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ANTAL ALEXANDRA

A bécsi Magyar Hírmondó (1789–1803) 
mecénási hálózata

A bécsi Magyar Hírmondónak és elődjének, a Hadi és Más Nevezetes Történetek 
című hírlapnak az anyagi hátterét, fi nanszírozásának lehetőségeit igen bonyolult 
akár csak részben is feltárni, mert a lapot működtető bécsi magyar tudós társaság 
mecénási kapcsolatainak vizsgálatát számos nehézség teszi problematikussá.1 A sajtó-
orgánumhoz kötődő pályázati tételek és a kutatás során előkerült dokumentumok 
azonban mégis kínálnak alternatívát a társaság mecenatúrájának felvázolásához, a me-
cénásság fogalomkörébe tartozó kérdések megválaszolásához. A dolgozat szemléleti 
keretét az irodalom társadalomtörténeti2 vizsgálata, valamint a hálózatelemzés3 
kulcsfogalmainak alkalmazása adja, mert ezen két terület interakciója rávilágíthat 
a hírlap támogatásával összefüggő kérdések lehetséges válaszaira.4 A társadalomtör-
téneti dimenzió hasznosnak bizonyul a bécsi társaság kapcsolatai kialakulásának 
vizsgálatánál, míg a hálózatelemzés megteremti a nagyobb látóteret, amivel kellő 
rá látásunk lehet a téma egészére. A szöveg a két eltérő módszer alkalmazásával pró-
bál a hírlap és a társaság mecénási körének szerkezetére, valamint a társaság támoga-
tói, gazdasági szemléletének működésére is kielégítő válaszokat találni.

Társulás – Lapindítás – Mecénásság – Akadémiai tervek

A 17–18. század formálódó társadalmi és gazdasági változásai hatással voltak a kul-
túra támogatásának egységesítésére Európa-szerte, így Magyarországon szintén meg-

* A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi nanszí ro zá-
sá val a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergen-
cia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. Ezen dolgozat az MTA–DE Klasszikus 
Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre. Ezúton szeretném meg-
köszönni Szilágyi Mártonnak a szöveghez fűzött értékes javaslatait, valamint témavezetőmnek, Deb-
reczeni Attilának a hasznos észrevételeit.

1 A problémák a szerkesztői hálózatnál felmerülteken túl (adatok, kéziratok hiánya, töredékessége stb.) 
jelen esetben abból is adódnak, hogy a hírlapot támogatók többnyire nem fedték fel kilétüket a nyil-
vánosság előtt, így a pártoló személyek attitűdjei komplikáltabbá tették a kutatást.

2 A társadalomtörténeti szempontú vizsgálatok lehetőségeiről: Szilágyi Márton, Határpontok, Ráció, 
Budapest, 2007.; U., Lisznyai Kálmán. Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai, 
Argumentum, Budapest, 2001.; Gyáni Gábor, Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Nap világ, 
Budapest, 2000.; Vaderna Gábor, Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewff y 
József életművében, Ráció, Budapest, 2013.

3 A hálózatelemzésről: Barabási Albert-László, Behálózva, Magyar Könyvklub, Budapest, 2003.; Bara bási 
A. L. – Oltvai Z. N., Network Biology. Understanding the Cell’s Functional Organization, Nature 
Reviews Genetics 5 (2004), 101–113; Csermely Péter, A rejtett hálózatok ereje, Vince, Budapest, 2005.

4 Hasonlóan a hírlap szerkesztői hálózatához: Antal Alexandra, A bécsi Magyar Hírmondó (1789–1803) 
szerkesztői hálózata, ItK 2014/1., 99–117.

jelentek ezen kezdeményezések, noha – az európai mintát tekintve – kissé megkésve. 
A korábbi bizonytalan rendet, amelyben többnyire a mecénás jóindulatától függött 
egy-egy kiadvány, munka megjelenése, felváltották az egységesebb, központilag sza-
bályozott, intézményesített támogatási rendszer felállítására való törekvések. Ennek 
a tendenciának kiindulópontját, mozgatórugóját többek között az egyre inkább ki-
bontakozó hírlap- és folyóirat-irodalom teremtette meg, mert az időszaki sajtó kínálta 
lehetőségeket (az olvasóközönség tájékoztatása és befolyásolása, a polemizálás esélye, 
közösségformáló funkciója) a körülöttük csoportosuló tudósok, szerkesztők hamar 
felismerték és (ki)használták.

A tudós közösségek, valamint az általuk kiadott sajtóorgánumok és az akadémiai 
tervek kapcsolata jól ismert a korszakban. „A tudós társaság szervezésének eszméje 
már a 18. század közepén megjelent Magyarországon, ám ahogy tudósaink megle-
hetős elszigeteltségben éltek, ugyanúgy a tervek is egymástól elkülönülten, többnyire 
egymástól mit sem tudva készültek. Csak az 1770-es, 1780-as évektől alakult ki egy 
olyan, az egész országot lefedő literátori kapcsolatrendszer, amely már lehetővé tette, 
hogy az itt-ott felmerülő gondolatokról, próbálkozásokról szélesebb körben értesül-
hessenek íróink, tudósaink. Ennek a változásnak egyik jele, hogy Révai saját társaság-
szervező próbálkozásait a korábbi, a bécsi testőrök 1779-es kísérletéhez és Bessenyei 
gondolataihoz kívánta illeszteni, ha nem is azok folytatásaként, de az ott meghatá-
rozott témakijelölés mentén.”5

Az 1789 nyarán indult Hadi és Más Nevezetes Történetek és folytatása a Magyar 
Hírmondó című hírlap a 18. század végének folyóirat-indítási áramlataiba – tema-
tikailag és időben is – illeszkedett. A bécsi társaság halogatva tette közzé ugyan célját, 
aránylag sokáig fenntartva a kezdeti látszatot, mely szerint a török háborúról való 
tájékoztatást tekintik fő törekvésüknek, de a lap első megjelenése után néhány hó-
nappal, felfedik valódi terveiket: „mi egéssz igyekezettel kivánjuk mind azt elkövetni, 
valami édes Nemzetünket általán fogva a’ hasznossan gyönyörködtető olvasáshoz 
mind inkább inkább hozzá édesgetheti, és ez által, eggy részről ugyan született nyel-
vének szeretetére, betsüllésére, ’s tanulására hathatóssabban fel-serkentheti; más 
részről pedig, a’ pallérozott Nemzetek boldogságában hova tovább bizonyossabban 
részeltetheti. […] – Említjük egyedűl, ’s ajánljuk azon tzélunkat, melly szerént a’ Ma-
gyar Nyelvnek gazdagodását, rendbe szedődését, ’s tsinossabbodását, és ennél fogva 

5 Thimár Attila, Hős és áldozat. Révai Miklós és a klasszikus századforduló irodalomtörténete, Uni-
versitas, Budapest, 2007, 81. Továbbá: Szelestei N. László mutatja be az 1690–1790-ig tartó időszak 
fontosabb irodalom- és tudományszervező törekvéseit a 18. századi Magyarországon, valamint az ezek 
mintájául szolgáló külföldi kezdeményezéseket, rámutatva arra, hogy az Európában ekkor létrejött 
akadémiák (porosz, angol, olasz) kivétel nélkül uralkodói támogatással jöttek létre: Szelestei N. László, 
Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon 1690–1790, OSZK, Buda-
pest, 1986. Bél Mátyás tudományszervező tevékenységéről, Kollár Ádám Ferenc és Tersztyánszky 
Dániel bécsi magán- és központi kezdeményezéseiről vagy Fischer Dániel kísérletéről lásd még Tarnai 
Andor, Fischer Dániel és az első hazai folyóirat terve, MKsz 1956/1., 32–49.; Az újságok és akadémiai 
törekvések kapcsolatáról lásd Kókay György, Az első magyar újságok és az akadémiai törekvések, MKsz 
1981/1–2., 35–40.; Kosáry Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Akadémiai, Bu-
dapest, 1983, 562–571.

*
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a’ Tudományoknak-is rajta még nagyobb erőben lehető virágzását, nem tsak ma-
gunk; hanem más érdemes Hazafi ak által-is kivánjuk munkálódni”.6

A közzétett nyilatkozatuk követi a nyugati példákat, hiszen az 1790-es évekre 
már számos működő példa volt előttük az akadémiák alapításáról.7 Már 1634-ben 
Franciaországban Richelieu a magánszemélyek kultúrapártoló szándékait próbálta 
intézményesíteni, és hasonlóképpen fogalmazta meg az Académie Française célki-
tűzéseit: „Egy állam jólétének és boldogságának legfontosabb ismertetőjele a tudomá-
nyok és a művészetek virágzása, valamint az irodalom megbecsülése. […] Nem tűzhe-
tünk ki magunk elé szebb célt, mint a művészetek legnemesebbikének, az ékesszólásnak 
ápolását. […] Ahhoz, hogy a francia nyelv ne csak elegáns legyen, de képes legyen szá-
mot adni a művészetekről és a tudományokról, folytatnunk kell összejöveteleinket”.8

A nyugati példák hatására hazai tudós társaságaink9 szintén megpróbálták a kul-
túra fi nanszírozását a mecénások szeszélyességétől, támogatások hiányától függetle-
níteni, önállóan fenntartani egy-egy sajtóterméket, könyvek kiadását önállóan meg-
oldani, ezzel pótolni az akadémia hiányát és kiküszöbölni az irodalmi nyilvánosság 
elszigeteltségét, sporadikusságát, több-kevesebb sikerrel. Nem egyszer hangsúlyoz-
zák is, hogy erre törekszenek, olyan lehetőségekkel azonban nem rendelkeznek, mint 
amilyenek a nyugati társaságoknak adódtak, hasonlóan jelentős pénzösszegek, pálya-
díjak kiírására nincs módjuk.10

Görög Demeter és Kerekes Sámuel bécsi nevelői munkájuk során számos ismeret-
séget kötöttek, többek között kapcsolatban álltak a kor tudósaival, így jól ismerték 
a korabeli kultúrafi nanszírozás lehetőségeit, próbálkozásait és nehézségeit egyaránt. 
Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy mi vezethetett mégis egy újabb bécsi lap létrehozá-
sához, a költséges és bizonytalan kimenetelű vállalkozás alapításához, illetve a fenn-
tartásához honnan származott az anyagi forrás. A bécsi helyszín pregnáns lehet a lap 
történetében, mert a szerkesztők itt juthattak hozzá a hadi hírekhez, a cenzúráztatás-
nál pedig – a nevelői tevékenységüknek köszönhetően szerzett – befolyásos kapcsola-
taik megkönnyíthették a működtetését, ami a hírlap aránylag hosszú idejű fennállásá-
ban szintén közrejátszhatott, valamint az anyagi támogatások megszerzését ugyancsak 
kedvezően segíthette elő. A kérdések megválaszolásához érdemes a hírlap közlemé-
nyeit szemügyre venni, hogy érzékelhetővé váljon a szerkesztők gondolkodásmódja 
és elképzelése a lap hátterében létrejövő mecenatúra működtetéséről.

6 Jelentés a’ Nemes Magyar Nemzethez, Hadi és Más Nevezetes Történetek 1789. szeptember 25., 281–288. 
(A továbbiakban: HMNT.)

7 1634-ben Franciaországban, 1725-ben Szentpétervárott, 1735-ben Firenzében, 1739-ben Stockholm-
ban kezdte meg működését akadémia.

8 Frédéric Barbier, A könyv története, ford. Balázs Péter, Osiris, Budapest, 2005, 190–191.
9 A magyar nyelvű folyóirataink körül alakult társaságokról, célkitűzéseikről: Első folyóirataink. 

Ma gyar museum, I–II., s. a. r. Debreczeni Attila, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2004.; Bíró Ferenc, 
A Mindenes Gyűjtemény (1789–1792) szerkesztőjének nyelv és irodalomszemléletéhez, Szeged, 1962.; 
Első folyóirataink. Orpheus, szerk. Debreczeni Attila, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2001.; Első 
folyóirataink. Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 1999. 

10 „Mi ugyan olly jutalmakat nem igérhetünk, mint a’ millyenekkel Anglia, és Frantzia Ország, nagyra szü-
letett Fiait, a’ tudományoknak ’s mesterségeknek előbb mozdítására serkenti avagy már ditséretessen 
tett próbáikra nézve meg-tiszteli”. HMNT 1789. szeptember 25., 283–284.

A Magyar Hírmondó szerkesztői hírlapjukban, a pénzbeli támogatásokkal össze-
függő közleményekben, többször is megfogalmazták, hangsúlyozták a mecénások 
fontosságát. Ezen tudósítások alaposabb vizsgálata tükrözi elképzelésüket a kultúra 
fi nanszírozásának módjáról, egy – a még intézményesített keretek nélkül működő 
– támogatói rendszer fenntartásáról. Számos alkalommal kerültek be a lapba olyan 
híradások, amelyek a kapott felajánlásokról szólnak, legyen az akár az újság előfi zeté-
sével, fenntartási költségeivel, vagy egy-egy magyar nyelvű munka kiadásával össze-
függő hír. „Mi 10 forint elő pénznél, nem kivántunk többet esztendőre Munkánkért: 
még is eggy Méltóságos Oberster Úr, 18 forintokat méltóztatott érette le tetetni; sok 
más jó szivű Hazánkfi ai pedig, a’ Stempelre nézve, 11 forintokat küldöztek fel. – Mi, 
ezt a’ Haza szeretetéből, ’s munkánkal való meg elégedésből származott kegyességet, 
háláadó szivvel el fogadjuk; sőt arra kérjük az illyen drága Urakat, kik kérésünket 
jóságokkal meg előzték, hogy példájok követésére, másokat is fel serkenteni méltóz-
tassanak. Mert a’ bizonyos, hogy mi is a’ köz jóra annál többet tehetünk, mennél töb-
bet vehetünk.”11

Az anyagi támogatások megszerzéséhez olyan eszköz számukra a hírlap, mely a 
na gyobb nyilvánosság által több teret és lehetőséget kínál a leendő mecénások eléré-
séhez. A szerkesztők a támogatásokkal összefüggő tudósításaikban következetesen, 
mindig ugyanazt az érvrendszert alkalmazzák: a támogató jó példával jár elöl, köve-
tésre való mintát ad, a neve „halhatatlanná” válik, és a nagyobb anyagi háttér felhasz-
nálásával a társaság is többet tehet majd a kultúráért. „A’ Magyar Nyelvnek valóság-
gal Hazai Nyelvvé lejendő által formáltatása eránt való bizodalmunkat hathatóssan 
erőssíti továbbá, némelly nagy lelkű Hazafi aknak ’s Leányoknak édes Hazájokhoz 
’s Nemzetjekhez viseltető szeretetek, kiknek ditső tselekedeteiket azért jegyezzük 
fel itt örök emlékezetül, hadd legyenek azok, követésre gerjesztő példák mind a’ 
most élő, mind pedig az utánnunk következendő Nyomnak; hadd tudhassa azokból 
a’ késő Maradék is, kik vóltak a’ Magyar Nagyságnak Eszközlői, ’s áldhassa azoknak 
halhatatlan emlékezeteket.”12

A Magyar Hírmondó tizennégy éves fennállása alatt a szerkesztők több pályáza-
tot13 hirdettek, munkálkodtak nagyobb kiadói vállalkozásokban, közreműködésük-
kel és támogatásukkal több magyar nyelvű munka megjelentetésében is szerepet vál-
laltak, jelezve a lap és a bécsi tudós társaság törekvéseinek valódi irányvonalát. Az 
elképzeléseik végrehajtása fi gyelemreméltó és szokatlan, mivel mindezek megvalósí-
tásához jelentősebb anyagi támogatást biztosító mecénásokat is meg tudtak nyerni. 
A hírlappal kapcsolatban többnyire három fontosabb felhívást szokás említeni: az 
első magyar nyelvű pszichológia14 megírását kezdeményező pályázati tételt, egy gram-

11 HMNT 1789. december 25., 686–687.
12 HMNT 1791. május. 1., 539–540.
13 A pályatételekről és a hírlap programadásáról bővebben: Kókay György, A bécsi Magyar Hírmondó 

(1789–1803), OSzK Évkönyv 1957, Budapest, 1958, 164–192.; Antal Alexandra, A Hadi és Más 
Ne vezetes Történetek szerepe az irodalmi nyilvánosság alakulásában, MKsz 2012/1., 21–39.

14 Gyárfás Ágnes, Az első bölcseleti mű. Bárány Péter: Jelenséges lélek = mény, MTA Könyvtárának Köz-
le ményei, Budapest, 1990.; Gyárfás Ágnes, Bárány Péter egy elfelejtett literátor a felvilágosodás korából, 
A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve 24 (1986); Bogár Krisztina, Kant ismeretelméletének hatása az 
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matikai pályázatot, amely a köztudatban a Debreceni Grammatika15 néven fennma-
radt munka megjelentetéséhez vezetett, valamint az anyanyelv fontosságát bizonyító 
pályázatkiírást, amely Báróczi Sándor A’ védelmeztetett magyar nyelv16 című röpiratát 
eredményezte. Ezek mellett azonban érdemes a hírlap azon közleményeit is áttekin-
teni, melyekben egy-egy támogató anyagi segítségnyújtását említik meg a magyar 
nyelvű könyvek kiadásához, tanulmányozni a térképek, illusztrációk elkészítésének 
körülményeit, mert ezen munkák fi nanszírozása mögött szintén kimutathatóvá 
válnak azon mecénások, akik a bécsi magyar tudós társaság kapcsolatrendszerében 
a támogatói hálózat elemeit alkotják.

A bécsi magyar tudós társaság támogatói és támogatottjai

Az első pályázati felhívást Görög Demeter egyedül, Kerekes Sámuel nélkül tetette 
közzé Szatsvay Sándor Magyar Kurirjában, 1789 januárjában. Görög már ekkor 
– a Hadi és Más Nevezetes Történetek elindítása előtt – olyan kapcsolatokkal ren-
delkezhetett, amelyekkel lehetővé vált számára az első magyar nyelvű pszichológiai 
munka elkészítésére buzdító pályázat, mert „már sok idöktöl fogva némely Magyar 
Mágnásokban felette igen gyönyörködik, kik a’ külső Nemzetek ditséretes szoká-
sok-szerint a’ Tudományok öregitésére fáradságokat, sőt vagyonjaikat-is örömöst-
forditani készek. [… E]z a’ Hazafi  jelenti az Érdemes Magyar Tudósoknak, hogy 
a’ leg-jobb Magyarúl el-készült Psychologiára Harmintz arany érdem-pénzt tesz-ki […] 
el-készítvén az Érdemes Tudósok munkájokat, arra kéretnek, hogy a’ jövő 1790-dik 
esztendőben itt Bétsben Májusban esendő Országos vásárra fel-küldeni el-ne mu lász-
tanák. Görög Ur az Ifi ú Gróf KOLLONITS LÁSZLÓ Nevelője, auf der Freyung 
Nro. 61., az egész dolgot magára válolta.”17

A Hadi és Más Nevezetes Történetekben folyamatosan követhető a pályázat ala-
kulástörténete, az új lélektanhoz kapcsolódó diskurzus kialakítása. A nyelvi nehézsé-
gek miatt folytatásokban közölnek a lapban új szakszavakat,18 és várják az olvasók 
véleményét, azok használhatóságáról. 1790. december 14-én tájékoztatnak az ered-
ményről is.19 Az első helyezett Bárány Péter Jelenséges lélek-mény20 című munkája 

első magyar pszichológiai munkában, ItK 2002/5–6., 543–552. A pszichológiáról bővebben: Debreczeni 
Attila, Régi hírlapok értékeiből. Dayka Gábor és Bárány Péter elfeledett írásai, MKsz 2000/2., 210–214.; 
Zvara Edina, Bárány Péter ismeretlen Campe-fordítása, a Kisded Lélektudomány a’ Gyermekek Szá-
mára = Médiumok, történetek, használatok. Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tisztele-
tére, szerk. Pusztai Bertalan, SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2012, 
64–74.

15 Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társaság, A’ Magyar Hírmondó 
íróinak költségével, Alberti betűivel, Bétsbenn, 1795. (A továbbiakban: Magyar Grammatika.)

16 Báróczi Sándor, A’ védelmeztetett magyar nyelv, Bécs, 1790.
17 Magyar Kurir 1789. január 31., 109–112.
18 HMNT 1790. június 8., 726–727.; 1790. június 11., 744.; 1790. június 18., 776.; 1790. június 22., 

799–800.
19 „A’ jövő hónapban lessz két esztendeje, hogy egy jó szivű Hazafi  30 aranyakat tett vólt fel érdempénzűl 

azon Magyar Tudósnak, ki a’ Psychologiát, ezt a’ Filosofi ának mindeneknek előtte leg szükségessebb 
’s egy legszebb részét a mai nevekedéséhez képest jó systemában fogná szülött nyelvünkön kidolgozni. 

lett, a második Pálóczi Horváth Ádám Magyar Psychologiája, akinek pályaműve 
1792-ben nyomtatásban is megjelent, a harmadik21 beküldött munka viszont eddig 
ismeretlen szerzőtől származik.

A harminc arany felajánlójáról nem esik szó, a Kurirban megjelentetett felhívás 
alapján gondolhatunk akár Görög Demeterre, hiszen magára vállalta a pályázatot, 
de több kisebb felajánlásból is összetevődhetett a jutalom, sőt gondolhatunk akár 
Kollonits gróf kultúrapártolására is. Márton József (Görög első életrajzírója, későbbi 
szerkesztőtársa és barátja) szerint pályáját Bacsinszky András püspök egyengette,22 
az ő segítségével válhatott Kollonits László nevelőjévé. „Gróf Kollonits Maximilián, 
László édesapja, a bécsi magyar testőrség főhadnagya, később kapitánya lett. […] 
A testőrkapitány révén Görög kapcsolatba kerülhetett a bécsi magyar irodalmi kö-
rökkel: a testőrírók nesztorával, Báróczi Sándorral és a későbbiek során azokkal is, 
akik csak megfordultak rövidebb-hosszabb ideig Bécsben: Révaival, Sándor István-
nal, Igaz Sámuellel, Kármánnal.”23 Így a felajánló könnyen kikerülhetett Kollonits 
gróf ismeretségi köréből is. A nyertesnek járó 30 aranyat ünnepélyes keretek között 
nyújtották át, és „akadémiai ülésre emlékeztető formák között folyt le.”24 Az 1791. 
január 22-én megrendezett díjkiosztó ünnepségen megjelent a Görög és Kerekes köré 
szerveződő írók, tudósok társaságának egy csoportja, ezért az ott megjelent résztvevők 
névsorát érdemes áttekintenünk: „Kerekes Úr szállására sereglett öszve, délutáni öt 

Három ilyes munkák küldettek fel a’ meg határozott időre, úgymint ezen folyó esztendőnek Május 
hónapjára Görög Úrhoz, mellyek közűl az felelt meg leg inkább a’ feltett kivánságoknak, mellynek […] 
Szerzője Bárány Péter Úr, a’ ki szintén ekkoráig tisztség nélkűl folytatott Iffj  úi életét egésszen a’ tudo-
mányokban, ’s anyai nyelvünkben való maga tökélletesebbítésére fordította. Reménylyük fel fog ezen 
érdemes Úr rándulni Pozsonból (a’ hol vagyon mostani múlatása) kérésünkre, hogy itt néhány Haza-
fi aknak jelen létében által adhassa nékie az érdempénzt az azt feltett Hazafi ; és személlyessen is meg 
tehesse azon ajánlását az érdem-pénz’ adója, hogy ha ki nem engedi ugyan tsak képét mettzetni az 
Iffj  ú Tudós Úr: tehát annak helyébe, munkájának 150 nyomtatvánnyával fog még az érdem-pénzen felűl 
meg jutalmaztatni szives fáradozása, mellynek hasznos voltát minél előbb fogja a’ Haza tapasztalni.” 
HMNT 1790. december 14., 742–743.

20 Bárány Péter pszichológiája 1990-ig nem került nyomtatásba, és arra sincs adat, hogy kéziratos for-
mában bármilyen szűk körben elterjedt volna.

21 „[A]z elsőnek symboluma vólt: Arcum intensio frangit, animum vero remissio. A’ másodiknak: Non 
tanta prurigine leguntur libri, quam seribuntur. A’ harmadiknak: Lélek az, a’ mi elevenít. – Ki mutatta 
továbbá a’ jelenlévő nyertes Tudóst; tudniillik: a’ második Symbolum alatt lévő Munka’ Szerzőjét”. 
HMNT 1791. január 25., 89. Zvara Edina 2012-ben, Eisenstadtban az Esterházy család könyvtárában 
megtalálta Görög Demeter könyvtárának és a Magyar Hírmondó irattárának egy részét. Az anyagok 
között megtalálható egy magyar nyelvű pszichológiai munka, a Magyar Psychologia, az-az a’ lélekről való 
tanítás magyarúl, aminek mottója: „Arcum intensio frangit, animum vero remissio”, így nagy valószí-
nűséggel ez lehet a pályázatra beérkezett harmadik, eddig ismeretlennek tartott pályamű. Köszönettel 
tartozom Zvara Edinának ezen anyagok használatáért, a kutatásomhoz nyújtott segítségért.

22 „[J]ó alkalmatosságot nyert G[örög]. tudományos tehetségeinek kifejtése ’s haszonra fordítása által 
jövendő szerentséjét megalapítni; mert a’ Munkátsi Püspök Bacsinszky ajánlására Gróf Kollonits 
László mellé nevelőnek ’s egyszersmind tanítónak felvétetett.” Márton József, Görög Demeter ts.k. 
udvari főnevelő, aranykultsos és udvari tanátsos hazánkfi ának, sz. István apost. magyar király rendje közép 
keresztes vitézének, több külföldi- és a’ magyar tudós társaság tiszteletbeli tag jának életleírása, és a’ magyar 
literatura előmozdítása által, valamint a’ nevelés pályáján szerzett érdemei, Béts, 1834, 8.

23 A magyar sajtó története, I., 1705–1848, szerk. Kókay György, Akadémiai, Budapest, 1979, 125.
24 Kókay György, Az első magyar újságok és az akadémiai törekvések, MKsz 1981/1–2., 39.
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órára az említett kis Gyülekezet, melly is a Ns Magyar Testőrző Seregnél a szolgá-
latot tévő Fő Strázsamester Bárótzi, ’s Hadnagy Illos és Vattay; Ajtatos Oskolabéli 
Atyák TT. Henyei, ’s Kibling, Dr. Decsy, Gr. Szétseny ő Exc. Titoknokja Bárány, 
Fija Nevelője Tibolth, ’s udvari Dr. Kis, tanúló Iffj  ak Szabó, és Bara; végre Görög, 
Kerekes, és azoknak Segítője Zlinsky Urakból állott.”25 A díjátadón résztvevők közül 
testőrök (Báróczi Sándor, Illos József és Vattay György testőrhadnagyok), nevelők 
(Kibling József, a Draskovics fi úk nevelője, Tibolth Mihály, Széchényi Lajos nevelője) 
tanárok,26 tanulók vettek részt, és fi gyelemreméltó, hogy közülük három, Széchényi 
Ferenc szolgálatában álló személy (Bárány Péter a díjazott, Széchényi titkára; Kis 
József, Széchényi háziorvosa és Bárány barátja; Tibolth Mihály, Széchényi fi ának 
nevelője). Gyárfás Ágnes szerint Széchényi személyes kérésére Báróczi adta át a 
győz tesnek járó díjat,27 Kazinczy Ferenc pedig Prónay bárónak írt levelében szintén 
Széchényinek tulajdonítja a felajánlást: „Széchényié, a’ legjobb Psychologiára”.28 
Fraknói Vilmos feltételezése szerint pedig a díjat a Széchényi és a Festetits család 
együtt ajánlotta fel.29 Megbízható adatok hiányában azonban csak feltételezéseink 
lehetnek a valódi mecénás kilétét illetően, noha Széchényi Ferenc igen domináns 
„jelenlétének” nyomára bukkanunk.

Széchényi neve a Magyar Hírmondó második, a grammatikára kiírt pályázattal 
összefüggésben ismét előkerül. A Magyar Grammatika Bévezetéséből tudható, hogy 
a Hírmondó szerkesztői 1789. szeptember 25-én, a Jelentés a’ nemes magyar nemzet-
hez című írásukban közlik felhívásukat.30 Pályadíjnak kezdetben 20 aranyat tűztek ki, 
amely még 1790-ben 50-re emelkedett, Nunkovits György31 püspök felajánlásával, 
aki még 30-cal toldotta meg a jutalmat. Nunkovits püspök támogatásának méltatása 

25 HMNT 1791. január 25., 89.
26 Valószínűleg Révai Miklós is részt vett az eseményen. Gyárfás, Bárány Péter egy elfelejtett literátor 

a felvilágosodás korából, 2.
27 Uo., 188.
28 Kazinczy Ferenc Prónay Sándornak, 1805. szeptember 15. = Kazinczy Ferencz Levelezése, III., 

1803–1805, kiad. Váczy János, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1892, 434.
29 Gyárfás, Az első bölcseleti mű, 188.
30 A pályázatra összesen öt mű érkezett be, Görögék ezeket először Erdélybe, majd a „Kolosvári és a’ 

Nagy-Enyedi Fő Oskolákbéli Tudós Professzorokhoz,” végül Debrecenbe küldték el, hogy széleskörű 
kritikákat, bírálatokat kaphassanak az elkészült nyelvtanokról. A beérkezett munkák közül a bírálók 
egyiket sem tartották tökéletesnek, mert bizonyos dolgok a pályázatokból „vagy kimaradtak, vagy 
változást kivánnának,” így „a’ Tudós Ítélő-bírák készítettek Debreczenben” egy hatodikat, ez jelent 
meg 1795-ben, amely munka Debreceni Grammatikaként maradt fenn a köztudatban. A bíráló-írók 
a pályázati jutalomra nem tartottak igényt, így az 50 aranyat, felosztották az öt pályázó között. Az 
első díjat Földi Jánosnak ítélték oda, aki 26 aranyat kapott. A többi pénzt, fejenként 6 aranyat, a másik 
négy pályázó (Veres Mihály, Benkő László, Gyarmathi Sámuel, Kerestaly Ignác és segítőtársa, Kassai 
József) kapta. 1794-ben Gyarmathi Sámuel – saját költségén – kinyomtatta grammatikáját, Okoskod-
va tanító magyar nyelvmester címmel.

31 Nunkovits György tudománypártolásáról a hírlap is többször közöl tudósításokat, sőt az Ephemerides 
Budensesben többször megemlékeznek adományairól, melyekből kiderül, hogy becslések szerint 
„10–12 millió forintnyi jövedelméből kb. százezer forintnyit fordított művelődéspártoló célokra”. 
Balogh Piroska – Szilágyi Márton, „…quibus Linguae Hungaricae propagatio cordi est”. Az Ephe-
merides Budenses a magyar nyelvhasználat kérdéseiről = Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. 
századi történetéből, szerk. Bíró Ferenc, Argumentum, Budapest, 2005, 52.

után Széchényi gróf felajánlását is kiemelik, aki további háromszáz forinttal segí-
tette a munka költségeinek fedezését. „Háládatosságnak eleven érzéseitől egészszen 
el foglaltatva jegyezzük-fel ide egy nagy Hazánkfi ának nemes lelküségét, ki sokra 
töre kedő gyenge erőnket háromszáz forinttal segítette, melly önkéntvaló áldo zat já val, 
ezen köz hasznú Grammatikának Világ eleibe való botsátásában hathatós eszköz 
kívánt lenni. Méltóságos Gróf Széchény Ferentz Belső Tanátsos Úr Ő Excellentziája 
ez az a’ Hazafi , kinek Nemzeti-Lelkét esméri a’ Külföld is.”32

Az 1790. március 2-i számban megjelentetett harmadik pályázati felhívásuk33 
díját szintén 20 aranyban szabták meg, amihez Péczeli József még 10-et tett hozzá. 
A pályázati kiírás szerint az anyanyelv fontosságát kellett bizonyítani három kérdés 
megválaszolásával,34 de meglepő módon – bár a kérdések egyértelművé tették, hogy 
a magyar nyelv védelmében kellene írni – a latin nyelvet védő munka is érkezett. 
A szerkesztők felkérték Báróczi Sándort, hogy a latin mellett szóló érvekre vála-
szoljon, ez eredményezte A’ védelmeztetett magyar nyelv35 című röpiratát, amely pár 
hónapon belül – névtelenül – nyomtatásban is megjelent.

A Magyar Hírmondó három pályázata közül kettőnél bizonyosan kimutatható 
a kultúrapártoló Széchényi Ferenc jelenléte, de a gróf a hírlap szerkesztőivel a lap mű-
ködése során folyamatos kapcsolatot tartottak fenn. A Magyar Országos Levéltár-
ban található Széchényi Ferencnek írt dokumentumok között Görög Demeter több 
levele36 is azt bizonyítja, hogy a társaság egyik fő támogatójaként szoros és kölcsönö-
sen37 előnyös kontaktust tartott fenn a szerkesztőkkel. Az 1793-ban cenzúravétség 
elkövetése miatt kétszáz arany büntetésre ítélt Hírmondó büntetését,38 Széchényi 
másokkal együtt kész lett volna kifi zetni, ha ezt a szerkesztők szükségesnek ítélik. 

32 Magyar Grammatika, XI.
33 HMNT 1790. március 2., 279–281.
34 „1. Mitsoda ereje vagyon az Anyai Nyelvnek, a’ Nemzet’ természeti tulajdonságának (Nationalis 

characterének) fenn-tartására? / 2. Mennyire segítti a’ Nemzetnek valóságos bóldogúlását az Anyai 
Nyelvnek gyarapodása; és ellenben mennyire hátráltattya azt, ennek valamelly idegenért való el-mellő-
zése? / 3. Mennyire szükséges a’ Magyar Nemzetnek a’ Deák Nyelv’ tudása?” HMNT 1790. március 
12., 279–281. Lásd még HMNT 1791. március 22., 357–359.

35 „A’ védelmezett Magyar Nyelv’, vagy is a’ Deák-ság mennyire szükséges vóltáról való kettős Beszéllgetés 
név alatt ki jött Munkát meg lehet Pesten, a’ Stábel Úr Bóltjában kapni, 17 kr. on.” HMNT 1790. 
július 23., 104.

36 MNL OL P 623 I. kötet, 9. szám, 31.; A leveleket kiadta: Valjavec Frigyes, Magyar írók levelei gróf 
Szé chényi Ferenchez, ItK 1934/4., 387–389.; Antal Alexandra, A bécsi Magyar Hírmondó mecena tú-
rájának működéséről. Görög Demeter levelei gróf Széchényi Ferenchez, MKsz 2013/4., 484–488.

37 Néhány fennmaradt Görög Demeter kéziratban olyan utalások találhatóak, amelyekből kitűnik, hogy a 
Hírmondó szerkesztője is tett apróbb szívességeket a grófnak, hol könyvek olcsóbb megvásárlásával, 
hol egy barométer beszerzésével. Görög Demeter Széchényi Ferenchez, 1795. november 3., MNL OL 
P 623; Görög Demeter Ürményiné Komjáthi Annához, OSZK Kt, Levelestár.

38 „Rövidesen, az 1793. évi I. számban található cenzúravétség ürügyén betiltották a Magyar Kurírt. 
A vizsgálat során kiderült, hogy ugyanazt a vétséget a Magyar Hírmondó is elkövette. A Kancellária úgy 
vélekedett, hogy Görög éppen olyan bűnös, mint Szacsvay, és ezért mindkét lapot be kellene tiltani. 
Csak azért nem folyamodtak e megoldáshoz, mert a két lap együttes betiltása visszatetszést kelthetett 
volna. Ezért Görögéket csupán pénzbüntetésre ítélték, amit egy hosszú beadvány nyomán végül is el-
engedtek.” A magyar sajtó, 134.; Dezsényi Béla, A Magyar Kurir és a cenzúra 1787–1793, MKsz 1967/1., 
12–39. Ez a vétség lehetett az, amelynek összegét Széchényi – másokkal együtt – kifi zette volna.
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Görög Demeter a grófnak írt levelében azonban beszámol az ügy számukra szerencsés 
kimeneteléről, a büntetést ugyanis elengedték, így a nagyvonalú felajánlást megkö-
szönve kisebb összegű kölcsönt kér helyette a nagylelkűségéről ismert mecénástól, 
hogy a térképek kiadása folytatódhasson. „Nem régen, tudtára esvén Extzel lent ziád-
nak, melly nagy méltatlanságokat követtek el rajtunk némelly a’ Haza jovára intézett 
igyekezeteket betsülni nem tudő Emberek, szomoru állapotunkon nagyon meg esett 
Extzellentziád érzékeny szive, mint azt mi hiteles tudósításokbol értettük, értettük 
pedig nagy belső meg illetődéssel. Sőt a’ Nagy lelküség azt tétette Extzellentziáddal, 
a’ mire magunktol soha sem bátorkodtunk volna kérni Extzellentziádat, midőn utól-
só Bétsben létekor következendő értelmü szókkal méltóztatott el fogódott szivemet 
vigasztalni: Hogy ha, úgy mond, tellyességgel meg nem nyerhetik az Urak a’ rajtok 
méltatlanul kivántt két száz aranyoknak el engedtetését, hogy sem Köz jóra tzélozó 
igyekezetek e mia meg tsökkennyen, kész vagyok én más jó szivü hazafi akkal együtt 
ezen summának lefi zetésére is. […] azon áldozatjának ha tsak valamelly részét-is, 
hasznosabb végre fordítani fogja Extzellentziád; tudni illik: azon Vármegye mappái-
nak mettzéseikre, mellyek kezünknél vagynak, ’s közülök egynehányat Extzel lent-
ziád is méltóztatott meg nézni. Eddig is világ elejbe botsátottuk volna azokat, de iga-
zán meg valljuk, nem volt reájok elegendő Költségünk.”39

A kéziratban Görög térképészeti tevékenységének eredményeiről, a vármegyék 
mappáinak metszéséről esik szó, amely térképek kiadásához – előzetes számításaik-
kal ellentétben – valószínűleg a hírlapból származó bevétel nem volt elegendő, így kez-
detben ugyancsak Széchényihez fordultak segítségért: „Bátorkodunk tehát azoknak 
ki-mettzéseikre, nyomtattatásokra, ’s illuminálásokra 600 forintokat, tellyes bizo-
dalommal ugyan, de következendő magunk lekötelezésével Extzellentziádtol nagy 
alázatossággal kérni”.40

Görög Demeterben a térképkiadó vállalkozás ötlete még Kolonits László neve-
lőjeként fogalmazódhatott meg, 1788-tól 1796-ig neveltjével beutazta Erdélyt és Ma-
gyarország tizenöt vármegyéjét. Ekkor kezdte meg a térképekhez szükséges források 
és statisztikai adatok gyűjtését, amit Esterházy Pál nevelőjeként is folytatott: „úta-
zása közben igyekezett Görög minden vármegyében annak kimetszett, vagy rajzoltt 
mappáját megszerezni, statistikai jegyzeteket öszveszedni, feltett szándéka lévén 
már akkor, Magyar ország Vármegyéinek mappáit kimetszetni, ’s egy Atlásban ki-
adni, a’ mit végre is hajtott.”41 Görög és Kerekes az elkészült térképeket – más met-
szetekkel együtt – a hírlap előfi zetőinek ingyen elküldték, ami igen nagy anyagi terhet 
róhatott a szerkesztőkre, így mecénások nélkül ez a vállalkozásuk sem sikerülhetett 
volna. Nagy Júlia behatóan tanulmányozta a térképek készítésének munkamenetét, 
és felhívja a fi gyelmet a költséges és rendkívüli mennyiségű vállalkozásra, amely szá-
mos támogató jóvoltából valósulhatott meg. Egy Kismartonból származó levél szerint 
Görög könyv- és térképgyűjteményét Esterházy herceg vásárolta meg több részletben, 

39 Görög Demeter Széchényi Ferencnek, 1793. május 26., MNL OL P 623 I. kötet, 9. szám, 31. Kiadva: 
Antal, A bécsi Magyar Hírmondó mecenatúrájának működéséről.

40 Uo.
41 Márton, I. m., 20–21.

összesen 12 ezer forintért, egy vétel után tíz évvel készült jegyzék pedig 1380 darab 
térképet sorol fel, amely eredetileg Görög gyűjteménye volt.42 A térképek kiadásá-
nál tehát Széchényi támogatása ismét kulcsfontosságúnak mutatkozik, azonban egy 
mecénás az ilyen költséges vállalkozáshoz nyilván kevésnek bizonyult, így Görögék 
további pártfogókat kerestek. A hírlapban 1791-ben43 Esterházy Antalnak, Pálff y 
Károlynak és Széchényi Ferencnek mondanak köszönetet a költségek fedezéséért, 
de Márton Józseftől tudható, hogy a fő támogató Festetics György volt, aki mappán-
ként 150 forintot ajánlott a kimetszésekre, így „a’ M. Atlásnak 62 táblái közt, 41 
Vármegyék Mappái Gróf Festetitsnek, mint ezen hazafi úi igyekezet leghathatósabb 
Előmozdítójának vannak ajánlva”.44 Márton szerint Festetics hatezer forintnál többet 
adományozott a térképek ügyére, de mivel a Hírmondó szerkesztői – a hadi térké-
pekhez hasonlóan – minden előfi zetőjüknek ingyen elküldték ezeket, így ebből jelen-
tős bevételük nem származott. Egy-egy térképet a hírlaptól függetlenül, külön is meg 
lehetett vásárolni, az ára 20 krajcár körül mozgott, de ez a megrendeléstől és a választ-
ható papírminőségtől is függött. A vásárlóik inkább könyvkereskedők voltak, így 
többször jelent meg a hírlapban olyan hirdetés, amelyekben tájékoztatnak, hogy hol 
és mennyiért lehet megszerezni az adott térképeket.45

Az ajánlások alapján számos hozzájárulás érkezett Görögékhez a vármegyék fő-
ispánjaitól (például Amadé Antal; Batthyány József; Erdődy József; Károlyi József; 
Koháry Ferenc; Illésházy István; Pálff y Károly; Szapáry Pál; Haller József), vagy 
egyházi személyektől (Kopácsy József; Mártonff y József; Verhovácz Miksa), és egyéb 
támogatóktól (Barkóczy Ferenc; Esterházy Pál követ; Hunyady József kamarás; Pálff y 
Ferdinánd),46 amelyek megkönnyíthették a költséges vállalkozás fenntartását. Ezen 
támogatásokat azonban Görögék nem a saját hasznuk növelésére használták, hanem 

42 Nagy Júlia, A „Magyar Átlás”, Földrajzi Értesítő 1977/3–4., 403–438. („Eszterházy család Kismartoni 
Gazdasági Levéltár 2496/1821. 5122/1957; Eszterházy családi levéltár. Orsz. Lvt. 2151 csomószám. 
„Verzeichnis der in der Hochfürstlich Eszterházischen Bibliothek befi ndlichen Landkarten.” Lezárva 
1832. IX. 11-én.”)

43 „Magyar Ország’ Mappáját most dolgoztatjuk, mellyről azt igérhetjük előre, hogy ha talám nem fog is 
bírni egész tökélletességgel: hozzá fogható ugyan tsak nem jött ki még ez ideig. – Háláadó szívvel 
ditsekedünk vele, hogy ebbéli foglalatosságunkban, Hazánknak nagy nevü, ’s érdemű Fiai segítettek 
bennünket; úgymint: Eszterházy Antal ő Hertzegsége, ’s Kántzellárius Gróf Pálfy Károly, és Gróf 
Szétsényi Ferentz ő Kegyelmességek.” HMNT 1791. június 17., 767–768. Ugyanitt Koháry Ferencnek 
is köszönetet mondanak a támogatásáért, és tájékoztatnak, hogy külön szintén meg lehet venni ezen 
térképeket, oktatási céllal pedig kedvezményesen is: „Esztendeje múlt, hogy mi Európa’ Mappáját 
következendő tzím alatt adtuk ki: Europának közönséges Táblája, mellyet az Ég-Visgálóknak újjabb 
ki-nyomozásaik szerént készítettek, és Mélt. Gróf Kohári Ferentz Úr ő Nagyságának, Csábrág, 
Szitna, és Murány örökös Urának, Nemes Hont-Vármegye’ örökös Fő Ispánnyának, Hazánk’ nagy 
Reménnyének különös tisztelettel ajánlanak Görög, és Kerekes. Béts. Ns Lakner írta. Pozsonyi Fi 
Junker mettzette 1790. […] Munkánkon kívűl is meg lehet szerezni ezen Mappát, rendszeréntvaló 
papiroson ugyan 30 krajtzárért; hollandus papiroson pedig 1 forintért. Az Oskolák’ számára szivessen 
szolgálunk vele 20 krajtzárért is.” HMNT 1791. június 17., 765–767.

44 Márton, I. m., 23.
45 Például: Magyar Hírmondó 1794. december 30., 892–895. (a továbbiakban: MAHI); MAHI 1795. 

június 30., 867–868; MAHI 1796. január 15., 71–72.
46 Erről bővebben: Nagy Júlia, Görög Demeter, Kerekes Sámuel és Márton József, a XVIII. századi magyar 

térképészet kiemelkedő művelői, Földrajzi Értesítő 1977/2., 209–236; Nagy, A „Magyar Átlás”.
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visszaforgatták azokat egyéb kultúraszervező tevékenységeik fi nanszírozásába. Görög 
Demeter és Kerekes Sámuel – ahogyan korábban őket is pártfogók segítették elő-
nyösnek számító nevelői és kereseti esélyekhez – szintén támogattak fi atalokat. A Hír-
mondóban munka és tanulási lehetőségekről több alkalommal tettek közzé hirdetést, 
például Bécsben egy lengyel herceg fi a mellé kerestek magyar nevelőt, és nekik is szük-
ségük volt munkaerőre, ezért jelentettek meg a hírlapjukban felhívást, mely szerint 
két ifj út saját költségükön három év alatt taníttatnának, az egyiket „Typographus 
Legénnyé” a másikat pedig „képnyomtató Mesterségre”.47 Márton József szerint „ki-
ket a rajzoló, metsző, festő és könyvnyomtató mesterségekre, G[örög]. és K[erekes]. 
magok taníttattak, részszerént tanúlások közben pénzel vagy munkaadással segí-
tettek, négy esztendő alatt, 1793-ig, 20-nál többre ment. Ezek közűl idővel jeles mí-
vész mesterek váltak, mint: Falka, Budán a’ typographiai szép betűk metszője; Junker, 
Bétsben a’ legszebb írásmetsző; Bikfalvi, és Czetter, igen jeles rézmetszők”.48 Köz-
benjárásukra Széchényi Berkeny János rézmetsző tanításának költségét is átvállalta,49 
aki többek között a Magyar Átlás számára huszonegy megyetérképet metszett 1792 
és 1806 között.50

A bécsi társaság mindezeken túl számos munka megjelenését is támogatta, töb-
bek között „először Bessenyei György magyar »tudós társaságot« sürgető füzetkéjét 
nyomtatták ki ilyen cím alatt: Egy Magyar Társaság iránt való jámbor szándék, 
Bécsben Hummel Dávid betűivel 1790.”, később „az ifj ú Kis János munkáját karolták 
fel, a Herkules választása címmel megjelent fordítást”, majd „1792-ben megjelentet-
ték Földi János kis könyvét Rövid kritika és rajzolat a magyar füvésztudományról 
[…], 1794-ben Kulcsár István Mikes Kelemen Törökországi leveleit, melyekben a II. 
Rákóczi Ferenc fejedelemmel bujdosó magyarok történetei más egyéb emlékezetes 
dolgokkal együtt barátságosan eléadatnak”.51 A támogatásokon túl Görögék a nyom-
tatás, kiadás intézésében is aktív, közvetítő szerepet vállaltak, az 1791. május 3-i 
számban felsorolják azon mecénásokat, akik egy-egy író munkáját fi nanszírozták, így 
felfedve és hasonló cselekedetre buzdítva, keresve a leendő támogatókat. A közle-
ményből megtudhatjuk, hogy Aranka György Új módi Gonosztévő és Budai Basa című 
fordításait Bécsben Görögék nyomtattatják,52 Palm Jozefa és Bánff y Klára támogatá-
sával,53 Verseghy Ferencnek pedig az ő közvetítésükkel szereznek mecénást, és a ka-
pott „szép summa pénzt” is ők küldik el számára.54

47 MAHI 1793. június 14., 860.
48 Márton, I. m., 19.
49 Berkeny János levelei Széchényi Ferenchez, MNL OL P 623 I. kötet, 9. szám, 31. A kéziratokat 

kiadta: Antal Alexandra, A bécsi Magyar Hírmondó mecenatúrájának ismeretlen forrásai, Lymbus – 
Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2014. (megjelenés alatt)

50 Nagy, A „Magyar Átlás”, 414.
51 Molnár József, Görög Demeter (1760–1833), Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 30 

(1975), 50–60.
52 Ennek nyomai még az OSZK Kt, QuartHung 1994, 150. és 155. kéziratai, valamint a Conto (152.), 

melyet közlésre kerültek, a contó nélkül: Enyedi Sándor, Bécsi levelek Aranka Györgyhöz, MKsz 
1991/1–2., 132–140.

53 „Nagy Mélt. Palm Josefa Gróf-Asszony, Erdély Ország’ mostani Kormányozójának Gróf Bánff y ő 
Kegyelmességének kedves élete’ párja, ki is, ama fáradhatatlan igyekezetű tudós Hazafi  Aranka György 

A bécsi magyar tudós társaság mecénási hálózata

A bécsi magyar tudós társaságnak és a sajtóorgánumának fennállása során széles 
pártfogói hálózatrendszer működését kellett megteremteni a kultúraszervező tervek 
megvalósításához, aminek létrehozása, kiépítése és fenntartása számos – és jelen-
leg megválaszolhatatlannak tűnő – kérdést vet fel. A pártfogói rendszer vizsgálatánál 
ezért érdemes tanulmányozni a hírlap mecénássággal kapcsolatos tudósításait, a szer -
kesztésre vonatkozó dokumentumokat és a korszak gazdasági viszonyainak szerkeze-
tét, hogy körvonalazódhasson, milyen fi nanszírozási lehetőségek adódhattak a sajtó-
termék működtetésére. Ezzel a metódussal talán válaszokat kapunk arra, hogy a ked-
vezőtlen körülmények (a kisszámú és előnytelen pénzügyi helyzetű olvasóközönség) 
ellenére hogyan voltak képesek szokatlan számú55 előfi zetőt és támogatót találni. 
A tudós társaság kapcsolatainak elemzése során fontos megismerni – többek között 
– a hálózaton belüli kapcsolatok milyenségét, az elemek – esetünkben a mecénások és 
felajánlásokkal összefüggő közlemények – csoportosulásait, a szerkesztők gazdasági 
stratégiáját, hogy kimutathatóvá váljanak a kultúraszervező és -támogató szemlélet 
irányvonalai, felismerhetőek legyenek a támogatói rendszer működési mechanizmusai 
vagy akár annak sebezhetőségei.

A mecénási hálózat elemeinek, a hírlap fenntartásában és a különböző munkák 
megjelentetésében pénzügyi részt vállaló személyeket, az összekötő éleknek pedig a 
közöttük lévő kapcsolatokat tekintjük. A társaság törzshálózatának alapját a hírlap 
közvetlen közelében működő, azaz a szerkesztéssel foglalkozó személyek adják, így 
elsősorban Görög Demeter, Kerekes Sámuel, Péteri Takáts József és Márton József 
számítanak azon csomópontoknak, akik a hírlap és a társaság terveinek végrehajtá-
sának szempontjából a legtöbb kapcsolattal rendelkeztek. Ezen szerkesztők ismeret-
ségi körei azonban egymástól nem elszigeteltek, a gyenge kapcsolatok tartják összeköt-
tetésben más – esetünkben mecénási – csoportokkal, ahogyan Mark Granovetter 
társadalmi modelljében. „Az ilyen csoportokból álló társadalom kis, szoros összeköt-
tetésben lévő baráti körökből áll, akiket erős kapcsolatok kötnek össze […]. A gyenge 
kapcsolatok fontos szerepet játszanak számos társadalmi tevékenységben, a pletyka 
terjedésétől az állásszerzésig.”56 A bécsi társaság törzshálózatának keletkezési pontja 

Úr által Frantziából Magyarra forditott Új módi Gonosztévő nevezetű Darabot tulajdon költségén 
nyomtattat ki, igen jó féle papirosra a’ leg szebb betükkel. – Néhai M. Gr. Bethlen László Úr’ el maradott 
Özvegye B. Bánff y Klára ő Nagysága, ki is ugyan tsak Aranka Urnak Budai Basa tzimü Fordítását 
maga költségén adat ki, a’ fenn emlitett ízzel; a’ minthogy foglalatoskodunk is már mi, mind a’ két 
megnevezett Munkáknak reánk bizott tsinos ki-adásában, ’s nem sokára készen is leszünk vele.” HMNT 
1791. május. 3., 540.

54 „Nagy Mélt. Bethlen Susánna Gróf Asszony, Erdély Ország’ mostani Kantzelláriussa’ Gróf Teleky 
Sámuel ő Kegyelmességének példás jóságú Hitvese, ki is Munkánk’ 3-dik Szakasszának 728-dik lap-
ján tett serkentő kérésünkre szép summa pénzt küldött hozzánk a’ végett, hogy azt Millót közönséges 
Történetei’ Forditójának Tiszt. Versegi Ferentz Úrnak le küldenénk, mellyet mi örvendetes készség-
gel tellyesítettünk is.” HMNT 1791. május 3., 540.

55 1803-ban körülbelül 1300 előfi zetővel rendelkeztek, míg rövid életű folyóirataink, például a Magyar 
Museum körülbelül 300 vagy a Mindenes Gyűjtemény körülbelül 120 előfi zetőjével szemben.

56 Barabási Mark Granovetter kísérletéről: Barabási, I. m., 63.
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a nevelői és szerkesztői modul57 kapcsolatából eredeztethető, ami Görög Demeter és 
Kerekes Sámuel nevelői tevékenységével kezdődött, majd a később hozzájuk csatlako-
zók ismeretségi köreivel bővülni58 tudott, és a gyenge kapcsolataiknak köszönhetően 
összeköttetésbe kerültek a kor különböző tudósaival, mecénásaival. A hálózatuk bővü-
lésével – ami a hírlap népszerűségéből is adódott – szélesebb körből tudtak támoga-
tókat találni, nemcsak saját lapjuk fenntartására, hanem egy-egy munka vagy író tá-
mogatásához is, áthidalva ezzel valamelyest az intézményesített fi nanszírozás hiányát, 
és a nyilvánosságban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználását. A lap fenntartásá-
hoz és a társaság terveinek végrehajtásához a mecénási hálózat kiépülését az előfi zetői 
modul integrálódása tette lehetővé, hiszen többnyire az előfi zetőikből lettek a későbbi 
támogatóik.

Az összekapcsolódások a támogatói hálózatban sem véletlenszerűen jönnek lét-
re, ebben a népszerűségi törvénynek van nagy szerepe, mert „önkéntelenül nagyobb 
arányban adunk hozzá kapcsolatokat azokhoz a pontokhoz, amelyeknek már nagyon 
sok kapcsolatuk van.”59 A nevelő tevékenység ebben az időszakban olyan lehetősége-
ket hordozott, amely számos kapcsolat kialakítását is magában rejtette, amellyel meg-
valósulhatott a sokféle valódi hálózat két közös vonása is, a növekedés és népszerűségi 
kapcsolódás, így az életstratégia olyan csoportjellemző tulajdonsággá vált,60 amely 
lehetővé tette az önszerveződés kialakulását, a csoportképződést,61 olyan kis világ 
létrejöttét, amelyet a törzshálózathoz tartozók gyenge kapcsolatai tartanak össze. 
Görög, Kerekes, Péteri Takáts és Márton is a nevelői munkának köszönhetően került 
kapcsolatba olyan mecénásokkal, akik támogatták kultúraszervező terveiket. A ne-
velősködés lehetővé tette, hogy valamelyest stabil egzisztenciával rendelkezzenek, és 
egyáltalán megfogalmazódhasson, realizálódhasson a lapalapítás, így a Hadi és Más 
Nevezetes Történeteket vagy a Magyar Hírmondót már ne nyomdász-vállalkozó 
működtesse, ami nagyobb mozgásteret nyújtott a megszerzett haszon kultúrába való 
visszaforgatására.

A változásokhoz azonban a jelentős anyagi forrásokkal rendelkező társadalmi ré-
teg változására is szükség volt, aminek az arisztokraták, főnemesek nyugat-európai 
tanulmányútjain tapasztaltak teremthették meg a mozgatórugóját.62 A társaság tagjai 
nyilván felismerték, egyfajta gazdasági tudatosságot mutatva, hogy minél több me-

57 „A hálózat elemeinek csoportját akkor hívjuk a hálózat moduljának, ha az elemek a többi elemtől 
viszonylag elkülönítettek, és egymáshoz mind a hálózat szerkezetében, mind funkcionálisan szoros és 
preferált kötődést mutatnak. A modulok egy nagyobb hálózat széttagolódásából (parcellációjából), 
illetve kisebb (al)hálózatok integrációjából jöhetnek létre.” Csermely, I. m., 288.

58 „A sokféleség ellenére a legtöbb valódi hálózatnak van egy lényeges közös vonása: a növekedés. Bár me-
lyik hálózatot is választjuk ki, egy dolog igaz lesz: néhány ponttal kezdődtek, aztán új pontok hozzá-
adásával növekedtek, míg fokozatosan elérték jelenlegi méretüket.” Barabási, I. m., 117.

59 Uo., 122.
60 „A hálózat csoportjellemző tulajdonsága a hálózat elemeinek kölcsönhatásából fakad. A csoportjellemző 

tulajdonságok nem észlelhetőek az egyes elemek elkülönített vizsgálata során.” Csermely, I. m., 286.
61 „Csoportképződés […] akkor fi gyelhető meg a hálózatokban, ha a hálózat egy elemének két szomszédja 

egymásnak is szomszédjai, azaz a három kölcsönös szomszédságban álló elem egy háromszöget alkot.” 
Uo., 286–287.

62 Széchényi Ferenc például Angliában, Teleki Sámuel, Teleki József és Ádám Svájcban, Franciaországban 
töltöttek el hosszabb-rövidebb tanulmányutakat.

cénási és/vagy előfi zetői kapcsolattal rendelkeznek, annál eredményesebben tudják 
majd megvalósítani terveiket, ezért a hírlap közleményeit is olyan érvrendszerhez 
igazították, amelynek központjában az áll, hogy saját jövedelmeiket sem kímélve tá-
mogatásokat adnak, miközben másokat szintén erre buzdítanak, hogy a nyugati 
példák mintájára, a magyar nyelv fejlesztése által a tudományok is fejlődésnek indul-
hassanak. Talán épp ennek az érvrendszernek a folyamatos alkalmazásában rejlik 
Görögék hírlapjának sikere, szemben a rövid ideig működőképes folyóiratokkal.

A bécsi tudós társaság lapjának fi nanszírozási módjáról, anyagi lehetőségeiről 
képet kaphatunk a támogatásukkal Bécsben 1790-ben kiadásra került, Bessenyei 
György Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék című munkájából, amelyben 
Révai Miklós A’ Hadi Történeteket Író Érdemes Társaságnak boldogságot című elő-
szavában mond köszönetet a társaság kultúraszervező és -fi nanszírozó munkájáért. 
Révai szövegéből kitűnik, hogy a szerkesztők hogyan tudtak az adott körülmények-
hez igazodva megoldást találni a korabeli mecenatúra hiányosságainak áthidalására. 
„A’ mihezz fogtatok, olyly dítséretes el tekélléssel fogtatok, hogy abból való jövedelme-
teket, még sajátotokkal is meg toldva, több holmi fi nomabb ízlésű Müveknek, de főké-
pen a’ Hazai Nyelvnek Gyarapodására fordítsátok. Magatokhozz vonzottátok ezzel 
Országunknak már elég számos Nagyjait, kik a’ Hazáhozz való hívségtekbenn bízván 
általatok kívánják ösztönűl ki osztani kintseiket a’ Magyar Ielesebb Elmék között.”63

Révai világosan megfogalmazta a társaság gazdasági működésének irányvonalait, 
rámutatva a hírlapban alkalmazott szerkesztői érvelés jelentőségére. A bécsi társaság 
retorikájának szerves része a mintaadás, így a lap közleményeiben hangsúlyozzák 
az anyagi támogatók fontosságát és saját vagyonuk felajánlását, amelyekben mindig 
nyomatékosítják, hogy azt a társadalmi fejlődés elősegítéséért teszik, és erre kapa-
citálnak másokat is, szélesítve ezzel a mecénási hálózatukat. Nem véletlenül tehették 
be a Hírmondó utolsó lapszámába64 azokat a számszerűsített kimutatásokat, melyek-
ben a különböző „Jóltevők” és „Pártfogók” felajánlásait közlik, többek között Szé-
chényi György, esztergomi érsek példamutató „hazafi úi, és a’ köz haszonra szentelt 
nagy áldozatairól”, amely nem teljes jegyzék ugyan, de így is 1891600 forintot tesz ki, 
és rámutatnak, hogy az előd jótékonysága inspirálta Széchényi Ferencet is hasonló 
cselekedetekre.

Az anyagi támogatók megszerzése mellett az újságból származó jövedelmük sem 
lehetett elhanyagolható, a hírlap megszűnésének évében 1300 előfi zetővel rendelke-
zett, így az előfi zetői pénzekből évente közel 13000 forint bevételük származott. 
Ebből az összegből azonban még a hírlap kiadásának költségeit, a szerkesztéssel 
foglalkozó személyek munkáját, valamint az egyéb, kultúraformáló elképzeléseik 
megvalósítását is fedezni kellett. A szerkesztői kereset nagyságáról is vannak infor-
mációink, mert Kerekes halála után Görög Demeter új társat keresett maga mellé, 
ennek nyomaként pedig fennmaradt egy Benedek Mihálynak írt kézirat,65 amelyből 
63 Bessenyei György, Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék, Hummel János Dávid betüivel, 

Bétsben, 1790, 4–5.
64 MAHI 1803. március. 29.
65 „[A]z institutum egy ilyen derék társnak esztendei fi zetésül 600, 700, 800 forintot szabott ki. Ha 

tartós szorgalmatossága által az előfi zetők számát neveli, az esztendei fi zetése is nagyobbra nevekedik 
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kitűnik, hogy Görög a hírlap következő szerkesztőjének évente 600–800 forint jöve-
delmet kínált, de az összeg változott, ez az előfi zetők számától függött.

A hálózat minden pontjának van alkalmassága, a nagyobb alkalmassággal rendel-
kező pontokhoz pedig a többiek gyakrabban kapcsolódnak, így gyorsabban gyűj-
tenek be kapcsolatokat.66 A hálózatelmélet fogalmait szem előtt tartva és a hírlap 
közleményeiből kiindulva valószínűleg a szerkesztők gazdasági tudatossága lehetett 
az eredményesség másik kulcsa, amely alkalmasabbá tette őket más tudós társaság 
sajtótermékeivel szemben. Megbízhatóságra törekedtek (például ha nem érkezett meg 
a posta miatt egy-egy lapszám, újraküldték; a költségek növekedése ellenére azonos 
áron és minőségben árulták), miközben újszerű megoldásokat is alkalmaztak (első-
ként tettek illusztrációkat a lapba; korábbi féléveket is meg lehetett venni;67 a met-
szeteket/térképeket a hírlaptól függetlenül is árulták; akciót is hirdettek, hiszen 
kedvezményesen vagy ingyen juthatott hozzá az újsághoz az, aki előfi zetőket szer-
zett),68 így népszerűségre tettek szert, ez növelte bevételüket, amit aztán visszafor-
gattak valamilyen munkát vagy alkotót támogatva.

A mecénási hálózat hibatűrő képessége a széleskörű együttműködésnek és a szer-
kesztők gazdasági tudatosságának, alkalmasságának volt köszönhető. A társaság 
összességében eltérő minőségű és mennyiségű mecénási kapcsolattal/támogatással 
rendelkezett, azaz működése egy hatványfüggvény segítségével írható le. „A hat-
ványfüggvények azt a tényt fogalmazzák meg matematikailag, hogy a valódi hálóza-
tokban a pontok többségének csak néhány kapcsolata van, és ez a számtalan kis pont 
együtt létezik néhány nagy középponttal, olyan pontokkal, amelyekhez szokatlanul 
sok kapcsolat tartozik. Az a néhány link, amely a kisebb pontokat egymáshoz kap-
csolja, nem elég ahhoz, hogy biztosítsa a hálózat teljes összefüggőségét. Ezt a felada-
tot látják el a viszonylag ritka középpontok, amelyek a valódi hálózatokat megóvják 
a széteséstől.”69 A hírlap és a társaság támogatói hálózatában van néhány elem, ame-
lyeknek nagyon sok kapcsolata van, például Széchényi Ferenc és Festetics György, 
majd a kapcsolatok70 számának csökkenésével növekszik az adott kapcsolattal rendel-
kező elemek száma. A tudós társaság a hálózat struktúrájának köszönhetően – a nagy-
számú támogató és előfi zető – megnövelte az alkalmazkodó- és ellenálló-képességét,71 

[…], s az institutum inasa ingyen tartozik szolgálatot tenni becses személye körül”. A levelet közölte: 
Révész Imre, Figyelő 1877, 237–238. Lásd még Vargha Balázs, Csokonai-emlékek, Akadémiai, Buda-
pest, 1960, 561; valamint Csokonai Vitéz Mihály, Levelezés, s. a. r. Debreczeni Attila, Akadémiai, 
Budapest, 1999, 607–608.

66 Barabási, I. m., 135.
67 HMNT 1791. január 7., 24.
68 HMNT 1790. november 30., 680.
69 Barabási kutatócsoportja kezdte el skálafüggetlen hálózatként említeni a hatványfüggvény-eloszlású 

hálózatokat, ez az elnevezés pedig elterjedt a legtöbb olyan területen, ahol komplex hálózatok 
fordulnak elő. Barabási, I. m., 100–101.

70 A kapcsolatok száma jelen esetben a támogatások mértékével is megfeleltethetők, Széchényi Ferenc 
neve például a hírlap történetében gyakran felmerül, és nagyobb felajánlásokkal összefüggésben, ugyan-
akkor jelentős a személyes kapcsolati köre is, hiszen számos lehetséges támogatót találhatott köztük.

71 „A hálózat ellenálló-képessége azt mutatja meg, hogy a hálózat mennyire marad stabil az elemeinek, 
illetve a kapcsolatainak a fokozatos eltávolítása esetén. Amíg a hálózat képes megőrizni a törzshálózatát 
és a perkolációját: az ellenálló-képessége megmarad.” Csermely, I. m., 287.

így – az egyre nehezedő körülmények ellenére – épségét alig befolyásolta néhány sze-
mély ki- és bekapcsolódása72 a támogatói vagy előfi zetői hálózatba, a pénzügyi rend-
szerük képes volt stabil maradni, a magyar nyelvű kultúráért megvalósítandó terveik 
jórészét sikerült végrehajtani.

A hírlap megszűnését nem anyagi nehézségek okozták, jó példa erre, hogy mű-
ködésük során Görögék képesek voltak 1789-től 1803-ig ugyanazon az áron adni 
lapjukat,73 noha biztosan voltak pénzügyi nehézségeik. Az átgondolt rendszerük 
azonban így sem lehetett tökéletes, mert maradt olyan – már a kezdeteknél jelen-
lévő – elképzelésük,74 amely a hírlap működése folyamán sem tudott realizálódni. 
Már 1789 szep temberében kijelentik, hogy a Magyar Grammatika után egy „gazdag 
Szó-Tár”75 elkészítését is szeretnék megvalósítani, amit a lapban propagálnak is több 
alkalommal, már a pszichológiai díjátadóról szóló beszámolóban megemlítik, hogy 
a beszédek után „egy jó Magyar Szótárnak készűlhetéséről való tanátskozás”-ra76 
kerül sor. 1793-ban pedig a Hírmondóban közölték Makó Pál Egy Magyar Szótárnak 
készítésére intéző vélemények77 című munkáját, és a Kiss József itélete a’ Dictionarium 
el készítése iránt 1791.78 című szöveg valószínűleg az említett pszichológiai díjátadó 
tanácskozására, vagy annak következményeként, utána keletkezhetett. Elképzelhető, 
hogy az újság körüli tennivalók sokasága, vagy tervezés hiánya lehetett a sikertelenség 
oka, de a fi nanszírozási rendszerük sebezhetőségét ugyancsak jelezheti.

Minden nehézség ellenére azonban a bécsi magyar tudós társaságnak még épp egy 
kedvező időszakban sikerült egy olyan támogatói és előfi zetői rendszert létrehozni, 
amivel sikeresen tudták működtetni a Hírmondót, vele pedig a terveik és ígéreteik 
egy részét beváltani, szélesebb olvasói réteghez eljutni, a hálózaton keresztül infor-
mációkat terjeszteni, részben pótolni az akadémia hiányát és előkészíteni létrejöttét. 
A kedvező időben és körülmények között keletkezett és a támogatókkal bővülni tudó 
törzshálózat képes volt – más tudós társaságokkal ellentétben – hosszabb ideig fenn-
maradni, és hatékonyan bekapcsolódni a magyar nyelvért folytatott küzdelembe.
72 „Nyilvánvaló, hogy minél több pontot veszünk ki, annál nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy 

a pontok jelentős csoportjait elszigeteljük a többi ponttól. Ám a véletlen hálózatok kutatásával töltött 
évtizedek tanulságai szerint a hálózat összeomlása nem fokozatos folyamat. Néhány pont eltávolítása alig 
befolyásolja a hálózat épségét. Mégis, ha az eltávolított pontok száma elér egy kritikus értéket, akkor 
a rendszer azonnal pici részekre esik szét, amelyek közt nincsen kapcsolat. A véletlen hálózatok meg-
hibásodásai fordított fázisátalakulást mutatnak: létezik egy kritikus küszöbérték, amely alatt a rendszer 
alig szenved kárt. A küszöbérték felett azonban a hálózat egyszerűen szétesik.” Barabási, I. m., 155.

73 HMNT 1791. július 7. (félévente 5 forint, Bécsben 4); HMNT 1803. január 14.
74 A szótár elkészítése mellet valószínűleg A’ Földnek rövid le-írása c. munka ugyancsak a nem megvaló-

sult tervek egyike, mert Kömlei Jánost csak később kérték fel annak megírására, de a hírlapban már 
a kezdeteknél megjelent a felhívás. Erre a szerző kéziratban maradt szövegéhez tartozó levél is utal, 
ami szintén a Zvara Edina által 2012-ben fellelt Görög Demeter iratai között található. (Eisenstadt, 
Esterházy-kastély könyvtára). A kezdeti tervekhez való tartozást támasztja alá az is, hogy a szerkesztők 
a lapban is megjelentették céljukat, az Európa Mappájához szerették volna elküldeni az előfi zetőknek, 
ennek megvalósulásáról azonban nincs információnk: „Igéretet tettünk vólt, hogy ezen Mappához 
meg fogjuk küldeni a’ Földnek rövid le-irását is, mellyben tudni illik Europán kívül való Részei is a’ 
Világnak rövideden elő lesznek adva”. HMNT 1791. június 17., 765–767.

75 HMNT 1789. szeptember 25., 284.
76 HMNT 1791. január 25., 95.
77 MAHI 1793., 538–542.
78 OSZK Kt, QuartHung 441.
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A modern nyilvánosság alakulásában olyan központot tudtak képezni, amely még 
a reprezentatív nyilvánosság jellemzőinek egy részével rendelkezett ugyan, hiszen 
időnként, az érvelés részeként hangsúlyozták a támogató személyét, hogy többeket is 
pénzügyi hozzájárulásokra motiváljanak, de amelyhez már a polgári nyilvánosság jel-
lemző vonásai is társulnak, mert a szerkesztők gazdasági tudatossága, üzleti szem-
pontjaik érvényesülése szintén kimutatható a hírlap működése során, átmenetet ké-
pezve így a Jürgen Habermas79 által leírt két nyilvánosságtípus között. A bécsi tudós 
társaság működését és gazdasági szemléletét tekintve inkább hasonlít egy a magyar 
nyelvű kultúráért tenni akaró üzleti vállalkozásra, mint a kizárólag hadi híreket 
előtérbe helyező és hírlapot fenntartó, azonos érdeklődésű baráti csoportosulásra.

79 Jürgen Habermas, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy 
kategóriájával kapcsolatban, ford. Endreffy Zoltán – Glavina Zsuzsa, Osiris, Budapest, 1999.

FRIED ISTVÁN

Jókai Mór, a kupléíró

Lám megmondtam Angyal Bandi,
Ne menj fel te Bécsbe,
Miniszterek, diplomaták
Közibe, közibe;
Mert megtanulsz szót forgatni
Izibe, izibe!
S majd ugy kerülsz a Rájxrátnak
Kezibe, kezibe.

(Jókai Mór)1

szép zenéjén kívül épen regényes tárgyának köszön-
heti, hogy csakhamar olyan általános népszerűségre 
tett szert, a minővel „Angot” és a „Kornevilli haran-
gok” óta egy operett se dicsekedhetett.

(A Czigánybáró a Népszínházban)2

Az örvendetesen megélénkült Jókai-kutatásnak még számos fehér foltja van, és nem 
pusztán azért, mert a kritikai kiadás eddig az életműnek csak meghatározott szeg-
menseire koncentrált, és nem bizonyosan helyesen mérték föl az arányokat a kritikai 
kiadás egykori szerkesztői: ugyanis a Cikkek, beszédek kötetei olyannyira vegyes jelle-
gűek lettek, hogy belőlük aligha olvasható ki a Jókai-személyiség politizálással, köz-
vetlen állampolitika- és társadalombírálattal foglalkozó, több évtizedes története. 
Ami műfajtörténetileg és –elméletileg nem kevésbé eredményez zavart: hiszen a Jókai 
által szerkesztett „vicclapok” és az azokban ágáló, egy beszédmódot meghonosító/el-
fogadtató fi gurák megszólalásai más jellegű alkalmiságban tűnnek fel, körvonalazód-
nak azok a vonásaik, amelyekkel nem csekély népszerűséget szereztek „szülőatyjuk”-
nak; és egyáltalában Jókai és tágabb kontextusa viszonyát elfedik a részben nem teljesen 
világos szempontok szerint történő válogatások, részben a választási és parlamenti 
beszédek irányzatossága, célzatossága fényében a gúnyversek, karcolatok kevésbé ké-
pesek érvényesülni. Nem elegendő alapos válogatást kapnunk (például) Kakas Márton 
színikritikáiból, a vicclapban betöltött helyükről sem árt ismereteket szereznünk, 

*  Ezen a helyen is hálásan köszönöm az OSZK Színháztörténeti Tára munkatársainak szíves segítségét.
1 Jókai Mór, Lám megmondtam Angyal Bandi! = U., Költemények, I., Révai, Budapest, 1904, 141. Vö. 

még Kakas Márton humorisztikus levelei, kiválogatott versei és apróbb elbeszélései, közrebocsátja Jókai 
Mór, Heckenast, Pest 1871, I, 49. idézi a népszerű betyárdalt (Mária királyné): „Van egy áldott okos 
felesége, ki váltig mondja neki: »Angyal Bandi, ne menj az alföldre, csikósoknak, gulyásoknak közibe!«”

2 Vasárnapi Ujság 1886., 273. Az idézett két operett adatai: Charles Lecoque: La fi lle de Madame Angot 
(1872), Robert-Jules Planquette: Les cloches de Corneville (1877).

*


