a nemzetet saját nyelvének díszes 
gyakorlására".14 A kortárs tipográfus jó érzékkel vette észre 
a magyar nyelvű literatúra fellendítését célzó szándékot, 
mint ahogy ezt látta a Drexel-fordító Dévay András Heves 
megyei alispán is, akit Barkóczy biztatott az írásra, s aki 
1764-ben kiadott munkája (Nap után forgó virág) Barkóczy-
nak szóló előszavában Royerhez hasonlóan nyilatkozik, 
amikor ezt írja : „fel hajnallott alkonyodni kezdő Anyai 
nyelvünk dicsősége".15 Az már szinte szükségszerű, hogy a 
Barkóczyakkal rokonságban levő, 1746-ban Barkóczy által 
táblabíróvá kinevezett s a hétéves háborúból 1756-ban haza-
térő, majd ezt követően Barkóczyval szorosabb, sőt baráti 
kapcsolatot teremtő Orczy Lőrinc is bekapcsolódik az egri 
püspök személye körül kialakult, írókat, tudós papokat tö-
mörítő kör munkájába, és — Barkóczy biztatására — össze-
állítja első verskötetét. Bár a könyv a püspök-érsek-prímás 
életében, helyesebben szólva időközben bekövetkezett halála 
miatt nem jelent meg, két évtized múltán, a Költeményes 
holmi 1787-es közreadásakor Orczy még mindig fontosnak 

12 Bán Imre: Megjegyzések a kézikönyv XVIII. századi fejezetéhez. 
ItK 1966. 176. Gusztinyi munkája 1794-ben Manna Spasitelná cím-
mel szlovákul is megjelent Nagyszombatban. 

13 A felséges császárné, magyar és cseh királyné circulare rescrip-
tuma. Eger, 1756.; A prussiai királynak hadi manifesztuma. Eger, 
1756. 

14 Idézi Bitskey I.: I. т. 351. 
15 Uo. 358. 
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tartotta, hogy könyve első darabja a Szalai Gróf Barkóczy 
Ferenc esztergomi érsek úrnak szentelt költemény legyen,16 

amely világos bizonyítéka a mecénás főpap irodalompártoló 
tevékenységének : 

Emlékezem, Hertzeg! s tudom, parantsoltál, 
Mikor a forrásnál Kövesden sétáltál, 
De bánom, ha bennem Te meg tsalatkoztál, 
S otromba hajdúra harang öntést biztál. 

Hogy írnék foglalnék mit azt Magyar nyelvbenn, 
Ne rothadnék én is álmos henyeségbenn 
Eresztenék hasznost, vagy tréfást, versekben, 
Mivel Te, és többen gyönyörködnek ebben. 

A vers prózai ajánlása azt is nyilvánvalóvá teszi: Orczynak is 
őszinte szándéka a nemzeti literatúra ébresztése : 

„Meg vallom Hertzegségednek, én egész tzélom az volt, ezen zavart 
írásombann, mi képen fel ébreszthetném Nemzetünket írásra. Mert 
meg kell vallani, sok tudós emberünk vagyon, de félénk. S én is, ha 
tsak Hertzegséged szárnyával nem fedeztetném, ezen Költeményt el 
ereszteni nem merném. így pedig tudom, hogy olly kézhezz jut, ki 
egyenes bíró lesz, és ami jó s érdemes, meg engedi, másokkal is 
közöltessék, ami pedig hibás, szokott kegyességével eltakarja."17 

Ha valaki mindezt a Barkóczy nyelv- és irodalompártoló 
törekvéseit túlbecsülő megnyilatkozásnak vélné csupán, úgy 
ellenérvként a felvilágosodás kori utókort képviselő Révai 
Miklóst és Kazinczy Ferencet hívhatjuk tanúnak. Mind a 
a nyelvtudós, mind az irodalom- és nyelvújító nagyrabecsü-
léssel szól a püspök-prímás-főpap szándékairól.18 Kazinczy 
1812-ben úgy találta, 

„Prímás Barkóczynak kézírását még nagyobb tisztelet érzésével fo-
gom venni, mint a képet, mellyel engem megajándékozni méltóztatol, 
mert ezen a papiroson az a kéz nyugodott, mely méltó minden haza-

16 Uo . 355. 
17 Idézi Bitskey I.: / . т . 356. 
18 U o . 3 5 4 - 3 5 9 . 
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finak csókjára. Ő szerette a Nemzetet, s már akkor is szerette annak 
nyelvét, noha Pap volt, mikor mások aludták a veszedelmes álmot."19 

A levél Vida Lászlónak íródott. 
A Barkóczy alapította egri nyomda egyházi vonatkozású 

kiadványai között az apologetika körébe utalható Gusztinyi-
mű mellett egy másik, attól szemléletében már eltéró' munkát 
is találunk, mégpedig a felvilágosult reformkatolicizmus kép-
viselőjeként számon tartott Lodovico Antonio Muratori A 
keresztény embernek valóságos áhítatosságáról költt munkája 
címmel magyarra fordított művét. Az olasz teológus mun-
kássága iránti érdeklődés, valamint említett munkájának 
1763-as, még Barkóczy kezdeményezte egri közreadása nem 
egyedi jelenség, két évvel korábban, Esztergomban a Delia 
carità cristiana is megjelent, azt pedig az Egri Főegyházme-
gyei Könyvtár possessorbejegyzései tanúsítják, hogy a Mura-
tori-művek a század derekán az egri papság könyvtárainak 
polcaira is felkerültek.20 Aligha kétséges: Gusztinyi Augusti-
nus, Chrysostomus, Ambrosius, Cyprianus, Ireneus, Jeromos, 
Alexandriai Cyrillus, valamint a zsinati határozatok csalha-
tatlanságára hagyatkozó és ezekkel érvelő apologetikai mun-
kájától Muratori reformkatolicizmusáig, pontosabban ennek 
valamilyen fokú vállalásáig a teológiai gondolkodásban meg-
tett út jelentős távú volt. Mint ilyen pedig mégiscsak előké-
szítője és motiválója annak az elvilágiasodási folyamatnak, 
amely majd — Bíró Ferenc terminológiája szerint — a fel-
világosodás egészén belül a Kazinczy-korban zárul le végér-

r 91 
venyesen. 

Az imént jelzett, az eszmetörténet körében végbemenő 
polarizáció, úgy tűnik, Eger szellemi életében a Barkóczy 

19 Idézi Bitskey I.: I. т. 359. 
20 Uo. 350.; Muratori magyarországi recepciójáról lásd: Szauder 

József: L. A. Muratori két erkölcstani műve а XVIII. századi magyar 
irodalomban. ItK 1973. 1 7 1 - 1 7 9 . 

21 Bíró Ferenc: A felvilágosodáskori magyar irodalom értelmezésé-
hez. ItK 1979. 3 1 6 - 3 2 8 . 
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távozását követő évtizedekben, pontosabban Eszterházy 
Károly püspöksége idején, markánsabbá válik. Konzervati-
vizmus és progresszió határozottabban elkülönülnek, s ennek 
olykor látványos külsőségei vannak. Lásd Dayka Gábor és 
Szaicz Leó, illetve Dayka és Eszterházy tolerancia-felfogásá-
nak éles különbségét, amelynek végeredménye a fiatal költő-
nek a papi pályáról való eltanácsolása volt. Nem kétséges: 
a polarizálódás előidézője Eszterházy Károly konzervatív, 
s a Barkóczyénál puritánabb katolicizmusa, amit természe-
tesen motiválnak a jozefinizmus évtizedének viszonyai is. 
A püspök főispáni hatalma korlátozódik;22 a generale se-
minariumok létrejöttével kicsúszik kezéből a papnevelés 
irányítása;23 II. József pedig, egri látogatása idején, volta-
képpen az ő toleranciaellenességét félretolva ad engedélyt 
az egri ortodox hitű szerbeknek és görögöknek a templom 
építésére.24 

A kettősség sajátszerűségét, árnyaltságát mutatja viszont 
az, hogy a püspök — Barkóczy egyetemalapító törekvéseit 
folytatva — megépítteti az univerzitás épületének szánt lí-
ceumot, sőt az egyetemi oktatás beindításának kérdésessé 
válása ellenére is szervezi a tudományos műhelynek szánt 
könyvtárat, amelynek könyvanyagába felvilágosult művek is 
bekerülnek, sőt megépítteti és Hell Miksa szellemi irányítá-
sával berendezteti a csillagdát, amelyet a korszerű természet-
tudományos oktatás egyetemi szintű bázisának szánt.25 

A további árnyalás és ezáltal a hozzávetőlegesen ponto-
sabb kép megrajzolása céljából szólni kell természetesen 
egyéb, más arculatú jelenségekről is. Eger és a felvilágosodás 
viszonyának vizsgálatakor például nem feledkezhetünk meg 

22 Nagy József: Eger története. Bp. 1978. 2 2 9 - 2 3 0 . 
23 Mihalovics Ede: A katholikus prédikáció története Magyaror-

szágon. Bp. 1901. 4 5 8 - 4 6 2 . 
24 Nagy J.: / . m. 2 0 4 - 2 0 5 . 
25 M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. 

században. Bp. 1964. 3 6 9 - 3 7 0 . 
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azokról a lényegében anakronisztikus, de a felvilágosodás 
terjedése szempontjából korántsem lebecsülendő' jelenségek-
ről, amelyek egy Szaicz Leó és egy Alexovics Vazul szemé-
lyében és munkásságában öltenek testet. 

Szaicz szellemi fejlődését a nyugat-magyarországi barokk 
szellemiség és Bécs determinálta : Kismartonban a barokk 
külsőségekkel elegyes hitélet, vallásos ceremóniák vették 
körül, a szervita atyáknál Jeutendorfban noviciusként is ezzel 
találkozott, bécsi tanuló évei idején pedig a jezsuiták neveltje 
volt. Mindez predesztinálta a barokk katolicizmus vállalá-
sára, ami prédikációit és vitairatait áthatja. Támadásainak 
célpontja a protestantizmus, eszközei a barokk apologetika 
fegyvertárából valók, eszményképe Pázmány, tehetsége vi-
szont csak halvány árnyék példaképe mellett. Szaicz Egerben 
mégis életteret kapott : innen intézhette támadásait a felvilá-
gosodás eszméit vállaló írótársai ellen; kezdeményezhette a 
Pestről 1790-ben Egerbe érkező, a jozefinista szemináriumban 
a janzenista, protestáns könyvek, sőt a francia felvilágosító-
kon nevelkedett, Spaldingot és Montesquieu-t fordító Dayka 
pályájának kettétörését;26 írhatta Trenck Frigyes Mérőser-
penyőjének ellenröpiratát, a Trenk Mérőserpenyőjének öszve-
törését; írhatta az Igaz Magyar intoleráns passzusait; és 
programként hirdethette: 

„. . . legjobb . . . a megvilágosodott kispapoknak nagyrészét jókor 
útnak bocsátani, hogy a többieket meg ne vesztegessék, s valaha a 
népet meg ne botránkoztassák, el ne ámítsák . . 

Alexovics Vazul, a könyvek szabados olvasása ellen hada-
kozó,28 Verseghy Ferenc egyházi meghurcoltatását kezde-

26 Lőkös István: Dayka Gábor egri éveiről. It 1962. 398-409 . ; 
Ua. kötetünkben is : L. I. : Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. 
Bp. 1984. 7 - 3 6 . 

2' Idézi Leskó József: Szaicz Leó a katholikus újságírás magyar út-
törője. Bp. 1898. 86. (Klny. a Kath. Szle 1898: évfolyamából.) 

28 Alexovics Vazul: A könyvek szabados olvasásárul, két fő-tzikkely. 
Pest, 1792. 
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ményező pálos hitszónok29 — aki ortodox hitű szerbnek 
született Egerben, és csak később katolizált - a katolikus 
apologetika anakronizmusszámba menő változatának másik 
képviselője volt. A XVIII. század nyolcvanas-kilencvenes 
éveinek fordulóján csak közvetve kötődik a városhoz, de ez 
a kötődés megint csak nem hanyagolható el a felvilágosodás 
kori Eger spektrumának vizsgálatakor. Mindenképp jellem-
zőnek tartjuk ui., hogy 1795-ben, a Martinovics-per zajlásá-
ról, majd az ítéletek meghozataláról, végül a kivégzésekről 
több levélben ő tudósítja-tájékoztatja Eszterházy püspököt, 
nem mulasztva el hangsúlyozni, hogy a korábban egri diák 
és papnövendék, a püspökség egri gazdatisztjének mostoha 
fia, később a pálosok rendjébe lépett Verseghy Ferenc és az 
ugyancsak pálos Makk Domonkos a „rend becsületét" 
„bemocskolták", és ő — mintegy ezt jóváteendő, de a közjót 
is szolgálandó — rövidesen magyar nyelvű könyvet ír Az 
Egyenlőségről és a Szabadságról, hogy ezzel a királyi trón 
„megerősítését" szolgálja, illetve „megakadályozzon" „min-
den zavargást és forradalmat" a birodalomban. A mű el is 
készült Az Egyenlőségről és Szabadságról a Frantziák és 
Frantziázók ellen a mostani üdőkre címmel, közreadása azon-
ban — nyilván Alexovics 1796-ban bekövetkezett halála 
miatt — már elmaradt.30 

Kérdés ezek után: az Eszterházy korabeli Eger az egyetem-
alapítási terv és szándék, a tudományos könyvtár és a csil-
lagda megszervezésén túl az imént ismertetett szélsőséges 
szemlélet és gyakorlat ellensúlyozásaképpen mit tud felmu-
tatni olyan további eredményként, amely a magyar felvilágo-
sodás fejlődéstörténetének egészében is számottevő erezetnek 
bizonyul. A válasz rövid lehet: a magyar nyelvű művelődés, 
a magyar nyelv és irodalom tanításának, s ezáltal a magyar 
irodalmi műveltség szélesítésének s az irodalom gyakorlatá-

29 Császár Elemér: Verseghy Ferenc élete és művei. Bp. 1903. 25.; 
9 2 - 1 0 2 . 

30 Lőkös István: Alexovics Vazul Verseghyről és a Martinovics-
perről. ItK 1968. 2 1 3 - 2 1 8 . 
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na к intézményes támogatását. Az előzmények már ismertek. 
A Barkóczy-féle kezdeményezés, ha a kezdeti fellendülés után 
— Barkóczy távozásával — meg is torpant, mégiscsak tény. 
És valóság a Barkóczy alapította és továbbra is működő, sőt 
prosperáló, néhai Iványi Sándor főkönyvtáros statisztikai 
adatai szerint a magyar nyelvű művek kiadásának arányszá-
mában országosan is igen előkelő helyen levő egri nyomda is. 
Kiadványai között olyan mű is van, mint Fejér Antal fordí-
tása, az Argenis, amely 1792-ben jelent meg.31 Az egri gim-
náziumban, a kilencvenes évek első felében Horváth Özséb 
exdominikánus működése idején rendszeres magyar nyelvi 
oktatás folyik, s a tanulók — Vitkovics egykorú jegyzetei 
szerint — a Magyar Museum példányait, Csokonai és Fodor 
Gerzson verseit, Kazinczy Wielandját forgatják.32 Arról is 
tudunk, hogy a kilencvenes évek elején, 1792-ben Baróti Szabó 
Dávid Kisded szótára éppúgy közkézen forgott a diákok köré-
ben, mint Kazinczy Diogenése."33 Ez utóbbiról Pápay Sámuel 
írta: 

„Ezen munka olvasásának ajánlására csak az elég ösztön, hogy Wie-
land szerzette s Kazinczy magyarázta."34 

Mindennek háttere is van. Egerben — ha egyetem nem is —, 
de az egykori Foglár-féle jogi iskola alapjain felsőfokú jo-
gászképzés indult meg, s Eszterházy jogi líceumában „a ma-
gyar nyelv és irodalom" mindjárt a jozefinizmus utáni újjászer-
vezést követően „rendszeresen előadva taníttatott".35 1796. 
július 14-én, a consistoriális gyűlés határozata értelmében 
Eszterházy „a nyugalomba vonult Pécsy András helyébe a 
hazai magánjog tanítására Nagy Jánost, a magyar nyelv és 
irodalom addigi tanárát nevezte ki," ennek helyére pedig 

31 Barclajus Argenisse. Fordította Fejér Antal. Eger, 1792. 
32 Vitkovics Mihály munkái I. Költeményes rész. Bp. é. n. 330. 
33 Badics Ferenc: Az első magyar irodalomtörténetíró. Pápay Sá-

muel élete és irodalmi működése. ItK 1897. 8. 
34 Idézi Badics F.: /. т . 8. 
35 Uo. 6 - 8 . 
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meghívta és kinevezte a huszonhat esztendős Pápay Sámuelt. 
E kinevezés és Pápay többéves egri professzorsága nélkül 
ma bizonyára nélkülöznénk a tudománytörténeti szempont-
ból is oly jelentős, a korban gyökerező irodalomtörténeti 
összegezést tartalmazó Pápay-müvet, A magyar literatúra 
esméretét. Ez a munka egri nyelvészeti és irodalomtudomá-
nyi előadásainak foglalata. Magyar Irálytan címen fennma-
radt, Egerben még Pápay távozása után is használatban levő 
kéziratos változatával együtt Adelung nyelvszemléletének 
hatását mutatja, irodalomelméleti anyaga pedig már nem 
csupán a XVII -XVII I . században használt latin, hanem az 
egykorú magyar nyelvű poétikai vázlatokban is gyökerezik.36 

Pápay egri működésének eredményességét nem nehéz tet-
ten érni. Mindjárt 1796-ban, pályakezdése idején olyan tanít-
ványa akadt, mint Vitkovics Mihály, aki másfél évtized múl-
tán is fontosnak tartotta elmondani: Pápay Kazinczy Gess-
ner-fordításából „dictált példákat a stylus nemeiben".37 S 
közölte ezt 1811-ben Kazinczy Ferenccel, akinek törekvéseit 
Pest-Budán és másutt, a „pesti triás" tagjaként, haláláig tá-
mogatta. Részt vállalt a nyelvújítás történetében oly fontos 
állomásnak számító, Kazinczy által gondozott 1813-as Day-
ka-kötet kiadásának szervezésében;38 közvetített a szerb 
klasszika mestere, Lukiján MuSicki és Kazinczy között;39 

pesti házában az irodalmi egység nemes ügyét szolgálva ven-
dégül látta pesti és vidéki pályatársait. 

Pápay koncepcióját természetesen átvették utódai is. 
Egerből való távozása után Dusza József, majd a Bodnár-
testvérek, Mihály és Antal (ez utóbbi Dayka baráti köréhez 
tartozott korábban) adták elő a Magyar Irálytant, melynek 

36 Lökös István: Pápay Sámuel irodalomtudományi előadásai. In: 
Irodalom és felvilágosodás. I. kiad. 880—900. Ua. kötetünkben is: 
L. I.: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. I. kiad. 61 — 95. 

3 ' K a z . Lev. IX. 193. 
36 Lásd Kazinczy és Vitkovics levelezését 1808—1829. 
39 L.: Vitkovics levelét Kazinczy Ferenchez (1811. december 24.). 

In: Vitkovics Mihály válogatott művei. Bp. 1980. 506—508. 
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szövegét 1806-ban Nagy Ferenc első éves joghallgató le is 
másolta.40 Bizonyára használta még Ivánszky Antal is, Vit-
kovics barátja, aki 1808-tól volt „a lyceum bölcseleti s jogi 
osztályaiban" a magyar nyelv és irodalom tanára,41 s akinek 
— nem sokkal beiktatása után — Vitkovics e szavakkal 
ajánlotta fel segítő szolgálatait : 

minthogy ki a hazai nyelvért élek, s halok, azon felül, hogy benne 
jártasnak méltán állíthatom enmagamat, itt Pesten laktomban sok 
előkelő literátorainkkal szoros ösmeretségben élvén, e mostani hiva-
talodban sokban segíthetek, sokban kalauzod lehetek. Többi közt, 
Virágon és Verseghyn kívül, Horvát Istvánnal, a nagy Révai volt első 
tanítványával, sőt a nyelvtudásra nézve szakasztott másával, a mos-
tani országbírája titoknokával; és Szemerei Szemere Pállal barát-
ságban élek, társaságot kötöttem. Mi hárman, kiket ama tudós 
nagyérdemű literátorunk, Kazinczy Ferenc, kivel két esztendő óta 
levelezek, »triásának« keresztelt, összevetett vállal s forró igyekezettel 
dolgozunk nyelvünk virágzása előmozdításán. Ezt a két hazafit igen 
szeretem; és te, ki noha nem láttad, hogy távolodban is megösmer-
hesd őket, róluk bővebben értekezem."42 

És valóban: levele további részleteiből Ivánszky megtud-
hatta, hogy Horvát István — Boldogréti Víg László „álnév 
alatt" — igen „sokat . . . fáradott, írt nyelvünk ügyében", 
hogy „a nevezetesebb régiségeinket mind által meg által for-
gatta s kimerítette", hogy „húsz foliánsnál többet tesznek 
kéziratai, mi több: „a tisztelt Révait Verseghy ellen ő men-
tette leghathatósban" s „ő recenseálta" Pápay Sámuel mun-
káját is, A magyar literatúra es méretét a Hazai Tudósítások-
ban. Innen tudhatta azt is, hogy Szemere Pál személye „azon 
tudós vitázásbúl" „nevezetes", „mellyben a Kazinczy és deb-
receniek között, a Csokonai sírja felírásában előkerült 
»Arcadia« szó miatt eredt civakodásba tollal beleszóllott", 
továbbá, hogy a pesti egyetem magyar nyelv és irodalom tan-

4 0 Lőkös István: Pápay Sámuel irodalomtudományi előadásai. I. h. 
877. 

41 Ivánszkyról lásd: Szinnyei József: Magyar írók V. Bp. 1897. 226. 
42 Vitkovics levele Ivánszky Antalhoz (Pest, 1810. május 7.) 

In: Vitkovics Mihály válogatott művei. I. kiad. 450. 
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székén Czinke Ferenc személyében méltatlan utód ül Révai 
egykori katedráján.43 

„Czinke verseit és beszédét — írja Vitkovics —, az ezekre kijött paró-
diával és recensióval együtt küldöm. Ezek megtanítanak, Czinke 
grammatikáját soha meg nem venni. . . Czinke . . . nem arra való, 
hogy magyar nyelvet, mégpedig az univerzitásban, tanítson. Amint 
is a paródia és recensió olvastával minden hallgatói, kik így is keve-
sen valának, odahagyták."44 

Ivánszky, a nyolc nyelven beszélő és író tudós tanár (egy 
ideig Eger város aljegyzője is) szellemében mindenképp vál-
lalta Pápay irodalom- és nyelvtudományi örökségét, s méltó 
folytatója lett annak. Nyilván Vitkovics közbenjárásával te-
remtett kapcsolatot Horvát Istvánnal, s tanári pályájának 
évtizedeiben szerkesztett stilisztikát,45 Magyar grammatika s 
Magyar literatúra címmel összeállított egy nagyobb szabású, 
kézikönyvnek szánt munkát,46 s „a magyar nyelv helyesebb 
oktatása tárgyában" javaslatokat tett kassai tanügyi főható-
ságának s vármegyéje közgyűlésének egyaránt.47 Tudós-tanári 
munkájának hatékonyságáról egy 1814-ben Egerben nyom-
tatott füzet alapján tájékozódhatunk,48 amely a jelzett esz-

43 Uo . 4 5 0 - 4 5 1 . 
44 Uo . 451. 
45 Stylistika, avagy jó ízlésű és szépérzésű írásmód. I. osztály. Az 

írásmódnak közönséges tulajdonságairól. Buda, 1837. Vö. : Szinnyei 
J.: I. m. 226. 

46 Uo . 
47 U o . 2 2 6 - 2 2 7 . 
48 Feltételek a Nemzeti Literaturából, mellyeket Fő Tisztelendő Mé-

száros György Urnák, Egri Fő Káptalanbéli Kanonoknak, és az Érseki 
Lyceum Igazgatójának előlülése alatt a köz vitatás ellen védelmeztek 
az Egri Lyceum Palotájában Nemes és Tanult Primóczi Szentmiklóssy 
Aloyz, Okolicsányi Okolicsányi János, Kóczián József \ Melléthei Barna 
Ignátz, Lászlófalvi Eördögh Menyhárt, II-dik Esztendőbéli Törvény-
tanuló Urak 1814. Évben Augustus Hónapban, Ivánszky Antalnak, Ma-
gyarországon mind a két Biróságbéli Ügyek Hites Védőjének ; azon 
Egri Lyceumban a Magyar Nyelv és Literatúra Nyilván s Rend szerént 
való, és a Görög Nyelv Időközbéli Tanítójának Oktatásaiból. Eger, 
1814. 



Eger és a felvilágosodás 423 

tendő magyar nyelvi és irodalmi vizsgatételeit tartalmazza, 
továbbá közli a vizsgázó diákok névsorát s az exámen idő-
pontját is. 

A „Törvénytanuló Urak" sorában első helyen szerepel 
Primóczi Szentmiklóssy Aloyz, ki — társaival együtt — 
megfelelő válaszokat adott „A Magyar Nyelv eredetéről, ro-
konságáról, és saját alkotmányáról" ; „Az Igék Hajtogatásá-
ról"; „A Magyar Nyelv Tökélletességéről" ; „A Magyar 
Literatúra Történeteiről, kiterjedéséről, és előmozdításáról" ; 
„A Magyar Literatúrának Terjedtségéről"; „A Magyar Lite-
ratúrának Előmozdításáról"; „A Magyar Szép Toll közön-
séges tulajdonságairól"; „A Magyar Szép Toll különös 
nemeiről"; s aki - pályakezdése időszakában különösen — 
komolyan vette az alábbi intelmet is: „Aki a Szép Tollnak 
előadott nemeiben jeles előmenetelt kíván tenni, szükség, 
hogy dolgok esméretével és jó Ízléssel bírjon, és a hazai jeles 
Írókat szorgalmatosan olvasgassa." (Kiemelés tőlünk. L. I.)49 

Szentmiklóssy ugyan nem lett korszakos költője és kritikusa 
irodalmunknak, munkássága mégsem csupán irodalomtör-
téneti kuriózum. Kisfaludy Aurorájának szinte mindvégig 
munkatársa volt, de rendszeresen közölte írásait az Erdélyi 
Muzéum, a Szépliteratúrai Ajándék, a Hebe, a Felső-Ma-
gyarországi Minerva, az Aspasia, a Koszorú, az Urania is, a 
Tudományos Gyűjtemény pedig Gaál György német nyelvű 
mesegyűjteményéről (Märchen der Magyaren) írott recen-
ziójának adott helyet, amelyben „. . . már Kölcsey Nemzeti 
Hagyományokja, sőt — ha távolról is — de Erdélyi János 
népköltészeti felfogása felé mutató gondolatelemeket szólal-
tat meg".50 

A vázolt folyamat — remélhetően — meggyőző példája 
Eger és a felvilágosodás termékeny viszonyának s ezen belül 
annak, hogy a nemzeti művelődés, a magyar nyelv palléro-
zása az új század első évtizedeiben — a Kazinczy-korban — 
is közügy maradt a város szellemi életében. 

49 Uo. 
50 Fenyő István: Az irodalom respublikájáért. Bp. 1976. 155. 

1 0 It 8 6 / 2 


