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kenységeit foglalja össze: a térkép vizsgálatát, a messzelátó és a nagyító használatát, 
a tükörbe pillantást, vagyis azokat a tárgyakat is ábrázolja, amelyek felerősítik és 
megváltoztatják a szem érzékelő képességét, ugyanakkor a szemnek köszönhetően 
nyerik el értelmüket, így egymásra utaltságuk is a kép témájává válik. Ezáltal nem 
pusztán a látás fi zikai tevékenysége a kép témája, minden képbe foglalt jelenet a látás 
különféle allegorikus jelentéseit is hordozza. A térkép aprólékos tanulmányozása 
a kép középpontjában nem csupán a tudás megszerzésének folyamatára vagy egy-
általán a térképészetnek a technikai médiumoknak és a természettudományoknak 
való súlyos alávetettségére utal. Természetesen az okításnak, a tudás átadásának és 
az ahhoz kapcsolódó absztraháló tevékenység tanításának folyamata is hangsúlyos 
a bölcsesség reprezentálásának eredményeként az idős férfi  fi gurájában. Az őt kör-
bevevő három fi atal lány a múzsák, illetve a művészetek és a tudományok allegorikus 
nőalakjainak alakmásai. A két háttérben álló fi atal a távcső és a tükör felmutatásával 
természetesen kifejezetten a látást tematizálják a távolság és a közvetlenül láthatatlan 
felidézésével, de azáltal, hogy vállukat egymásnak vetik, egymás tükörképeivé válnak, 
így eldönthetetlenné teszik, melyik melyiknek a tükörképe. A teleszkóp a távoli tér 
keresésével az ismeretlen és a végtelen fogalmainak episztemológiai és teológiai 
kontextusait idézi fel, amelyek a korabeli tudományos kérdésfeltevésekben elsődlege-
sek. A kézben tartott tükör ugyanakkor a vanitas-ábrázolások hagyományos ikono-
gráfi ai elemeként a hiúság és a hiábavalóság jelentésmezőit nyitja meg. Amennyiben 
tehát az egyiket a másik tükörképeként (és fordítva) szemléljük, a messzelátó a tü-
kör, a tükör pedig a messzelátó alakmásává válik, vagyis érthetjük úgy is Mercier 
festményét, mint amely a különféle látástevékenységek (tanulás, kutatás, keresés, 
vizsgálódás, megismerés), optikai médiumok (optikai lencsék, tükör) és természet-
tudományos kontextusok (csillagászat, térképészet) jelenetbe foglalásával a tudás 
hiábavalóságát fogalmazza meg.

LABÁDI GERGELY

Könyvek távolról
A magyar regény 1807-ben*

1807-ben tíz regény jelent meg Magyarországon. Az állítás igazságtartalmát nem 
egyszerű megítélni. A kijelentés igaz, hiszen György Lajos annotált bibliográfi ája és 
katalógusa alapján – az 1840 előtti magyar regény korpuszának máig A magyar re-
gény előzményei a legalaposabb feldolgozása – könnyű megnevezni és megszámolni 
az 1807-ben megjelent magyar nyelvű regényeket: 1. A’ Fösvény Ángy, a’ vagy Amália 
és Albert; 2. A’ Jegyesek Carthágóban vagy a’ Nagy Scipio; 3. Alvina; 4. Bokréta; 5. Far-
kasvölgyi Imre a' vagy Po'sonyvári Késértő Lélek; 6. Fedor és Mária; 7. Hazenau Fridrik 
nemes ifj u szerencsétlen utazásának és tsudás eseteinek szomorkás és játékos elő-beszéllése; 
8. Hieró’ Syrakusai Király’ Történetei; 9. Negalisza Ánglia-Ország Hertzegnéjének His-
tóriája; 10. Palugyay Története.1 Bármennyire is egyértelmű György katalógusa alapján 
a helyzet, a kijelentés ebben a formában bizonyosan nem igaz, mivel legalább egy 
pontosító jelző, a „magyar nyelvű”, lemaradt. Valójában persze az állítás még e kiegé-
szítéssel együtt sem ellenőrizhető, mivel tudjuk, hogy a bibliográfi ából bizonyosan 
maradtak ki regények közé sorolható szövegek, tehát lehetséges, hogy a felsoroltakon 
kívül is van még 1807-re datálható magyar regény. A kérdés valójában mégsem az, 
maradt-e ki szöveg, mivel még az sem egyértelmű, hogy 1807-ben mi számít egyálta-
lán regénynek. Szilágyi Márton és Vaderna Gábor legutóbbi összefoglalójukban György 
teljesítményét elismerve épp ezért fi gyelmeztetnek arra, hogy e korszak szövegeit ne 
a későbbi fejlemények vagy a mai olvasói beállítódások fényében értelmezzük.2

Jelen tanulmány mindazonáltal nem a Szilágyi és Vaderna által választott utat 
követi, azaz nem az elbeszéléstechnika és regénypoétika változatait felmutatva kí-
vánja a korszak prózaepikai sajátosságait és lehetőségeit feltárni, hanem a szövegek 
szociológiájának elméletét alkalmazva a regények szociológiája érdekli. Donald F. 
McKenzie koncepciója az egyes művek materiális meghatározottságát vizsgálja ab-
ból a tézisből kiindulva, hogy az emberi közösségek jelentésgeneráló és -közvetítő 
tevékenysége során a jelentéshordozók maguk is a jelentés részévé válnak, illetve 
használatuk (előállításuk, terjesztésük, tárolásuk, értelmezésük) közösségileg meg-
határozott.3 Egy ilyen megközelítés számára egy könyvtest bármely tulajdonsága értel-
mezendő jellé válhat a tipográfi ai megoldásoktól kezdve a könyv szövegének és fi zikai 
formátumának összefüggésén át a fi zikai példánnyal való bármiféle érintkezéssel be-

* A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
1 György Lajos, A magyar regény előzményei, MTA, Budapest, 1941, 361–370.
2 Magyar irodalom, főszerk. Gintli Tibor, Akadémiai, Budapest, 2010, 370–372.
3 Donald F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of Texts, Cambridge UP, Cambridge, 2004, 7–76.
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zárólag. McKenzie egyik meggyőző példája a tipográfi ai konvenciók értelemképző 
erejére Wimsatt és Beardsley korszakos jelentőségű tanulmánya, Az intencionalitás 
téveszméje 17. századi mottójához kötődik. Igazolja, hogy a kis- és nagybetűk eltérő 
használata, a helyesírás normalizálása történetileg nehezen védhető olvasatot hoz létre, 
de a 20. század közepének szöveg- és irodalomfelfogása fényében releváns értelme-
zést eredményez. Tanulmánya másik helyén pedig az Ulysses szövegének és első megje-
lenésének összefüggéseire utalva (például a regény szövegében többször is olvasható 
információ, hogy a történet 1904-ben, szökőévben játszódik, az első kiadás pedig 
éppen 732 oldalt, azaz 366 lapot tartalmaz) igazolja, hogy a kiadványok fi zikai adott-
ságai sem mellőzhetők, ha a szöveg jelentéseit próbáljuk feltárni.4

Jelen dolgozat tehát egyrészt kísérletet tesz arra, hogy feltárja a korai magyar re-
génykorpusz materiális meghatározottságát, vagyis az érdekel, hogy a kiadványok 
mely tulajdonságai lehettek egykor, és lehetnek ma is, jelentésteliek. Másrészt pedig 
megpróbálja e meghatározottság egykorú értelmezéseit feldolgozni. Ez a megközelí-
tés természetesen nem írja felül a más szempontból készült elemzéseket, egyszerűen 
csak felhívja a fi gyelmet arra, hogy a hordozó közeg sajátosságai meghatározzák a szö-
vegek egykorú észlelését és értelmezését. Másként fogalmazva: az irodalomtörté-
net-írás diszkurzív gyakorlatai ellenére korántsem egyértelmű, hogy A’ Jegyesek Car-
thágóban és a Hazenau Fridrik ugyanazon a listán szerepel.

1. Hogyan írunk le egy regényt?

Nem Szilágyi Márton és Vaderna Gábor az egyedüliek, akik a 18. század vége, 19. 
század eleje magyar regényei kapcsán a teleologikus szemlélet elvetését szorgalmazzák. 
Bódi Katalin ugyanabban az évben megjelent monográfi ája szintén ennek szükséges-
ségére hívja fel a fi gyelmet,5 és munkájában ezért tárgyalhatja együtt a műfaji rend-
szerben egymástól távol eső levélregény és heroida műfaját. Sőt már Szajbély Mihály 
1985-ben megjelent, a magyar nyelvű regény peritextusainak változásairól szóló tanul-
mánya is ugyanennek az elképzelésnek a jegyében született: önmaga jogán vizsgálni 
a korszak prózaepikájának sajátosságait.6 Szajbély elemzése ragyogó példája a szöve-
gek szociológiája azon elképzelésének, amely szerint egy szöveg materialitása kifejezi 
az adott kulturális közegnek az ismeretek különböző formáihoz kapcsolódó beállító-
dásait, a jelentés társadalmi kódoltságát: az előszó, az ajánlás, a dedikáció, a hirde-
tések szükségessége vagy fölöslegessége, puszta léte vagy nem léte a korpusz egészét 
vizsgálva érzékeny mutatója a regény elfogadottá válásának. A peritextus tehát egy 
olyan – Franco Moretti kifejezését kölcsönvéve7 – eszköz, amely a (korai) magyar regé-
nyek virtuális adatbázisának vizsgálatakor értelmes lekérdezéseket eredményez.

4 Uo., 18–27., 57–60.
5 Bódi Katalin, Könny és tinta. A magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere, Debreceni 

Egyetemi, Debrecen, 2010, 8–9.
6 Szajbély Mihály, Előszó és ajánlás. Regény és közönsége a 18. század második felében, It 1985/3., 543–564.
7 Franco Moretti, Th e Slaughterhouse of Literature = U., Distant Reading, Verso, London – New 

York, 2013, 71.

Azonban bármily pontos és érvényes is Szajbély elemzése a 18–19. század for-
dulója magyar regényeinek egészére nézve, a tanulmány csak a tendenciákat jelzi, az 
egyes kiadványok különbségeit nem tudja kezelni. Így például nem derül ki, hogyan 
értelmezhetjük azt a tényt, hogy Dugonics András regényeinek peritextusai 1788 
és 1808 között semmit sem változtak, jóllehet a magyar nyelvű regényekből ekkor 
tűnnek el az apologetikus előszók, és jelennek meg a kiadványokban helyettük a ki-
adói reklámok. Ugyanazzal a problémával szembesülünk tehát, mint a fent idézett 
Moretti a Strand magazinban 1891–1900 között közölt bűnügyi történetek elemzé-
sekor, hiszen az általa választott eszköz – a nyom megléte, nem léte, tulajdonságai, 
időbeli eloszlása –, bár kétségtelenül jelzi az olvasói elvárások változásait, az eredmé-
nyek tulajdonképpen csak a kánont mondják újra (ti. hogy Conan Doyle Sherlock 
Holmes-történetei a legjobbak ebből a korpuszból, mivel az ő hatására jelennek meg 
egyre nagyobb számban a nyomok a történetekben). A probléma mindkét esetben a 
korpusz kijelöléséből fakad, mindig valami felől olvasunk.8 Az én példámban: György-
nek a korpuszról adott teleologikus értelmezése (A magyar regény előzményei) máig 
kijelöli a megszólalás kereteit, a korai magyar regények körét végső soron az ő munkája 
alapján határozzuk meg. E keretek ugyan korlátoznak, de egyrészt az adatbázis hasz-
nálhatóságát – mint a példák mutatják – nem befolyásolják,9 másrészt a Dugonicsé-
hoz hasonló anomáliák lehetőséget adnak arra, hogy magát az adatbázist, a regény-
katalógust tegyük refl exió tárgyává, és így olyan szempontokat nyerjünk, amelyek 
kiegészítik (vagy újraírják) azt.

A korai magyar regény, a magyar regény előzményei határainak kijelölése azon-
ban az esetleges elvárásokkal szemben nem György nyíltan teleologikus monográfi á-
jában történik, az érvelő részre nem is igen szoktunk hivatkozni, hanem a semlegesnek 
tűnő bibliográfi ai leírásban. Példának két, 1807-es forrásokhoz is kapcsolódó regényt 
választottam:

Jólánka, Etelkának Leánya. Irta Dugonics András királyi oktató. Pozsonyban 
és Pesten, Füskuti Landerer Mihály költségével és bötűivel. Első könyv. 
Gyulafi nak bujdosássai. 1803. 773. l., Másadik könyv. A’ karjeli történetek. 
1804. 772. l.10

Hazenau Fridrik nemes ifj u szerencsétlen utazásának és tsudás eseteinek szo-
morkás és játékos elő-beszéllése. Posonyban ’s Pesten, Füskuti Landerer Mihály 
k. privil. nemzeti könyvnyomtató és áros költségével. 1807. 170 l. Téli és Nyári 
Könyvtár, VIII. darab11

8 Uo., 87–89. A vizsgálat érdekessége nem is a Holmes-történetek helye, hanem sokkal inkább az, hogy 
ennek az egyetlen elemnek a vizsgálata lehetőséget nyújt arra, hogy visszanyerjük a korszak bűnügyi 
történetekről alkotott elképzeléseit.

9 Módszertani szempontból tanulságos Moretti egy másik tanulmánya, amely az 1740–1850 közötti 
angol regények több ezres korpuszán végzett, pusztán a címeken alapuló vizsgálatát ismerteti: Franco 
Moretti, Style, Inc. Refl ections on 7,000 Titles (British Novels, 1740–1850) = U., Distant Reading, 
179–210.

10 György, I. m., 333.
11 Uo., 366.
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György katalógusa minden egyes tételt ugyanezen logika szerint, a címlapon található 
adatokból kiindulva ír le: cím, szerző és/vagy fordító – ha meg van adva –, kiadás he-
lye, kiadó, évszám. Ugyanakkor a fenti példák jelzik, hogy a leírás további, a címlapon 
nem szereplő elemeket is tartalmaz: terjedelem és sorozat. A leírás magától értetődő-
nek tűnik, hiszen ezek valóban olyan alapadatok, amelyekre szükségünk van ahhoz, 
hogy egy kiadvány identitását megállapítsuk.12 György leírásának magától értetődő-
sége persze azonnal eltűnik, hogyha más forrásokat használva próbáljuk e kiadvá-
nyokat azonosítani. A felvett példát folytatva: ha a következő lépésben kézbe akar-
juk venni e köteteket, akkor egy kurrens könyvtári katalógus, én a szegedi egyetemi 
könyvtár példányait szerettem volna elérni, a következő adatokkal azonosítja őket:

Jólánka, Etelkának leánya. Írta Dugonics András királyi oktató. – Pozsony-
Pest: Füskúti Landerer Mihály, 1803. – 80. Első [ti. octavo] könyv, Gyulafi nak 
bujdosássai – 1803. – [6], 773, [3] p., [1] címkép. Másadik könyv, A’ karjeli tör-
ténetek – 1804. [6], 772, [3] p., [1] címkép

Hazenau Fridrik nemes ifi u szerentsétlen útazásának és tsudás esetinek szo mor-
kas, és játékos elő-beszéllése. – Po’sonyban ’s Pesten: Füskúti Landerer Mihaly, 
1807. – 170, [2] p., 1 címkép ; 8o

Mint a példából látszik, a könyvtár számára némileg mások az azonosítás szempont-
jai, ezért György adatainál egyszerre több és kevesebb áll rendelkezésünkre. Több, 
mivel a leírás megadja a nem számozott oldalakat, jelzi az illusztrációk meglétét, 
valamint közli a könyv méretét is. Kevesebb, mivel a Hazenau Fridrik kapcsán a so-
rozatra vonatkozó információk elmaradnak.

Ha mindezeken túl egykorú recepciójukat kutatva a korabeli lapokat is átnéz-
zük, akkor az 1807-ben megjelent hirdetésekben ismét némileg más leírást kapunk. 
Az eddigiekhez képest pontosabb a méret és az illusztrációk megadása, új elemként 
jelentkezik az ár pontos közlése, az oldalszámok viszont elmaradnak:

Jolánka, Ételkának Leánya. Irta Dugonics András Kir. Oktató 10 képekkel 
8 maj. 1804. 4 fl .13

Téli és Nyári Könyvtárom’ Gyűjteménnyének nyóltzadik Része […] Hasenaui 
Nemes Úrfi nak szerentsétlen útazásának s tsudás Esetének szomorkás és Já-
tékos Elő Beszéllése, 8vo. 45 xr.14

Egy szövegről, kiadványról közölt tudásunk persze mindig is az adott leírás műfajától 
és közegétől, azaz funkciójától és céljától függ. A fenti példák alapján egy szöveg azo-

12 Rácz Ágnes, A kiadványok bibliográfi ai számbavétele, leíró katalogizálás = Könyvtárosok kézikönyve, II., 
Feltárás és visszakeresés, szerk. Horváth Tibor – Papp István, Osiris, Budapest, 2003, 187–295.

13 Magyar Kurir 1807/II. félév, 586.
14 Hazai Tudósítások 1807/II. félév, 80.

nosítása lényegében a szerző, cím és a megjelenés adatainak leírásával valósul meg. A le-
írás egységessége pedig a megfelelő címke alatt (A magyar regény előzményei) a szövegek 
műfaji, illetve funkcionális azonosságát is biztosítja. Tehát ha valaki a felvilágosodás kori 
magyar regény történetére kíváncsi, akkor magától értetődő, hogy mind a Jólánka, mind 
a Hazenau Fridrik odatartozik. E szövegek leírásai a könyvtári katalógusokban és 
az egykorú reklámokban ugyan néhány adatban – mint a méret, az illusztrációk, az 
ár megadása – különböznek György Lajosétól, azonban lényegében megegyeznek.

A lényegi megegyezés tétele persze csak abban az esetben igaz, ha nem tartjuk 
fontosnak a különbségeket – és a mindennapi használatban legtöbbször nem is tart-
juk fontosnak. A bibliográfi ai leírások eltérései azonban elvi jelentőségűek. A kü-
lönbségek ugyanis rámutatnak arra, hogy bár fi zikailag azonosak a leírt példányok, 
egy adott kontextusban mindig más és más anyagi vonatkozásuk válik jelentőssé, 
azaz a bibliográfi ai tétel ugyan ikonikus jelként reprezentálja a tárgyat, amelyet leír,15 
ám a leírástól függően mindig másként reprezentálja azt, tehát a tárgy is mindig 
más. Még az azonos elemek sem feltétlen ugyanazt jelentik, a könyvek nyolcadrét 
méretének megadása a könyvtár esetében például a tárolás szempontját is magában 
foglalja, ti. milyen magas polc szükséges hozzá, míg egy reklámban ez az aspektus 
aligha mérvadó.

A könyvek mérete azonban a hirdetések szövege alapján újabb kérdéseket vet föl. 
A Jólánka és a Hazenau Fridrik között A magyar regény előzményei és a könyvtári 
katalógus leírása alapján nincs méretbeli különbség. György maga nem is tartja rele-
vánsnak az adatot, bibliográfi ájában sehol sem adja meg, a könyvtár pedig mindkettőt 
nyolcadrét könyvként azonosítja.16 A kiadói hirdetés a Hazenau Fridriket a Hazai 
Tudósitásokban ugyanígy octavóként, a Magyar Kurirban azonban Dugonics regé-
nyét – és ne feledjük, ugyanarról a kiadóról és mindössze három hónap különbségről 
van szó – nagy nyolcadrétként írja le. A köteteket kézbe véve a terjedelem látványos 
különbsége mellett a két kiadvány eltérő méretei is szembeötlők: a Jólánka szöveg-
tükre 161×86, míg a kenyérszöveg szedéséé 147×86 mm; a Hazenau Fridriké ellenben 
139×78, illetve 126×78 mm.17 A kérdés tehát az, megegyeznek-e lényegében a kiadvá-
nyokról adott leírások, ha ennyire különbözők a méreteik, illetve miféle különbséget 
takar, ha takar egyáltalán, a hirdetésben olvasható octavo major és az octavo, azaz 
megegyeznek-e lényegükben?

2. A regények szociológiája

Az előző szakasz végén felvetett probléma egyszerre összetett és banálisan egyszerű. 
Egyszerű, hiszen amint Borsa Gedeon A régi nyomtatványok mérete című tanulmá-
15 McKenzie, I. m., 9.
16 Egy egyszerűsített nemzeti bibliográfi ai rekordban a méret megadása „csak akkor alapkövetelmény, 

ha a lejátszás eszköze szempontjából fontos”. Rácz, I. m., 248.
17 A szedéstükör megadása a nyolcadrét bibliográfi ai értelmében nem teljesen korrekt, de mivel a kü-

lönböző (újra)kötések miatt az egyes kiadványok lapmérete eltérő, és van rá példa (Borsa Gedeon, 
Könyvtörténeti írások. Módszertani cikkek és kutatási eredmények, IV., OSZK, Budapest, 2000, 153.), 
ezért praktikusabbnak ítéltem ezt használni.
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nyában bemutatja, a nyolcadrét fogalma mára meglehetősen heterogénné vált: utalhat 
a kiadvány eredeti papíríveire, valamint magára a könyvformátumra, ráadásul a kü-
lönböző könyves hagyományokban nem teljesen egyeznek a méretek. A könyvfor-
mátum esetében a nemzetközi gyakorlatban a 25, illetve 20–28 cm gerincmagasságig 
nyolcadrétként jelölik a köteteket,18 azaz a két kötet különbsége a könyvtári osztályo-
zás számára nem releváns – bár régi könyvek esetén általában nem szokás e rendszer 
használata.

A kiadványok dimenzióinak hirdetésekben olvasható leírása a papírív méreteire 
történő hivatkozással érthető meg. Borsa tanulmányának adatai alapján azonban az 
octavo kérdése meglehetősen összetett, mivel akár nyolcféle nyolcadrétet is megkü-
lönböztethetünk a kiinduló ív mérete és a hajtogatás iránya alapján.19

kis közép nagy óriás

195×77,5 255×95 300×115 370×125

155×97,5 190×127,5 230×150 250×185

A hirdetésekben szereplő octavók kapcsán a szövegek szociológiája felől nézve valójá-
ban persze nem feltétlen maguk a konkrét értékek az érdekesek, hanem a különböző 
nyolcadrét méretekhez kapcsolódó egykorú értelmezések.

A nyolcadrét jelentései

A Magyar Kurir és a Hazai Tudósitások hirdetéseiben a nyolcadrétek között tett 
megkülönböztetés azért zavarba ejtő, mert alapvetően inkább a különböző formátu-
mok eltérő használatáról, jelentésbeli különbségeiről vannak elképzeléseink: eszerint 
a kisebbek mindennapi, rendszerint magányos használatot feltételeznek, míg a na-
gyobbak inkább speciális olvasási szituációkhoz kapcsolódnak. Mindez nagy vona-
lakban – a kérdés történeti aspektusait fi gyelmen kívül hagyva – igaz, de a kérdés 
sokkal összetettebb, amint arra Borsának a 17. századi magyarországi naptárakról 
adott példája is fi gyelmeztet, mivel egyazon időben, ugyanolyan funkciójú nyomtat-
ványt akár ugyanabban a városban is többféle formátumban nyomtathattak, a különb-
ség minden esetben a célközönség eltérő kulturális hagyományaival magyarázható.20

A nyolcadrét méretek közötti különbségek megnevezésének egykorú tétjeit azon-
ban szerencsére egy, a Hazai Tudósitások hasábjain 1807-ben lezajlott kisebb polé-
mia láttatni engedi. Ebben az évben két olyan magyar nyelvű kiadvány is napvilágot 
látott, amelyek Kultsár lapjában hirdették magukat: a Hadi Tudományt Hartleben 
adta ki míg A’ Hadi-Mesterséget tárgyazó szükségessebb Tudományoknak summás Elő-
adását Eggenberger. Ez utóbbi hirdetését 1807. június 6-án a Hazai Tudósitások 
lelkes kommentár kíséretében adta közre. Eggenberger Hir-Adás címet viselő nyolc 

18 Uo., 151.
19 Uo., 146. A táblázat Borsa cikke alapján közli a vágatlan nyolcadrét papírméreteket milliméterben 

megadva.
20 Uo., 141.

lapból álló hirdetése a kötet ismertetése mellett a május 1-jei keltezéssel közzétett 
rivális, a Hadi Tudomány jelentésére is reagál, és a Hartleben-féle kiadvány hiányossá-
gaként egyrészt a szűkebb tematikát, másrészt pedig a méretbeli különbséget nevezi 
meg. Ez utóbbi egészen pontosan így hangzik a reklámban: „elhalgatván [ti. nem ki-
fejtve], hogy ezen Miénk tsak zsebbe való kis nyóltzad formában fog nyomtattatni, 
mellyet akárki-is könnyen magával hordozhat mindenütt, amaz pedig a’ mint a’ Jelen-
tés tartja, nagy nyóltzadban lesz, melly alkalmatlan a’ hordozásra”.21 Egy héttel később, 
1807. június 13-án a lap olvasói a következő választ olvashatták a Hadi Tudomány 
kiadójától:

Azt mindazonáltal tsodálni lehet, hogy annak [A’ Hadi-Mesterség] Szerzője, más 
Munkának ótsárlásával akarja tulajdon írását fel emelni, s tekintetesebbé tenni: 
nevezet szerint tulajdon Munkájának érdemeit azzal támogattya […] II-szor 
Hogy ugyan ezen Hadi Tudomány nevezetű Könyv nagy 8-ad rétben leszen; az 
övé pedig kis 8-ad rétben, és, a mint maga mondja, tsak zsebbe való. […] A mi 
a második tzikkelyt illeti, az igaz, hogy a mesés, és mulatságos Könyvekre nézve 
alkalmatosabb, ha tsak zsebbe való, mert azt a zsebbe el lehet dugni; de a tudo-
mányos könyv eránt nem tudom mitsoda érdemre szolgálhat, ha tsak zsebbe való. 
– Sőt minthogy azon Munka, melly azon tekéntetre nézve is ótsároltatik a Hír-
adótól, hogy nagy 8ad rétben vagyon, magában 13 réz táblát is foglal, hol az értel-
messég és az elől forduló dolgoknak világosittása meg kivánnya, hogy valameny-
nyire nagyobbatska legyen azoknak formája, mint sem egy Könyvnek, melly 
tsak zsebbe való[,] tsak nem lehetetlen elegendő értelmességgel elől adni, miképp 
köllessék táborhelyeket, Sántzokat meg támodni, vagy védelmezni, ha azt tsupa 
szóval minden réz táblák nélkül akarjuk meg magyarázni […] Rövideden ezen 
nagy 8-ad rétben való Munkának Irója s ki-adója azt akarta, hogy ezen Múnka 
haszon vehető legyen, nem pedig tsak zsebbe való.22

Az idézetek elemzése előtt fontos rögzíteni a polémia tágabb kontextusát, azaz mi-
lyen közönség előtt zajlik, mi az ilyen viták helyi értéke, valamint a lap közleményei-
ben miként jelennek meg a könyvek, hogyan reagál rájuk, ha reagál Kultsár.

A megcélzott közönség a lap programirata és előfi zetési felhívásai alapján elsősor-
ban a politikai közösség tagjai: „Ajánlom tehát Nemzeti Újságomat tovább is minden 
Hazánkbéli Fő Méltóságoknak, a Tek. Nemes Vármegyéknek, szabad Királyi Vára-
soknak és egyébb Nemes Községeknek; minden Tudós Hazafi aknak, és más olvasás-
ban gyönyörködőknek.”23 A politikai közösség megszólítása persze teljesen érthető, 
hiszen az egyéni mecenatúrán túl kulturális intézményi funkciókkal és jelentőséggel 

21 Hir-adás. A’ Hadi-Mesterséget tárgyazó szükségesebb Tudományoknak Summás előadása, [s.n.], Pest. 
1807, 4v. A mellékletben közölt hirdetés a Hazai Tudósitások általam látott példányaiban nem volt meg, 
de önálló kisnyomtatványként az Országos Széchényi Könyvtárban hozzáférhető. A korabeli gyakorlat, 
valamint a hirdetésre adott válasz alapján úgy gondolom, ez megegyezik a lap mellékletében közölttel.

22 Hazai Tudósitások 1807/I. félév, 391–392.
23 Hazai Tudósitások 1806, 364.
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is rendelkezik,24 a felsorolás részletessége és Kultsár 1806. december 31-i program-
irata azonban ezen túlmutatva arra utal, hogy a nemzet mint elképzelt közösség 
életében (létrehozásában) kiemelt szerepűnek látja az újság médiumát, amit minden 
kritikája és a személyes ellentétek ellenére Ferenczy János is igazol.25 A „Tudós Ha-
zafi ak”-hoz kapcsolódó egykorú elképzelések illeszkednek ehhez a politikai alapú 
diskurzushoz, még ha nem is fedik le teljesen.26 Sokkal nehezebb viszont a közön-
ség tényleges összetételét, illetve reakcióit számba venni, nem tudjuk ugyanis, hogy 
Ür mé  nyinén kívül vannak-e, és ha igen, mennyien „olvasásban gyönyörködők”, Hor-
vá ték levelezéséből ugyanis úgy tűnik, 1807-ben még eléggé hullámzik a lap elő fi ze-
tői  nek száma.27 Érdekes módon azonban e hadtudományi munkák kapcsán két, egy-
mástól független olvasattal is rendelkezünk. A Kazinczy-levelezés alább idézendő 
pozitív kommentárjával ellentétben Horvát és Ferenczy meglehetősen kritikusan 
szemlélik Kultsár lapját, sőt a Hadi Tudomány készülő összeállításáról szóló bizal-
mas információ kapcsán 1807 elején már megszűnését vizionálják,28 a két kiadvány 
közötti vitáról azonban nem esik szó egyik levelezésben sem.

Kultsár 1806 közepén indult lapjában egyáltalán nem ritkák a viták. Ismert az 
első év számaiban a Csokonai sírköve körül lezajlott polémia, de ugyaninnen idéz-
hetjük a Kultsár által egyetértő kommentárral közölt jelentést Eggenberger új vál-
lalkozásáról, az Eredeti Magyar Románokról, amely az egykorú regénypiac ellenében 
defi niálja az új sorozatot.29 Nem meglepő tehát a hadtudományi könyvek kiadói kö-
zötti vita megjelenése sem a lapban. A két fél közül egyébként Kultsár újságja, úgy 
tűnik, a Szekér nevével fémjelzett Hadi Tudomány mellé állt, szeptember 2-án kife-
jezetten dicséri a művet, a következő lapszámban pedig megújítja a dicséretet – ami 
Ferenczy előbb idézett 1807. február 13-i levelének fényében egyáltalán nem meg-
lepő –, igaz, rosszat a másikról sem ír.30

A vita kontextusát alkotják még a Hazai Tudósitások oldalain különféle cím alatt 
(Új könyvek, A Magyar Literatura, Tudósítás, Könyv rostálgatás) rendre szereplő könyv-
ismertetések és -hirdetések is. Ezek státusa azonban bizonytalan, sok esetben úgy 
tűnik, Kultsár nem valamiféle szerkesztői koncepciót követ, hanem pusztán pénzért 
közli őket. Horvát István 1807 elején – bár szövegei hibás szedése, illetve ki nem 
adott tanulmánya miatt eleve ellenséges – szintén így értelmezi a „puszta könyvlajst-
romok” közlését, és a közönséghez méltatlannak ítélve többször is éles kritikával illeti 
ezt a gyakorlatot.31 Példa lehet erre a gyakorlatra a Téli és Nyári Könyvtár több rek-
lámja is, amelyek szó szerint megegyeznek a sorozat egyes köteteinek végén olvasható 
24 Kerényi Ferenc, Pest vármegye irodalmi élete 1790–1867, Pest M. Monográfi a Közalapítvány, Buda-

pest, 2002, 11–156.
25 Horvát István – Ferenczy János levelezése, s. a. r. Soós István, MTA Irodalomtudományi Intézet, 

Budapest, 1990, 90.
26 Debreczeni Attila, Tudós hazafi ak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII. század végé-

nek magyar irodalmában, Universitas, Budapest, 2009, 49–70.
27 Horvát–Ferenczy, I. m., 61., 89.
28 Uo., 77.
29 Hazai Tudósitások 1806, 351–352.
30 Hazai Tudósitások 1807/II. félév, 156., 163; I. félév, 64.
31 Horvát–Ferenczy, I. m., 61., 76.

kiadói hirdetésekkel. Kultsár időnként azonban a jelentések mellé saját véleményét 
is hozzáteszi, rövid ismertetőt vagy észrevételt fűz a kiadványokhoz, amelyekből ösz-
szességében meglehetősen kritikus szemlélet bontakozik ki. Ennek alátámasztására 
lehetne idézni meglehetősen éles hangú kommentárját, amelyet Folnesics folyóirat-
terveinek beiktatása után közöl, de alighanem mindent elmond, hogy az 1807 máso-
dik negyedében megemlített, részben ismertetett több mint két tucat könyv ellenére 
a Medárd-napi vásárról meglehetősen kiábrándultan nyilatkozik június közepén. 
„[M]inden Kereskedő, minden Mester ember és Művész” az „időnek kedvezése” és 
„a Diétának tartatása” miatt sokat várt tőle, de végül nem volt megfelelő forgalom, az 
árak leestek. A vásár okozta csalódás mégsem pusztán az anyagi javakra vonatkozik:

Az Árúknak ezen bővségek tsak a mesterségek munkáira, és termésekre nézve 
tapasztaltatott. Az elme munkáira, a Litteraturára nézve igen nagy volt a szükség; 
egy két munkát: a Himfi  Regéit, Dioszegi Füvész Tudományát, Hajnik Historia 
Juris Patrii kivévén, egyebet nem említhetünk Literaturánk mezején. Vallyon itt 
mitől vagyon ez a rosz termés?32

A Hadi Tudomány írója által jegyzett forma tehát illeszkedik a lap műfajaihoz – még 
ha a rivális kiadók közötti vita megjelenítése nem is gyakori –, és illeszkedik Kultsár 
kritikus ítéleteihez is. A kis és nagy nyolcadrét formátumhoz kötődő eltérő jelentés-
tartalom A’ Hadi-Mesterség ellenében született közleményben ugyanis egyértelműen 
a tudományos, valamint a pusztán szórakoztató, „mesés, és mulatságos” könyvek el-
lentétpárra épül. Ebből az ellentétből bomlik a szöveg és illusztráció viszonyáról adott 
néhány szavas, a tudás reprezentációjának problémáját boncolgató megjegyzés is, 
amely a tsak zsebbe való szarkasztikus ismételgetésével együtt értelemszerűen a két-
féle méret- és kiadványtípus eltérő használatára, a használat eltérő körülményeire 
utal. A záró mondat az olvasó számára végül kétségtelenné teszi, hogy az eltérő mére-
tek értelmezése nem semleges, leíró, hanem erőteljesen értéktelített: a Hadi Tudomány, 
mint a mérete mutatja, tudományos, ennélfogva hasznos, A’ Hadi-Mesterség ezzel 
szemben csak zsebbe való, azaz haszontalan könyv. A két könyv között valóban jelen-
tős méretbeli különbség van: Hartleben nagy nyolcadrétként hirdetett kiadványának 
tükre 159×89 (171×89), míg Eggenbergeré 121×72 (129×72) mm. Ugyanakkor el 
kell ismerni, hogy ennek ellenére A’ Hadi-Mesterség hirdetésének „tsak zsebbe való”-
jában olvasható tsak meglehetősen talányos, hiszen a Hir-Adás kifejezetten erős és 
nyilvánvaló érvként hivatkozik a hordozhatóságra (egy címe szerint is zsebbe való 
könyv a korszakban egyébként tizenkettedrét méretű).33

A cikk tehát jelzi, a korszakban nemcsak a különböző formátumok között volt kü-
lönbség, de egy-egy formátum különböző változatainak is eltérő funkciója lehetett. 
Maga a vitaszituáció persze feltételezi, hogy ez az egykorú értelmezés korántsem 
magától értetődő, nyilván ezért lehetett érv a kis nyolcadrét formátum a naggyal szem ben 
32 Hazai Tudósitások 1807/I. félév, 381–82.
33 Allgemeines Verzeichniss der inländischen Bücher, welche auf dem Pester Josephi Markt des 1799 Jahres 

[…] erschienen sind, Kilian, Pest, 1799, 13.
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az Eggenberger-kiadvány hirdetésében. Ezt egyébként közvetetten igazolja a Kazinczy-
levelezés egyik darabja is, Csehy József számára ugyanis A’ Hadi-Mesterség tudo-
mányos jelentőségét a kisebb méret egyáltalán nem csökkentette, nem is említette.34 
A Hadi Tudomány válaszadója azonban nem tartja szükségesnek a formátumról adott 
értelmezés alátámasztását, azaz számíthatott arra, érteni fogja közönsége. Összes-
ségében tehát feltételezhetjük, hogy a különböző nyolcadrét méretekről adott értel-
mezés a korabeli olvasóközönség számára ismert és egy részük számára bizonyosan 
elfogadható volt. A’ Hadi-Mesterség Országos Széchényi Könyvtárban található pél-
dányának egykorú tulajdonosa mindenesetre a kis nyolcadrét könyvet a kötésnél nem 
vágatta körbe, így az 19×13 cm-es kötési méretével ugyanúgy nem tehető zsebre, mint 
a (körbevágott) 20×12 cm-es Hadi Tudomány.

A kérdés persze e rövid vita ismeretében az, lehetséges-e a levont következteté-
seket a például felvett két „regényre” alkalmazni. A Jólánka valóban „tudományos”, 
a Hazenau Fridrik pedig csak „mesés, és mulatságos” könyv?

a) A Dugonics-életmű

Az előző fejezet végén feltett kérdés megválaszolásához először a Jólánka regény, illetve 
tudományos voltát érdemes az életmű fényében meghatározni, amihez jó kiinduló-
pontot ad a már korábban idézett hirdetés. Ez a szövegek szociológiája szempontjából 
nagyon tanulságos adatokkal szolgál a Dugonics-kiadványok értelmezéséhez:

Jolánka, Ételkának Leánya. Irta Dugonics András Kir. Oktató 10 képekkel 8 
maj. 1804 4 fl . Ezen kivül vagynak még a fenn nevezett Királyi oktató Urnak szá-
mos munkái közül még ezek is, úgymint: 1) Arany Pereczek, avagy Mácskási 
Juliánnának történetei. 8. maj. 1 fl . 15 xr. 2) A Szerecsenek. 8. maj. 2 Rész. 2 fl . 
3) A Gyapjas Vitézk. 8.maj. 2 Rész. 2 fl . 4) Jeles történetek. 8. maj. 2 Rész 2 fl . 
5) Római Történetek. 8. maj. 1 fl . 15 xr. 6) A Magyarok Uradalmaik. 8. maj. 1 fl . 
7) A Trója veszedelme 4to 1 fl . 8) A Tudákosságnak (Mathesis) 4 Könyvei 8 
maj. 2 fl . 9) Argonauticorum sive de vellere aureo. Libri XXIV. 8. maj. 1 fl .35

Füskúti Landerer Mihály hirdetése a kiadványok leírását minimális információkkal 
oldja meg, éppen ezért feltűnő, hogy az ár mellett – aminek jelenléte a hirdetés funk-
ciója miatt persze nem meglepő – mindenütt szerepel a könyv mérete is. A legko-
rábbi, a Trója veszedelme kivételével mindegyiknél ugyanaz a formátumadat jelenik 
meg, mint a Jólánkánál: 8. maj. Dugonics életében mintegy húsz könyv jelent meg neve 
alatt, és ezek közül mindössze három olyan kötet van, amelyeknek nem ugyanezek 
a méreteik: a Gyöngyösi-kiadás mellett az előbb említett Trója-könyv, valamint a Ne-
vezetes Hadi-Vezérek szövegtükre eltérő, az összes többié megegyezik a Jólánkáéval, 
azaz 147×86 (161×86) mm. Ezt a méretet egyébként az 1807-es hirdetéssel meg-
egyezően majd húsz évvel korábban az Etelka kapcsán a Mindenes Gyűjtemény szintén 
34 Kazinczy Ferencz levelezése, V., kiad. Váczy János, MTA, Budapest, 1894, 48–49.
35 Magyar Kurir 1807/II. félév, 586.

„nagyobb nyóltzad forma”-ként azonosította, viszont egy korabeli katalógus a Szegedi 
Egyeteméhez hasonlóan ugyancsak pusztán nyolcadrétként nevezte meg.36 A regény-
problematika szempontjából azért tanulságos a lista és a szövegtükrök egységessége, 
mert nemcsak Dugonics fi kciós szövegeire érvényesek, hanem a fi kciós szövegektől a 
szerző által határozottan elkülönített történelmi munkákra és a matematikai könyv-
sorozatra is.

A könyvek egyező szövegtükrét persze lehetséges a szerzői imázsformálás gesztu-
saként is értelmezni, különösen Kazinczynak a saját és barátai kötetei kapcsán tett 
ilyen értelmű megnyilatkozása ismeretében,37 amit az is erősíthet, hogy Dugonics 
nagy nyolcadrét művei életében két kivétellel (Ulissesnek; Cserei) Landerer Mihálynál 
jelentek meg, akihez Dugonics kifejezetten ragaszkodott, noha állítólag volt kedve-
zőbb szerződésajánlata.38 Azonban a formátumnak ilyesféle értelmezését egyrészt a 
Hazai Tudósitások idézete nyomán, másrészt pedig Dugonicsnak a tudás különböző 
tartományaihoz kapcsolódó, alább idézendő határozott elképzelései miatt érdemes 
kiegészíteni azzal, hogy a fi kciós és nem fi kciós elbeszélések, valamint a matematikai 
munkásság a szerzői és kiadói intenció szerint tulajdonképpen egyaránt tudomá-
nyos teljesítményként jelenik meg az olvasó előtt. Dugonics „regényei” valójában tehát 
közelebb állnak nem fi kciós elbeszéléseihez és matematikai írásaihoz, mint a Téli és 
Nyári Könyvtár velük egy műfajba tartozónak tekintett, egyazon bibliográfi ában sze-
replő szövegéhez.

A különböző műfajú és a tudás különböző területeihez tartozó Dugonics-kiadvá-
nyok összetartozását már Kerényi Ferenc is felvetette, amikor a honfoglalási tematika 
összefüggéseire hívta fel a fi gyelmet Dugonics szépirodalminak, illetve történetinek 
tekintett szövegei kapcsán (Etelka; Etelka Karjelben; Jólánka; Cserei; A magyaroknak 
uradalmaik; Szittyiai történetek).39 Az összefüggések azonban nemcsak tartalmiak, 
mint Kerényi jelezte, hanem formaiak is. A szövegtükörméretek mellett érdemes fel-
fi gyelni arra is, hogy a fi kciós és nem fi kciós kiadványok fejezetkezdő oldala többször 
ugyanolyan elrendezésű: a felső harmadban egy kép, alatta az egység megnevezése, 
címe, majd két hasábba tördelve az alegységek megnevezése egyfajta tartalomjegy-
zékként, végül a főszöveg. A regények mellett ilyen a Római történetek és a Szittyiai 
történetek tördelése is.

A formai és tartalmi kapcsolat mellett a történethez, illetve az elbeszéléshez mint 
sajátos szövegtípushoz való viszonyulás is azonos ezekben a szövegekben. A történeti 
munkáiban Dugonics kezdettől fogva a természetes rendet, azaz a történések idő-

36 Mindenes Gyűjtemény 1789/I. félév, 130.; Catalogus bibliothecae hungaricae Francisci Com. Széchényi. 
Tomus I. Scriptores hungaros et rerum hungaricarum typis editos complexus. Pars I. A–L., Siess, Sopron, 
1799, 298–299.

37 Hász-Fehér Katalin, Tanulmányfejek. Kazinczy Dayka-portréjának és Berzsenyi-kanonizációjának 
pár huzamai = klasszikus – magyar – irodalom – történet. tanulmányok, szerk. Dajkó Pál – Labádi 
Gergely, Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2003, 9.

38 Dugonics András följegyzései, s. a. r. Ifj . Szinnyei József, Franklin, Budapest, 1883, 53.
39 Kerényi Ferenc, Egy sikeres eredetmítosz a XVIII–XIX. század fordulóján. Dugonics András hat művé-

ről = Mítoszok nyomában… Mítoszképzés és történetírás a Duna-tájon. Tanulmányok, szerk. Miskolczy 
Ambrus, ELTE Román Filológiai Tanszék – KSH Levéltára, Budapest, 2004, 303–320.
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rendjét tartja követendőnek, míg a fi kciós művekben alapvetően az in medias res-kez-
dést részesítette előnyben.40 Ez azonban nem kizárólagos, hiszen az alapvetőn fi k cio-
nálisnak tekintett Csereit is a történeti munkákra jellemző „természetes” elbeszélés-
rend szervezi, valamint Dugonics az Etelka kapcsán is a történeti szövegek kapcsán 
elvárt hitelességet emlegeti.41

Mindezeken túl azonban nem csak a fi kcionális és nem fi kcionális elbeszélések 
között van kapcsolat, Dugonics ugyanis a Szittyiai történetek előszavában az időrendi 
előadás normája mellett érvelve azt is felhozza, hogy matematikusként szégyellené, 
„ha összé-visszá-írott, és egybe-habartt” lenne munkája.42 A kijelentés korántsem ma-
gától értetődő, mivel a történeti tudás szervezése nyilvánvalóan eltér az axiómákra 
épülő matematikai érveléstől, ráadásul a Tudákosság első könyvében „az embernek 
főldi tudománnya” körében Dugonics nem említi az empirikus/történeti tudást, jól-
lehet a korban általános a matematikai bizonyosságon alapuló, valamint az ezzel 
szemben a tapasztalati és tanúbizonyságokon alapuló, pusztán valószínű tudás kö-
zötti különbségtétel.43 A matematikai munkásság felől közelítve tehát az elbeszélés 
mint sajátos tudásforma nem látszik: a dolgok qualitasával a természettudomány, 
a quantitasával a matematika foglalkozik, a dolgok quidditasa megértéséhez a szöveg 
szerint viszont elegendő a hétköznapi nyelvhasználatra támaszkodni.44 A Szittyiai 
történetek kijelentése tehát azért fontos, mert a tudásformák olyan egységére utal, 
amely a matematikai művek felől nem észlelhető.

A fi kciós és nem fi kciós művek közötti összefüggéseket ezek mellett még egy, a hir-
detésben is megjelenő peritextuális elem erősíti, ti. a Dugonics-kötetek címlapján 
a szerzői név kiegészítőjeként 1790-től állandósuló „Királyi oktató” – Dugonics ma-
tematikát tanít 1774 óta – az olvasó számára a regények „tudományos” voltát ga ran-
tál(hat)ja.

b) A Téli és Nyári Könyvtár mint sorozat

A korábban feltett kérdés másik felére, ti. hogy a Hazenau Fridrik a Jólánkával szem-
ben pedig „csak” szórakoztató, azaz „mesés, és mulatságos” könyv-e, attól függ a vá-
lasz, milyen forrás alapján próbálunk válaszolni. Azok a szövegek, amelyek a kiadóhoz 
kapcsolhatók, a Téli és Nyári Könyvtár köteteit nem pusztán szórakoztató regény-

40 Dugonics András, Római történetek, Füskúti Landerer Mihály, Pozsony–Pest, 1800, a3r.; Dugonics 
András, A Szerecsenek, Füskúti Landerer Mihály, Pozsony–Pest, 1798, VII.

41 Labádi Gergely, Zadig, Zádig, Cserei. Tudásformák a magyar regényben 1800 körül, FilKözl 2012/4., 
369–395.

42 Dugonics András, Szittyiai történetek, I., Füskúti Landerer Mihály, Pozsony–Pest, 1806, a3r.
43 Joachim Scharloth, Evidenz und Wahrscheinlichkeit. Wahlverwandtschaften zwischen Romanpoetik 

und Historik im 18. Jahrhundert = Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der 
Aufklärung bis zur Gegenwart, szerk. Daniel Fulda – Silvia Serena Tschopp, de Gruyter, Berlin – 
New York, 2002, 247–275.; Christian Wolff, Einleitende Abhandlung über Philosophie im allgemeinen, 
ford., kiad. Günter Gawlick – Lothar Kreimendahl, fromman-holzboog, Stuttgart, 2006, ix–xliv.; 
Johannes Süssmann, Geschichtsschreibung oder Roman? Zur Konstitutionslogik von Geschichts ser zähl-
un gen zwischen Schiller und Ranke, Franz Steiner, Stuttgart, 2000, 33–74.

44 Dugonics András, A Tudákosságnak első könyve, I., Füskúti Landerer Mihály, Pozsony–Pest, 17982, 6.

sorozatként határozzák meg. Velük szemben azonban vannak olyan külső források, 
amelyek fi gyelmen kívül hagyva az önleírást, megbélyegzik a sorozatot, mert a kiadott 
szövegeket károsnak, vagy legalábbis haszontalannak ítélik.

Az első csoportba többféle forrást sorolhatunk: a kötetek peritextusait (címek, 
előszavak, hirdetések), valamint a lapokban megjelenő kiadói hirdetéseket. A címla-
pok változatos műfajjelölésekkel élnek, ráadásul esetenként egyszerre több paktumot 
is ajánlanak az olvasónak: négyszer szerepel a „történet” kifejezés, kétszer a „történe-
tei”, ugyanennyiszer a „rajzolat” és az „utazásai”, egyszer pedig még a „valóságos törté-
neten épült román”, valamint a „biographia” is előfordul, két kötet címlapja viszont 
semmiféle műfaji kategóriára nem utal. A sorozat tehát kicsiben megmutatja, a kor-
szakban mennyire változatos módon nevezték azokat a szövegeket, amelyeket utóbb 
regénynek, a regény előzményeinek tartunk. A György Lajos által „zavaros rendet-
lenség”-nek nevezett sokszínűség egyik lehetséges oka, a „román” terminushoz kap-
csolódó elítélő értelmezés.45 Viszont ha nem „a regény bevonulása” érdekel bennünket, 
akkor a változatos műfajjelölés mögött egy olyan értelmezési gyakorlat sejlik föl, 
amely nem feltétlenül tesz különbséget a ma már elkülönített kategóriák között. 
Tanulságos ebből a szempontból átnézni a korabeli kiadói katalógusokat. Weingand 
és Köpf 1774-es, nyelvi szempontokat, ábécérendet és műfaji kategóriákat egyaránt 
mozgató könyvjegyzékében, ahol a regények a Geschichten und Romanen címszó 
alatt találhatók, az életrajzok és útleírások külön kategóriát képeznek.46 Hasonló a 
helyzet Doll 1784-es és Diepold 1786-os katalógusában.47 Van ugyanakkor olyan 
katalógus is, Doll 1788-as jegyzéke, amelyben a Romanen a Schönen Wissenschaften 
alatt található kategória, a történelem (Geschichte) viszont azon kívül, és ez utóbbi 
alá sorolják be az államismereti, életrajzi és földrajzi könyveket, valamint az útleírá-
sokat – ugyanezt a felosztást követi Doll pozsonyi olvasókönyvtárának ugyanebből 
az évből származó könyvlistája.48 Mindazonáltal később is jelennek meg olyan ka ta ló-
gusok, amelyek nem követik e kategoriális különbségtételt, sőt megelégszenek a pusz-
ta ábécérenddel, mint például Landerer Mihály számos magyar könyvet, így a Téli és 
Nyári Könyvtár, valamint a Rózsaszín Gyűjtemény köteteit tartalmazó 1809-es könyv-
jegyzéke.49 A történetek értelmezési stratégiái a korban tehát korántsem rögzítettek.
45 György, I. m., 9–10.
46 Catalogus universalis librorum omnigenae facultatis, qui venales prostant Pestini in offi  cina libraria Joan. 

Mich. Weingand et Joan. Georgii Koepf bibliopolarum in platea Vaciensi, in domo Schoeteriana 
e regione cervi aurei, k. n., Pest, 1774.

47 Catalogus novorum librorum, tam theologicorum quam omnium facultatum atriumque liberalium, qui 
apposito pretio venales prostant apud Aloysium Doll, bibliopolam posoniensem, k. n., Pozsony. 
1784.; Catalogus novorum librorum juridico-historico-politico-physico-mathematicorum et aliarum artium 
liberalium, qui adposito pretio venales prostant apud Florium Diepold et Joannem Lindauer 
bibliopolas Budenses, k. n., Buda, 1786.

48 Catalogus novorum librorum qui repentitur apud Aloysium Doll et soc. bibliopolas posonienses. In 
Domo Torkosiana, in Platea Longa nro. 208., k. n., Pozsony, 1788.; Neue National-Lesebibliothek oder 
Verzeichniß auserlesener Bücher, welche gegen billige Bedingnisse zum Lesen ausgegeben werden von 
Aloys Doll et Compag., k. n., Pozsony, 1788.

49 Catalogus librorum, qui apud Michael Landerer de Füskút, regium privil. typographum et biblio-
polam Posonii et Pestini propriis sumptibus typis excusi sunt & addito pretio proximo venales prostant, 
k. n., Pozsony–Pest, 1809.
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A sorozat darabjainak a címlapokon jelölt műfaji sokszínűsége György Lajos ma-
gyarázata mellett túlmutat Beöthyén is, mivel bármennyire igaz is az, hogy a korban 
„a nagyobb szépprózai elbeszéléseknek legáltalánosabb neve a: történet”,50 ez, mint lát-
hattuk, nem pusztán a szépprózai elbeszélésekre igaz. Érdekes példa erre A’ Jegyesek 
Carthágóban című, a tanulmány elején olvasható listán is szereplő kiadvány. Gorové 
László Landerernél megjelent műve híven követi a Dugonics-kiadványok formai sa-
játosságait: a mérete ugyanaz a nagy nyolcadrét, mint a Dugonics-műveké (147×86 
[161×86] mm) – így is hirdetik –, és még a fejezetkezdő oldalak is a Dugonics-mű-
vekre jellemző, korábban bemutatott elrendezést követik, nem beszélve arról, hogy 
a kiadvány mottóját is Dugonicstól vette a szerző. A kiadvány tartalmilag a Római 
történetekhez kapcsolható: az előszóban Gorové művét kifejezetten nem fi kcionális 
szövegként defi niálja, története valóságos, amit a jegyzetekben is hivatkozott római 
történészek igazolnak, és amelyből meg lehet ismerni a rómaiaik életét, tulajdonsá-
gait. A narrátori közbeszólások és jegyzetek célja pusztán az, hogy „az olvasót […] 
fi gyelmetesebbé tégye, és elméjét némelly tárgyakra fel-világosítsa”.51 Nem sokkal ké-
sőbb azonban egy olyan jegyzetet fűz a szöveghez, amely alátámasztja, hogy a törté-
nészi szövegalkotás nem elválasztható a művészi, szépírói technikáktól.

Ezeket [a leírásokat] nevezik Deákul Descriptiones graphicae, Kies le írásoknak 
vagy Descriptiones vivae eleven le írásoknak, mellyek nem egyebek, hanem né-
melly tárgyoknak, és történt dolgoknak olly forma elő-adása, hogy az olvasó az 
elő-adattakat szemével inkább látni, mint olvasni láttasson […] nem tsak ol-
vassuk azokat szározan, hanem (lelkünkben elragadtatván) a’ tárgyot jelen lenni 
gondoljuk, e’ pedig a’ puszta olvasásnál, vagy hallásnál százszorta nagyobb gyö-
nyörűség. […] A’ néző meg lévén bájolva a’ jeleseknek szépségétől képzeletében 
oda tétetődik által, a’hol a’ történet esik, és abban az üdőben véli magát lenni, 
a’mellyben azok folytak, a’miket testi szemei tsak a’ játszó szinen elé adattatni 
látnak. – Ollyanok a’ jól eltalált rajzolatok, a’mellyek által az ember reá sze det-
tetik, hogy azt maga valóságában látni tetszessen, a’mit a’ Kép író alkalmatos, és 
jól alkalmazott szinekkel a’ vászonra festett. […] A’ szerző szinte így bánhatik 
a’ munkájával mint a’ kép iró, tsak hogy ő a’ vászon helyet papirost, a’ színek 
helyet szavakat, az etsetke helyet pennát veszen elé.52

Gorovénak az eleven leírásokról adott bőséges jegyzete az egykorú történetelmélet 
meghatározó kérdéseihez kapcsolódik. A kiinduló probléma, hogyan lehet a tények 
káoszából, a puszta empírián túllépve egy elrendezett, belső ok-okozati összefüggé-
seken alapuló egészet létrehozni, hiszen csak a helyes összefüggések meglelése teszi 
tudományossá a történész munkáját. Az összefüggések fellelésén túl – ami a prag-

50 Beöthy Zsolt, A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban, II., 1774–1788, MTA, Budapest, 
1887, 87.

51 Gorové László, A’ jegyesek Carthagóban, vagy a’ Nagy Scipio, Eredeti munka, és vitézi történet, Lan-
derer Anna, Buda, 1807, 5r.

52 Uo., 26–27.

matikus történetírás programja – az előadás kérdése is számos problémát vet fel 
a kortárs történetírásban. A göttingeni Johann Christoph Gatterer szerint csak és 
annyiban lesz a történetíró elbeszélése evidencia az olvasó számára, ha nemcsak az 
eseményeket ismerteti, de látható és felfogható formában az események okait is közli. 
Gatterer a látható és felfogható ábrázolást pedig a szemléletes megjelenítés („an-
schauliche Gegenwärtigung”) normájához köti: a történetíróknak egyfajta ideális 
jelenlétet kell teremteniük, az olvasónak úgy kell éreznie, mintha maga is jelen lenne, 
és maga szemlélné a helyet, a szereplőket, cselekedeteket.53 Gorové leírása egyértel-
műen ezt a fajta megjelenítést emeli normává, míg azonban Gatterer küzd az ellen, 
hogy a történész és a regényíró munkáját összekeverjék,54 A’ Jegyesek Carthágóban 
jegyzete meglepő módon csak irodalmárokat (vagy legalábbis akiket ma azoknak tar-
tunk) emleget. Magyar hivatkozásait ugyan nem részletezi, ám ha a kapcsolat nyil-
vánvaló is a klasszikus retorikával és poétikával, konkrét példái elsősorban mégis 
a korabeli regények, sőt Lafontaine-t mintegy végső érvként hozza föl e norma elter-
jedtségére:

A’ Németh nyelyben [!] ritka könyv (főképpen az ujjabbak között) melly, eleven 
ábrázolásokkal tele nem vólna, hogy Vielandot, Gesznert ’s másokat el-hal gas-
sak, maga Láfontainis él velek. Közönségesen Romantische beschreibung a’ nevek 
a’ Románról mert a’ mai világban alig lesz Román, vagy kőltött történet, mellyet 
az ollyan le írások ne díszesittenének.55

Gorové eljárása annyiban érthető, hogy a történész és a regényíró közötti különbség 
végső soron nem az elbeszéléstechnikán múlik, hanem a feldolgozott anyag „valósá-
gán”, ti. a történetíró egy egyszer már megtörténtet tesz láthatóvá, amit forrásokkal 
kell igazolnia. Ennél nincs több érve Budai Ézsaiásnak sem a história és a mese, re-
gény közti különbségről szólva.56

A Gorové-jegyzet és a történetírás kortárs elmélete felől nézve a Téli és Nyári 
Könyvtár műfaji kategóriái tehát egyáltalán nem sorolják a sorozatot a pusztán „me-
sés, és mulatságos” könyvek közé. Az életrajz, az útleírás, valamint a meglehetősen 
sokféle jelentésárnyalattal, funkcióval bíró „történet” mellett a Gorové által használt 
„rajzolat” fogalma és műfaji kategóriája is árulkodó, hiszen még a pragmatikus törté-
netírást elvető Aranka is úgy gondolja, hogy a történész a múltat „mintegy Táblán 
le-festi” és „eleven képét” rajzolja,57 azaz a rajzolat elfogadható műfajjelölés tudomá-
nyos szövegek esetében is.

A műfaji kategóriák mellett a sorozat önértelmezését határozottan jelenítik meg 
az egyes kötetek végére kötött hirdetések is. Már a Báró de Mánx legelső kiadásában 
53 Scharloth, I. m.; Süssmann, I. m., 34–39.
54 Süssmann, I. m., 39.
55 Gorové, I. m., 26.
56 Budai Ézsaiás, Közönséges história, Szigethy Mihály, Debrecen, 1800, 3–4.
57 A magyar nyelvmívelő társaság munkáinak első darabja, szerk. Aranka György, Hochmeister Márton, 

Szeben, 1796, 181., 183.; Biró Annamária, Nemzetek Erdélyben. August Ludwig Schlözer és Aranka 
György vitája, EME, Kolozsvár, 2011, 91–100., 249–285.
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1805-ben „tudós Olvasóim”-ként szólítja meg potenciális vásárlóit,58 amihez az elkö-
vetkező majd egy évtizedben következetesen ragaszkodik. Egyedül a második kötet, 
a Zoriáda használja „a’ leg-főbb tiszteletre méltó Hazabéli Publikum”-ot, máshol a 
„Tudós Magyar Hazám” szerepel, sőt Landerer A’ fösvény ángy 1807. február elsején 
kelt hirdetésében kifejezetten úgy jellemzi sorozatát, mint amely „a’ tudós Publikum’ 
megtettszésének elnyerésétől esméretes”.59 Ugyanígy a „tudós hazafi ság” diskurzu-
sára való ráhagyatkozás fi gyelhető meg abban is, hogy a sorozat hirdetései a Hazai 
Tudósitásokban jelennek meg, hiszen mint láttuk, ők valóban megszólítottak. Kultsár 
lapjában ráadásul 1807-ben a Téli és Nyári Könyvtárhoz hasonló gyakorisággal, azaz 
legalább háromszor, alig néhány könyv szerepel csupán: a Hadi Tudomány, Diószegi 
és Fazekas Magyar Füvész Könyve, Fejes János latin nyelvű nyelvészeti kiadványa, 
valamint egy lóorvoslásról szóló könyv, pedig az év folyamán Kultsár összesen 113 
könyv ismertetését, reklámját közli.

A hirdetések abból a szempontból is tanulságosak, milyen további könyveket ajánl 
a kiadó azoknak, akik elolvasták a sorozat darabjait. Minden kötet végén értelemsze-
rűen megtalálhatók a sorozat addig megjelent, 45 krajcárért és 1 forintért kapható 
darabjai, illetve a legközelebb megjelenendő kötet – és legtöbbször csak ezek –, né-
hány esetben azonban további olvasmányokkal is találkozunk. A’ fösvény ángy végén 
lévő lista például tematikusan, formátumban és árban is igen heterogén. Nyolcadrét 
méretű az orvosi felvilágosító irodalom két kiadványa 24, illetve 36 krajcárért, egy 
újabb kegyességi munka 1 forint 30 krajcárért, szintén nyolcadrét egy latin nyelvű 
közgazdasági tankönyv 24 krajcárért. A hirdetés ajánl még egy vaskos fél évszázados 
katekizmust negyedrét méretben 4 forintért, szintén ekkora méretben egy hétkötetes 
egyháztörténeti munkát több mint 16 forintért, végül vannak rajta tizenkettedrét 
méretű történelmi témájú kiadványok is 15 és 24 krajcárért.60 A tematikus sokszínű-
ség és az egyháztörténeti kiadvány ára sejteti, hogy a megcélzott közönség, ha nem 
is kizárólagosan, valóban a „tudós Publikum”.

Az önleírásokkal, valamint a megjelenés közegével ellentétben a Hazai Tudó-
si tá sok lapjain a Téli és Nyári Könyvtár köteteinek fogadtatása inkább kritikáról 
tanúskodik. Feltűnő például, hogy Kultsár bár helyet ad nekik, nem fűz kommentárt 
a sorozat hirdetéseihez, és mint föntebb láttuk, a vásárokról szóló beszámolóiban 
sem veszi fi gyelembe őket. Ennél is egyértelműbb véleményt mond azonban a soro-
zatról két szöveghely 1806–1807-ből. Amikor Eggenberger 1806 végén egy új sorozat 
megindítását jelenti be, Kultsár lelkes kommentár kíséretében közli a szöveget: „Pesti 
Érdemes Könyváros Eggenberger (Baronai) Jósef Úr olly szándékrol tudósitja a Ma-
gyar Hazát, melly néki ditsőségére, minden Hazafi nak pedig örömére szolgálhat.” 
A „Magyar Nemzetnek Tudós Tagjait” megszólító jelentés az Eredeti Magyar Románok 
című sorozathoz keres írókat. A fordítások elvetésének elvi deklarációja egyértelműen 
58 Báró de Mánx’ Lengyel orsz. confed. generálisnak a’ tengeren, és szárazon tett útazásai, és tsudálkozásra 

méltó történetei. Öszve-szedettek, és magyar nyelven ki-adattak hív unokája által, Füskúti Landerer Mi hály, 
Pozsony–Pest, 1805, 200.

59 A’ fösvény ángy, a’ vagy Amália és Albert, egy nagyon szivre ható ’s bájos, de magában még is valóságos ere detű 
történet, Füskúti Landerer Mihály, Pozsony–Pest, 1807, 151.

60 Uo., 151–153.

Landerer vállalkozása ellen irányul, hiszen az 1805–1806-ben megjelent első öt kö-
tetből négy címlapja utal arra, hogy a Téli és Nyári Könyvtár darabjai nem eredeti 
művek. Eggenberger „férfi as Nemzet”-re, „férfi as tselekedet”-re hivatkozó érvelése 
egyszerre hozza játékba az életkor-metaforikára támaszkodó nemzetkoncepciót, a for-
dítás ugyanis „a járni tanuló gyermek”-et illeti, valamint a nemesi nemzet történeti 
és nemi identitását: az író feladata ennek megfelelően pedig „megismérni az elme 
jussait, és tulajdon lelki erejével a természetnek és a régi történeteknek mezejeken új 
pállyafutásra ereszkedni”. Ezek az elemek valóban nincsenek jelen a Téli és Nyári 
Könyvtár idézett önértelmezéseiben, az Eggenberger által felhozott konkrét példa, 
az első kötet azonban már nem áll messze tőle, hiszen Ilosvai Sámuel Palugyai Tör-
ténete című regényéről írottak (történeti tárgyú, megismerteti a nemzeti szokásokat, 
retorikai-poétikai mintákat ad) ugyanúgy a „tudós hazafi ak” egykorú diskurzusá-
hoz tartoznak, ahová Landerer is pozicionálta sorozatát.61

Kultsár kritikus véleményét a Téli és Nyári Könyvtárral szemben expliciten fejezi ki 
egy 1807-es hirdetésben, amely a Kiss István-féle Flora harmadik kötetét népszerűsíti.

Hiero Syrakusai Király Történetei. Pesten N. Kiss István Könyvárosnál 1807. 
12öd formában.

Ezen tiszta Magyarsággal, és elmés el rendeltetéssel készült Költeményes 
történet árnyékot von mindazokra, mellyek vagy az időtől, vagy a borítéktól vészik 
ne vezeteket, és úgyan azért a tárgyakra nézve épen semmi válogatást nem mutat-
nak. Bár tsak az aff éle álomlátások, késértetek, s több ollyan gyáva lelkeknek 
táplálásaikra szolgálható munkák nem terhelnék Nemzeti Literaturánkat! Ezen 
itt említett Hieró történetei válogatott tárgyakat nyujtanak az olvasásra, és szép 
rézre metszett képpel vannak felékesítve.62

Kultsár kommentárja, amint a kiemelt részlet mutatja, egyértelműen a Rózsaszín Gyűj-
temény és a Téli és Nyári Könyvtár ellenében határozza meg a Flóra harmadik kötetét. 
Maga a dicséret némileg váratlan, hiszen a Flóra korábbi köteteit külön nem pártolta, 
pedig a második kötet olyan felsorolásban is szerepel, amelynek néhány tagját mele-
gen ajánlja Kultsár.63 A Kis János által összeállított kézirat alapján megindult sorozat 
harmadik kötetét, miután Kis elutasította a folytatást, az előszó tanúsága szerint 
Pucz Antal vette át,64 a lap kommentárja erre az előszóra támaszkodik. Pucz ugyanis 
a megfelelő tárgyú és a helyesen elbeszélt, azaz az összefüggéseket bemutató költött 
történetek jelentőségét a képzelőerő és az indulat hasznos, helyes működésében látja. 
Kultsár ehhez teszi hozzá a „Nemzeti Literatura” szempontját, ami az Eredeti Magyar 
Románok hirdetése fényében érthetővé teszi a „gyáva lelkek” emlegetését is, valamint 
egyértelműen elutasítja Landerernek a „tudós hazafi ság”-ra építő retorikáját. Ugyan-

61 Landerer az 1806 után megjelenő további nyolc kötetből mindössze kettő címlapján utal fordításra.
62 Hazai Tudósitások 1807/II. félév, 111.
63 Hazai Tudósitások 1807/I. félév, 172.
64 Labádi Gergely, A' Magyar Páméla és forrása = Kis János, A’ magyar Páméla, s. a. r. Labádi Gergely, 

reciti, Budapest, 2014, 24.
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akkor érdemes rögzíteni, hogy a „Nemzeti Literatura” végső soron e koncepció szerint 
is tartalmaz mulattató zsebkönyveket – a Flóra is tizenkettedrét kiadvány (116×66 
[125×66 mm]) –, azaz a „mesés, és mulatságos” kiadványok lehetnek nagyon hasz-
nosak, ha a képzelőerő helyes irányú mozgásba hozásával felüdülést hoznak, amint 
arra mind Meiners könyve, mind Schedius, illetve Horvát István egy-egy megjegy-
zése utal.65

A Hazai Tudósitások és a Magyar Kurir könyvhirdetései 1807-ben

Az előzőekben az egykorú regények egy-egy konkrét példájából kiindulva próbáltam 
körbejárni a nyolcadrét méret egykorú jelentéseit, ezek azonban nyilvánvalóan tágabb 
összefüggésben is vizsgálandók, mivel részei azoknak az egykorú értelmezéseknek, 
amelyek a könyvhöz mint a tudás tárolásának és terjesztésének médiumához kapcso-
lódnak. A szövegek szociológiája szempontjából rögtön adódik a kérdés, mennyire 
gyakori a nyolcadrét formátum, illetve még eggyel visszalépve, mennyire gyakori 
a formátum méretének megadása a korabeli hirdetésekben, ismertetésekben.

A Hazai Tudósitások és a Magyar Kurir 1807-ben összesen 158 kiadványról kö-
zöl valamilyen, az azonosításhoz szükséges adatot (szerző, fordító, cím, terjedelem, 
kiadó, méret, ár). Mint korábban jeleztem, többféle sajtóműfaj tartalmazhat ilyen 
jellegű adatot (hirdetés, szemle, közlemény, recenzió), aminek következtében termé-
szetesen nem egységesek a leírások, így nem szerepel mindenhol a méret sem. A meg-
jelent adatok viszont a következők: a két lap az év folyamán tíz fólió, hét negyed, 
hetvenhárom nyolcad- és nyolc tizenkettedrét formátumú kiadványról ad hírt, azaz 
a kiadványok hatvankét százalékának, 98 könyvnek jelenik meg a mérete. A fólió 
könyvek kivétel nélkül latin nyelvűek, és a jogi-politikai diskurzus szövegei közé tar-
toznak: az Urbárium, országgyűlési naplók, jogtörténeti munkák. A negyedrét köny-
vek – közülük kettőt nagy negyedrétnek neveznek – mind nyelvi, mind tartalmi 
szempontból vegyesek: latin és magyar nyelvű kiadványok, amelyek tárgyköre a mai 
fogalmaink szerinti szépirodalomtól kezdve a politikai beszéden át a természethis-
tóriai munkákon keresztül egészen a történészi és kegyességi szövegekig terjed. A ti-
zenkettedrét könyvek mindegyike magyar nyelvű, de ezek is lehetnek irodalmiak, 
történetiek és kegyességiek. Az octavo valójában négy különböző jelölést takar, mivel 
a közlemények elkülönítik a nagy (20), közepes (4) és kis nyolcadrét (4) könyveket, 
valamint a kiegészítő jelölés nélkülieket (45). E könyvek nyelvileg is változatosabbak 
– a korábbiak mellett még német nyelvűeket is találunk –, és tematikusan is sokszí-
nűek, az eddigieken kívül megjelenik az orvos- és hadtudomány, a pedagógia, föld-
rajz, nyelvészet, matematika, fi lozófi a, retorika. Igaz ugyanakkor, hogy a nagy és kis 
nyolcadrétként megjelölt könyvek többsége mai értelemben véve nem szépirodalom, 
azok inkább a puszta octavóként hirdetettek között találhatók. A formátum részle-

65 Meiners Kristófnak Oktatása, miképpen kellessék az Ifj aknak haszonnal dolgozni, kivált magokat az 
olva sásban kijegyezgetésben és írásban gyakorolni, ford. Kis János, Streibig József, Győr, 1798, 36.; 
Schedius Lajos, [Előszó] = [Alain-René Le Sage,] A’ sánta ördög, Eggenberger József, Pest, 1803.; 
Horvát–Ferenczy, I. m., 85.

tezése azonban nem következetes és nem is szükségszerű. Teleki László A’ magyar 
nyelv elé mozdításáról buzgó esdeklései című munkája például az egyik hirdetésben kö-
zepes nyolcadrétként szerepel, utóbb viszont nagy nyolcadrétként írják le,66 és több 
olyan esettel is találkozunk, amikor egy kiadványt az egyik helyen mérettel, egy 
másikban anélkül hirdetnek, mint például a Himfy szerelmei 1807-es kiadását.67

Az előző bekezdés adataiból látható, a nyolcadrét könyvek teszik ki a könyvek 
nagy részét, az összes megjelenő kiadvány közel felét, a tematikai gazdagság pedig 
jelzi, hogy a formátum a korszakban alapvetően bármilyen tudás tárolására és köz-
lésére alkalmas. Ez a megállapítás a könyvtörténet általános megállapításai fényében 
egyáltalán nem meglepő,68 mindazonáltal a hirdetések egyrészt a formátumon belüli 
különbségekre hívják fel a fi gyelmet, másrészt pedig olyan szempontokra is, amelyek 
a formátumokon túl is jelzik társadalmi meghatározottságukat. Ilyen adat például 
az ár.69 A Jólánka két kötete, összesen több mint 1500 oldal, négy forintba kerül, míg 
a Hazenau Fridrik a maga alig több mint 170 oldalával 45 krajcárba (a sorozat erede-
tileg egy forintba került volna ), azaz a kilencszeres terjedelem csak valamivel több 
mint ötszörös árral jár. A Téli és Nyári Könyvtár tehát relatíve drágább, mint Dugonics 
műve. A következő táblázat 1807-es hirdetésekből vett adatai pedig azt mutatják 
be, hogy az árak fi gyelembevételével miként árnyalhatók a formátum, a funkció és 
a célközönség összefüggései:707172

cím méret oldalszám70 ár
Hercules Mehadiensis 8. maj. 70 30 kr.
A’ Jegyesek Carthágóban 8. maj. 519 2 ft. 30 kr.71

A’ Rómaiak Görög Országban 12o 95 15 kr.
Himfy’ szerelmei 12o 61072 5 ft.

Kérdés azonban, hogy az árak mit érnek. Tudjuk például, hogy 1789-ben az Etelka 
két forintját drágállotta a Mindenes Gyűjtemény, ahogy nem sokkal később a nép fel-
világosítás szempontjából a modern fi kciós irodalom is túlságosan drágának, és így 
haszontalannak találtatott a lap hasábjain.73 Kováts Ferenc utóbbi állítását megerősíti 
Nagyváthy János 1797-ből származó adata, amely szerint egy konyhaszolgáló éves 
jövedelme 15 forint 42 krajcár volt, és ebből mindössze nyolc forint a készpénz.74 
Ha a „jó könyveket” is két-három krajcárért árulnák – írja Kováts –, azoknak is volna 

66 Hazai Tudósitások 1807/I. félév, 47., 110.
67 Hazai Tudósitások 1807/I. félév, 299 skk.; II. félév, 282.
68 Borsa, I. m., 138–139.
69 Gazdag angol példaanyaggal illusztrálva foglalja össze az irodalomtörténeti vizsgálódások gazda-

ságtörténeti szempontjait, forrásait és szakirodalmát a következő munka: William St Clair, Th e 
Reading Nation in the Romantic Period, Cambridge UP, Cambridge. 2004.

70 A hirdetésekben nem szereplő adat.
71 Egy másik közleményben 2 ft. 50 kr. az ár.
72 A két kötet együtt.
73 Mindenes Gyűjtemény 1789/I. félév, 132.; II. félév, 355–356.
74 Nagyváthy János, Magyar házi gazdasszony, Trattner János Tamás, Pest, 1820, 60–61. (Repr. 1986.)
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olyan kelete, mint a népszerű ponyvakiadványoknak, az „Argirus, Stilfrid, Bruntzvik, 
Markalf, ’s Maria Magdólna ’s a’ t. Históriái”-nak.75 E számok ismeretében nem meg-
lepő, ha ebben a világban már hét forint is nagy érték.76 A „tudós hazafi ak” anyagi le-
hetőségei ugyanakkor kétségtelenül jobbak, az egyetemi oktatók például 1808-ban 
800–1400 forint között keresnek. Az egyedülálló, bár a családfő szerepét betöltő 
Horvát számára 500 forint kevés, az általa már elfogadhatónak tekintett 1000 fo-
rintnyi éves jövedelem egy család fenntartására viszont csak úgy elég Pesten, hogy 
abból semmit sem lehet félre tenni.77

Amennyiben a könyvek nemcsak egy metaforikusan értett piac árui, hanem való-
ban piaci termékek, akkor Kultsár vásári beszámolói még egy tanulságot tartalmaz-
nak a kiadványok árainak értelmezésére nézve. A lapban a piacok eltérő árszintjéről 
olvasható adatok, mint például alább a búza pozsonyi mérőjének országrészeként 
nagy szórást mutató árai, a kiadványok eltérő értékét jelzik. Azaz hiába került egy 
könyv az ország különböző városaiban lakó olvasók számára lényegében ugyanany-
nyiba, a helyi árviszonyok között mégsem ugyanannyit érnek:

Baja Buda Debrecen Sopron Szeged
4 ft. 6 ft. 5 ft. 20 kr. 7 ft. 51 kr. 5 ft.

Mindazonáltal az árak értelmezésének szélesebb kontextusát a korabeli katalógusok 
adatainak feldolgozása jelentheti, ami egy következő tanulmány témája, mely a műfaji 
kategóriákkal ötvözve pontosabban tudná megválaszolni a regényekre vonatkozó 
kérdéseket. Ahogyan a szövegek szociológiája értelmében később a kiadványok met-
szeteivel (számuk, szerzőjük) vagy éppen a papírminőségre vonatkozó adatokkal is 
kezdeni kell valamit.78

3. A regénykorpusz diszkurzív egysége

Az előző fejezet példái alapján jól látszik, hogy a 18–19. század fordulójának kiad-
ványai kapcsán összetett, ám valójában pontatlan kérdés, hogy melyeket lehet a re-
gények közé sorolni, és melyeket nem, mivel a vizsgálandó kiadványok materialitása 
meglehetősen eltérő használatokra, értelmezésekre utal.79 Mindazonáltal ez nem jelenti 

75 Mindenes Gyűjtemény 1789/II. félév, 355.
76 Hazai Tudósitások 1807/II. félév, 266.
77 Mindennapi. Horvát István pest-budai naplója. 1805–1809, szerk. Temesi Alfréd – Szauder 

Józsefné, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967, 312–313., 389., 399.
78 Papp Júlia, Illusztrátorok, írók és könyvkiadók kapcsolata Bécsben és Pest-Budán a 18–19. század 

fordulóján – Blaschke János rézmetsző munkásságának tükrében MKSz 2008/2., 141–169.; Trócsányi 
Zoltán, Magyar könyvek papirosai, MKSz 1938/2., 153–156.

79 Jannidis és szerzőtársai a német regény korpuszának digitalizálási projektjét előkészítve ezért tart-
ják fontosnak a narratológiai mellett a könyvtörténeti szempontokat is rögzíteni (a könyvek mérete): 
Gerhard Lauer – Andrea Rapp – Fotis Jannidis, Hohe Romane und blaue Bibliotheken. Zum For-
schungsprogramm einer computergestützten Buch- und Narratologiegeschichte des Romans in Deutschland 
1500–1900 = Literatur und Literaturwissenschaft auf dem Weg zu den neuen Medien, szerk. Michael 
Stolz – Lucas Marco Gisi – Jan Loop, Germanistik.ch, Bern, 2005, 29–43.

azt, hogy a korszakban ne lett volna az utóbb regényként értelmezett, meglehetősen 
heterogén materialitással rendelkező kiadványokról valamiféle egységes elképzelés. 
A korábbiakban már idéztem azt az 1788-as könyvkereskedői katalógust, amelyben 
a regények és a történeti művek nemcsak külön rovatba, de külön szövegosztályba is 
kerültek, azaz a regény elkülöníthetővé vált. Nem egyértelmű persze, hogy a kataló-
gusok mennyiben tükrözik az olvasói szokásokat, és mennyiben tekinthetők egy ideo-
logikus értelmezés következményének. Ez utóbbi feltételezést erősítené, hogy bár 
a Mindenes Gyűjtemény már hivatkozott cikke ugyan a román műfajának újabb, 
a Pamelától induló európai hagyományába illeszti Dugonics Etelkáját, ezt a hagyo-
mányt azonban a lap leválasztja és szembeállítja a történeti művek hagyományával.80 
Szintén az elkötelezett értelmezés jele, hogy a regénykorpusz így körvonalazódó egy-
ségét is kikezdi az egykorú diskurzus, amint a Flórát ajánló Kultsár példája is mu-
tatta, mivel különbségeket tesz az ide tartozó kiadványok között. A különbségtétel 
alapja az az állítás, hogy vannak hasznos, tanító és valódi felüdülést kínáló regények, 
melyeket még a tudósok is szívesen kézbe vesznek, de vannak teljesen haszontala-
nok is.81 Ez a megkülönböztetés utóbb, jelezve a regények diff erenciálódó megítélését, 
1810-ben könyvvizsgálati rendeletben is megjelent, jóllehet korábban még a műfaj 
egészét károsnak ítélték.82

A kérdés ezek után az, lehet-e mégis egységesnek tekinteni a korpuszt, hiszen ez 
az ideologikus különbség olyannyira erőteljesen jelentkezik a regényekről szóló dis-
kurzusban, hogy még művelői is, mint Kis János, rendkívül ellentmondásos módon 
viszonyulnak az elbeszélő szövegekhez, változatos érvkészletet használnak a szöve-
gekről szólva,83 és ahogy a regények szociológiája mutatta, olyan erős ez a különbség, 
hogy a kiadványok materialitásában és az ezekhez fűződő értelmezésekben is tetten 
érhető. Úgy gondolom azonban, hogy az előzőekben bemutatott heterogén korpuszt 
nemcsak utólagos nézőpontból lehetséges egységként látni, láttatni, mivel van olyan 
egykorú forrásunk, amely egységként kezeli és így is mutatja be.

Ez a forrás Schedius Lajos 1801–1802-ben tartott esztétikai előadása, amelynek 
mind a Schedius-féle szövege, mind pedig a Horvát István által készített jegyzete, 
a Lineae primae is fennmaradt.84 Az előadás egyrészt az előadó személye miatt érde-
kes, mivel Schedius a korabeli magyar kulturális élet egyik fontos fi gurája, másrészt 
pedig amiatt, mert Schedius előadásának szerzői kézirata, szemben a jegyzettel, in-
kább elméleti jellegű, kevesebb példával él, és azok sem kortársak.85 A Balogh Piroska 
által feldolgozott kéziratos jegyzetben egyszerre érvényesül a szerzők és művek műfaji 
kategóriákba és nemzeti keretekbe történő sorolása, ami végső soron – ahogy Balogh 
értelmezi – egyfajta kánonképző művé teszi a Lineae primaet. Az egyes európai iro-

80 Mindenes Gyűjtemény 1789/II. félév, 187–188.
81 Labádi, A' Magyar Páméla és forrása, 13–14.
82 Ballagi Géza, A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig, Franklin, Budapest, 1888, 801–802.
83 Labádi, A' Magyar Páméla és forrása, 21–22.
84 Az alább idézendő kézirat átiratát Balogh Piroska bocsátotta rendelkezésemre, köszönet érte.
85 Balogh Piroska, Esztétika és irodalom a 18–19. század fordulóján. Schedius Lajos előadása 1801–1802-ből, 

ItK 1998/3–4., 459–475.; Schedius Lajos János széptani írásai, s. a. r. Balogh Piroska, Kossuth 
Egyetemi, Debrecen, 2005, 33–144.
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dalmak nagyon tömör történetét és a kiválasztott műfajokban főbb íróit felsoroló 
lista a francia, angol, német és magyar irodalom esetében tartja számon a fabulae ro-
manenses műfaját. Balogh rámutat arra, hogy Szerdahelyhez hasonlóan Schedius is 
nagy hangsúlyt fektet a regényre, ám listáit átnézve feltűnő, hogy elszakadva elődje 
koncepciójától a regények körét sokkal szűkebbre húzza, így már nem tartoznak ide 
az eposzok.86 A külföldi példákat Eschenburg műve nyomán hozza a kézirat, s bár 
nyilvánvaló különbség, hogy az ókori irodalmi előzményeket a Lineae primae egyálta-
lán nem tartalmazza, a sorrend és a szerzők zöme egybeesik, még a németek túlsúlya 
is átszűrődik. A magyar regénylista azonban több szempontból is különleges:

Fab[ulae] R[oma]nenses
1.) Bárótzy. 2.) Mészaros Ignátz. 3.) Dugonits. 4.) Kazinczy Bátsmegyei leve-
lei. 5.) Kálmány in Urania opere periodico. 6.) Kis János 7.) Rozsa Szin 
Gyüjtemény.

Meglepő, hogy a felsorolás tartalmaz önálló és nem önálló kiadványokat (1–4, 7; 
5–6), még érdekesebb viszont, hogy a később Kultsár által oly kevésre becsült Rózsaszín 
Gyűjtemény éppúgy a formálódó magyar regénykánon része, mint Dugonics műve. 
Schedius tehát a műfajt nem osztja ketté morális-ideológiai alapon, még ha az Aesthe-
tica vagy A’ Sánta Ördög tanúsága szerint nagyon is releváns szempontnak tartotta. 
A korpusz esztétikai és poétikai egysége egyúttal azt is jelenti, hogy a szövegek szocio-
lógiája koncepciója jegyében feltárt különbségek ebből a nézőpontból tekintve meg-
szűnnek.

Lehetséges, hogy 1807-ben tényleg tíz regény jelent meg Magyarországon.

86 Balogh, I. m., 465.

BRUNNER ATTILA

Jegyzetek a vitalizmus 
magyarországi történetéhez
Humboldt, Madách, Jókai

„De ahhoz, hogy a Krisztus koporsóját őrizzék, 
mindenekelőtt kell »Krisztus«.”1

1.

A 19–20. század egyik legérdekesebb szellemi irányzata volt a ma vitalizmusnak ne-
vezett, több területen, a biológiában, a fi lozófi ában és a művészetekben átütő hatást 
gyakorló jelenség, amelyről a magyar nyelvű szakirodalomban csak elvétve találni 
utalást.2 Úgy tűnhet, hogy a vitalizmus fogalma sincs tisztán kibontva: jelöl egy élet-
fi lozófi ákkal szorosan összefüggő fi lozófi ai áramlatot3 és egy mára – Magyarorszá-
gon – szinte tökéletesen elfelejtett biológiai paradigmát. (Pontosabban szólva, két, 
egymást követő paradigmát.)4 A vitalizmus főszerepet ugyan elsősorban a 19. század 
első felében játszott, de hatása – közvetlen és közvetett módon egyaránt – egyértel-
műen és végig kimutatható a 19. században és 20. század első évtizedeiben, mivel 
a korszak világra vonatkozó ismereteinek változásai közepette az újonnan megje-
lenő tudományos tételek recepciója egy időben történt. A viták elkerülhetetlenek, 
ugyanakkor a korszak tudományeszméinek szellemében kívánatosak voltak, s a tu-
dományon kívüli területekhez a lehető legszorosabban kapcsolódtak.

1 Jókai Mór, Egy szerény indítvány, Pesti Hírlap 1896. szeptember 10., 1.
2 Úttörő e tekintetben Magyar László András összefoglaló írása, amely azonban számos ponton 

kiegészíthető és újragondolható. Magyar László András, A vitalizmusról, Kaleidoscope 2010, 27–29.
3 Egyes vélemények szerint Nietzsche életfi lozófi ája mint ilyen tárgyalható együtt a vitalista fi lozófusok-

kal, főképp Bergsonnal és Simmellel. Gunter Martens, Vitalismus und Expressionismus. Ein Beitrag 
zur Genese und Deutung expressionistischer Stilstrukturen und Motive, W. Kohlhammer, Stuttgart–
Berlin–Köln–Mainz, 1971, 32–72. Vö. Hanák Tibor, Az elfelejtett reneszánsz. A magyar fi lozófi ai gon-
dolkodás századunk első felében, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1981, 77–80.

4 Montpellier, Göttingen és Edinburgh voltak a 18. századi vitalizmus központjai. Ann Williams, 
A Cultural History of Medical Vitalism in Enlightenment Montpellier, Ashgate, h. n., 2003.; Peter Hanns 
Reill, Vitalizing Nature in the Enlightenment, University of California Press, Berkeley – Los Angeles, 
2005.; Catherine Packham, Eighteenth-Century Vitalism. Bodies, Culture, Politics, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, 2012. A 19. század közepén új nézetek jelentek meg (materializmus, pozitivizmus), amelyek 
hatására a régi hipotéziseket elvetették. (Hans Driesch megfi gyelése szerint e régi vitalizmus 1840 
táján magától múlt ki. Hans Driesch, Geschichte des Vitalismus, Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 
1922, 120–121.) A 19. század második felében, főképp Charles Darwinnal és Ernst Haeckellel vitázva 
bontakozott ki ellenhatásként az újabb életerő-elmélet. A neovitalizmusnak is nevezett lamarckizmus 
képviselői voltak például az említett Drieschen kívül Raoul Francé és később Ludwig von Bertalanff y. 
Vitalism and the Scientifi c Image in Post-Enlightenment Life Science 1800–2010, szerk. Sebastian 
Normandin – Charles T. Wolfe, Springer, h. n., 2013.


