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TANULMÁNYOK

FÓRIZS GERGELY

Kontextusok az Uránia 
program  szövegeinek képzési modelljéhez*

Kármán József és Pajor Gáspár Urániájáról írt könyvében Szilágyi Márton A’ nemzet’ 
tsinosodása című írás kapcsán fontos, a folyóirat többi programszövegének logikai-
retorikai stratégiájára is érvényes, s egyben vizsgálatuk módszertanára nézve meg-
kerülhetetlen megfi gyeléseket tesz. Meglátása szerint a szöveg „tartózkodik saját 
referenciáinak föltárásától”, gyakorta nem jelöli az intertextualitás meglétét, „elrejti 
a forrásait”.1 Szilágyi az esszé hivatkozásait három csoportra osztja: egy részük jelö-
letlenül utal a korban általánosan ismert antik műveltséganyagra, más részük olyan 
jelölt szövegátvétel, mely az adott időszakban bár nem „ilyen értelemben közismert”, 
de szélesebb körben olvasott munkákból (mint Barthélemy regénye vagy Sonnenfels 
egyetemi tankönyve) származik, harmadik részük pedig azonosíthatatlan forrásra 
utal, s a szövegnek nem is célja, hogy az olvasó valamely szerzőhöz kösse a gondolatot, 
csupán annak „szóbeszéd szintű létezését” kívánja felmutatni mintegy az általáno-
sabb érvényességet igazolandó.2 Mindennek következménye – mint Szilágyi további 
okfejtéséből kiderül – egy általánosságok szintjén megfogalmazott kultúrkritika, 
illetőleg művelődési program, melynek egyes elemeit a korabeli hazai olvasók ráérthet-
ték konkrét személyekre, illetve viszonyokra, de ezen olvasatok pontos rekonstruálása 
a mából visszatekintve aligha lehetséges.3 Ehhez hozzá lehet tenni, hogy a szövegek 
beazonosítható locusokra tett utalásai – mint A’ nemzet’ tsinosodása Barthélemy-, 
Seneca- vagy Horatius-idézetei – többnyire a 18. század végén locus communisnak 
számító megállapításokat tartalmaznak. Mindebből következik, hogy a forráskutatás 
fi lológiai módszere meglehetősen korlátozott eredményekre vezet e szövegek eseté-
ben, hiszen a forrás vagy nem azonosítható, vagy azonosítható, de jellemzően csak 
mint egy közhely eredete, s így e művelet nem tűnik alkalmasnak arra, hogy segít-
ségével határozott eszmetörténeti körvonalat adjunk a feltárandó mondanivalónak. 
E mondanivalót ráadásul gyakran a korban közhelytárnak számító antik mitológiából 

* A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
1 Szilágyi Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 1998, 412.
2 Uo., 413–414.
3 Uo., 412., 415.
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vett képek (például a gráciák vagy Prométheusz alakjának felidézése) közvetítik, 
s e programszövegekről általában is kijelenthető, amit Szilágyi Márton A’ nemzet’ 
tsinosodása egyik passzusáról ír, hogy kevésbé az „egzakt és defi nitív gondolatok”, 
mint inkább az „erős és hatásos metaforizáltság” jellemzi őket, s ez a sajátos fogalmi 
körülhatárolatlanság igen szélesre tárta a kaput az „erőteljes átértelmezések számára”.4

E körülményekkel számot vetve az alábbiakban az Uránia programszövegeiben 
kifejtett képzésprogram tipológiai bemérését kísérlem meg néhány jellemző szöveg-
hely intertextuális kapcsolatainak vizsgálatán keresztül, mindeközben azonban nem 
mondok le a forráskutatás bizonyos, még ki nem aknázott lehetőségeiről sem. Más-
részt a programszövegek belső kontextusára is tekintettel leszek, s az egyes – gyakran 
metaforikusan, toposz- vagy közhelyszerűen megfogalmazott – programelemek 
egymást értelmező, specifi káló jelentésrétegeit próbálom megragadni.

Az érintett szövegegységek körének kijelölésében Debreczeni Attilát követem, aki 
az első kötetet nyitó szövegek (a Beleznaynéhoz szóló ajánlás, a Bé-vezetés, A’ Vallás’ 
Szeretetre-méltó-vólta) és a harmadikat záró A’ nemzet’ tsinosodása mellett ide vonta 
a Magyar Hírmondóban 1794–95-ben napvilágot látott, az Uránia tárgyában annak 
szerkesztői által jegyzett jelentéseket is.5 E szövegcsoportot olyan egységként keze-
lem, melynek tagjai kölcsönösen egymásra vonatkoznak, és ily módon együttesen 
formálják meg a nemzet képzésének avagy csinosodásának általános programját, 
s jelölik ki ezen belül az Uránia szerepét.

A címadás kontextusai

A folyóirat címválasztását a szerkesztők egyik programszövegben sem indokolják 
közvetlenül, viszont a Bé-vezetés utolsó két bekezdésében a folyóiratot megjelenítő 
allegória mégiscsak olvasható eff ajta önértelmezésként. A névtelenségbe burkolózó 
mecénásnak szóló itt olvasható köszönetnyilvánítás a periodikát „tsetsemő Urániánk-
nak” nevezi, majd az ily módon antropomorfi zált alak a záró bekezdésben a követ-
kezőképpen szólítódik meg: „Gyenge Leányka! indúlj-el immár-ki mértt Útadon, 
emlékezzél-meg Mennyei Származásodról – Taníts! és igyekezz tetszeni! Légy tiszta, 
és kellemetes! Légy hasznos Társalkodónéja Hazánk’ szerelmes Leányinak, a’ kik 
közzé most ki-botsátunk.”6 Ebből annyi kiderül, hogy a címadás nem esetleges, 
hanem egy mitológiai alakra tett utalás révén a folyóirat módszertanát, illetve célki-
tűzését hivatott kifejezni. De vajon mely mitológiai elbeszélésből származik az itt 
ábrázolt attribútumokkal rendelkező Uránia? A témát közelebbről először vizsgáló 
Balogh Piroska erre vonatkozóan érdekes hipotézist fogalmazott meg. Szerinte ki-
zárható, hogy az Urania itt szokott jelentésében állna, tehát valamely antik istennő 
mennyei származására utaló jelző lenne, s ehelyett egy korabeli csillagászati vita 
kontextusában értelmezte a nevet. Az ekkortájt felfedezett Uranos bolygó elnevezése 

4 Uo., 424.
5 Debreczeni Attila, Tudós hazafi ak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII. század 

végének magyar irodalmában, Universitas, Budapest, 2009, 431.
6 Első folyóirataink: Uránia, s. a. r. Szilágyi Márton, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 1999, 17.

körüli, magyar vonatkozásokkal is bíró disputáról van szó, hogy ti. hím- vagy nőnemű 
alakban (Uranos/Urania) szerepeljen-e a csillagászati atlaszokban az égitest. Szerda-
hely György Alajos a vitába egy latin nyelvű költeménnyel kapcsolódott be, melyben 
többek között azzal érvel az Urania változat mellett, hogy ezáltal „a költőknek, fes-
tőknek, művészeknek támadna végre égi vezérük [...], akikhez inkább illene a női, 
semmint a férfi úi vezérlő princípium”.7 Balogh Piroska következtetése szerint „a vita 
kontextusában [...] megformálódó Urania-kép feltűnő egyezéseket mutat a folyóirat 
bevezetésében körvonalazott allegorizáló Urania-alakkal. A klasszika-fi lológiai vo-
natkozással szemben eme hagyomány horizontján a folyóirat címadása látványos 
állásfoglalás a nőiség értékei, valamint feminitás és művészet organikus egybetar-
tozása mellett”.8

Bármennyire megvilágító erejű is ez a kontextualizálás az Uránia programjának 
nőolvasókat megcímző mivoltára, s az asszonyokat a nemzeti csinosodás letéteménye-
seiként láttató elemeire nézve, nem illeszkedik teljesen a Bé-vezetésben Urániáról adott 
jellemzéshez, hiszen ő itt nem a művészek vezéreként lép fel, hanem általánosabban 
a női olvasóközönséghez szól, s kevésbé vezéri, mint inkább egyenrangú „Társal ko dó-
néi” minőségben. Szerdahely Uránia múzsáról szóló elbeszéléséből ráadásul hiányzik 
a leszállás mozzanata, amely elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a „mennyei szár-
mazású” leányka az emberek közé lépjen, s ne csupán távoli vezérlő csillagzatként ra-
gyogjon. A jelek szerint nála inkább Urániának mint a tudományok egyik szimbó-
lumának ama antikvitásban megjelenő szerepe kap aktuális töltetet, hogy ez a múzsa 
a tudósokat az égbe emeli, illetve az elmét az égi dolgok szemlélésére készteti.9

Feltűnő ugyanakkor, hogy a leányka-alak főbb jellemzői, vagyis a mennyei szárma-
zás, majd emberi alakba transzformálódás, illetve tanítás és tetszés egyidejűsége 
harmonizálnak a programszövegekben a tudományközvetítés vagy képzés eszményének 
megjelenítésére alkalmazott több más metaforával. Az alábbiakban ezeket, a folyó-
irat címadásának belső kontextusát megteremtő metaforikus fejtegetéseket fogom 
sorra venni.

Elsőként a legismertebbet, a Prométheusz-mondához visszanyúlót idézem A’ nem-
zet’ tsinosodása végéről: „Az igaz Litterátor hozza le, mint egy második Prometheús, 
az Égből a’ Bőltsesség’ szép Világát; a’ terjeszt a’ Nemzetekre Ditsősséget, és Virágozást, 
és Közbóldogságot, a’ teszi a Jobbágyot, Meggyőződésből való kész Engedelmű Jobbággyá, 
az Úralkodót a’ Szívek’ Uralkodójává, az Embert, Emberré. A’ vezeti végre, a’ Népet, 
a’ józan Értelem’ Kötelein a’ maga Kötelességeire, és a’ Szív’ édes Lántzainn a’ maga 
7 Balogh Piroska, Ars scientiae. Közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentu-

maihoz, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2007, 175.
8 Uo., 176.
9 Lásd a 18. században közkézen forgó német mitológiai lexikon Uránia-szócikkét: Benjamin Hederichs 

ehemal. Rect. zu Großenhahn gründliches mythologisches Lexicon, worinnen so wohl die fabelhafte, als 
wahrscheinliche und eigentliche Geschichte der alten römischen, griechischen und ägyptischen Götter und 
Göttinnen und was dahin gehöret, nebst ihren eigentlichen Bildungen bey den Alten, physikalischen und 
moralischen Deutungen zusammen getragen, und mit einem Anhange dazu dienlicher genealogischer 
Tabellen versehen worden. Zu besserm Verständnisse der schönen Künste und Wissenschaften nicht nur für 
Studierende, sondern auch viele Künstler und Liebhaber der alten Kunstwerke, sorg fältig durchgesehen, 
ansehnlich vermehret und verbessert von Johann Joachim Schwaben, Gleditsch, Leipzig, 1770, 2478.
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Bóldogságára.”10 E passzusnak a folyóirat címadó allegóriájával való mély összetartozá-
sát – melyet a belső kontextus önmagában nem tesz minden elemében explicitté – 
akkor érthetjük meg, ha fi gyelmünket kiterjesztjük néhány releváns külső kontextusra 
is. Az egyik ilyen a német populárfi lozófi a, melynek képzéskoncepciója és A’ nemzet’ 
tsinosodása ezirányú gondolatai között Szilágyi Márton korábban eszmei összefüg-
gést sejtetett.11 Most a populárfi lozófi ai képzésmodell metaforikus megjelenítéseire 
fogok kitérni, elsőként arra, melyet a német populárfi lozófusok reprezentatív perio-
dikuma, a Der Philosoph für die Welt közölt 1777-ben Johann August Eberhard 
tollából.12 Amint Eberhardnak az allegorikus elbeszéléshez illesztett jegyzete („Eine 
Allegorie nach dem Plato”) nyomán kikövetkeztethető, a szöveg Platón Próta gorasz 
című dialógusát, pontosabban az abba foglalt Prométheusz-mítoszt vette alapul, illet-
ve gondolta tovább. Az eredeti platóni történet szerint Prométheusz szaktudással 
ruházta fel az anélkül még az állatoknál is védtelenebb embert, ezzel biztosítva lét-
fenntartását. Hosszabb távon azonban ez nem bizonyult elegendőnek, mert közös-
ségalkotó képesség híján az emberek jogtalankodni kezdtek egymással, emiatt szét-
szóródtak és újból pusztulás lett a sorsuk. Ezért Zeusz elküldte Hermészt, hogy 
honosítsa meg közöttük a tisztességet és a jogot.13 Eberhard elbeszélése ezen a ponton 
kezdődik. Azzal veszi fel a történet fonalát, hogy az említett erények dolguk végezet-
lenül térnek vissza az égbe, miután kiderült: egymagukban nem képesek boldoggá 
tenni a halandókat. Ezután Jupiter lányával, Minervával küld az embereknek értel-
met és bölcsességet, mert „Prométheusz sietségében csak annyit tudott ellopni belő-
lük, mely csupán arra volt elég, hogy fortélyossá váljanak”.14 Minerva azonban nem 
egyedül indult el:

Tudatában volt önnön komoly fenségének és ismerte a halandók gyengeségét, 
ezért húgait, a múzsákat küldte előre, hogy előkészítse maga számára az utat 
ezeknek az ártatlanoknak a bájos és céltalan játéka révén. Ez az eszköz bevált 
neki. Bár némelyik múzsa túlságosan készségesnek bizonyult, és a hatalmasok 
kedvesévé lett. De a többiek, akik megtartották mennyei ártatlanságukat, mégis-
csak játszva a bölcsesség néhány szikráját lehelték az emberek mellébe. Fokoza-
tosan újraéledt bennük az a mennyei rész, melynek révén rokonságban állnak 
az égiekkel, és hálás kezekkel kezdték el fogadni Minerva adományait.15

A Prométheusz-mondának ez az újító megformálása jól illeszkedik az Urániában meg-
jelenő változathoz: a prométheuszi teremtést kiegészítő múzsák funkciója ugyanaz, 
10 Első folyóirataink: Uránia, 316.
11 Szilágyi, I. m., 411–412.
12 Johann August Eberhard, Die Wissenschaften. Eine Allegorie nach dem Plato, Der Philosoph für die 

Welt 1777, 165–171. Megemlítendő, hogy a szóban forgó Die Wissenschaften című írás számottevő 
magyar recepcióval rendelkezik: ennek parafrázisa Berzsenyi Dániel verse, A’ Tudományok, valamint 
teljes prózai fordítása is napvilágot látott: A’ Tudományok’ eredetéről, ford. Csontos István, Felső 
Magyar Országi Minerva 1826/IV., 925–928.

13 Platón, Prótagorasz, 320c–322d
14 Eberhard, I. m., 169.
15 Uo., 170.

mint a „második Prometheúsé”: egyszerre mennyei és földi, egyszerre komoly és játé-
kos módon szólítani meg a halandók értelmét és szívét, s ezáltal hasznos közösségi 
lényekké tenni őket. Az Eberhard-féle mítoszvariáns azért megvilágító erejű az Urá-
nia Prométheusz-képére vonatkozóan, mert tipológiailag jól elválaszthatóvá teszi 
a hérósz történetének egyéb forgalomban levő módozataitól.

Az antik mítoszban (s ennek példája volt Platón említett elbeszélése) Prométheusz 
mindig egyszeri cselekedetet hajt végre, akár az emberek teremtését, akár a tűz iste-
nektől való ellopását, akár az emberek bizonyos mesterségekre való kitanítását tulaj-
donítják neki. Tevékenysége ugyanakkor annyiban mindig sikertelen, hogy a legfőbb 
erkölcsi-civilizációs javakat nem képes megadni az emberiségnek.16 A Prométheusz-
mí tosz azon variánsa, mely szerint egy második Prométheusz („Prometheus secun-
dus”) kultúrhéroszként mint az emberek pallérozódásának elősegítője lép fel, rene-
szánsz fejlemény, ezt a témát Boccaccio De genealogia Deorum című műve vezette be 
a humanista irodalomba.17 Az itt ismertetett Prométheusz-monda kétfajta teremtést 
különböztet meg: az első révén létrejött az ember a maga fi zikai-természeti valójában, 
de még vad és tudatlan volt; végső rendeltetésének azonban csak a második teremtés 
által felelhet meg. A második Prométheusz hozza el neki a tudást, a társadalmi létet, 
az erkölcsöt, melyek új értelmet adnak létének.18 Eberhardnál és az Urániában ez a mí-
toszváltozat azzal egészül ki, hogy ezen elbeszélésekben a közvetítendő „bölcsesség” 
tartalmilag kétpólusúvá válik, s nemcsak az ész használatát és a társadalmi köteles-
ségek betartását foglalja magába, hanem a szívre hatást is, miáltal a boldogság eszkö-
zévé is lesz. Tehát amikor az Uránia az ilyen kiterjesztett értelemben vett bölcsesség 
közvetítőjére alkalmazza a „második Prometheús” elnevezést, újító módon jár el.

Ez a populárfi lozófi ai jellegű szemlélet jól elkülönül nemcsak a reneszánsz, hanem 
a Sturm und Drang Prométheusz-értelmezésétől is, melyben az antik titán másmilyen 
értelemben válik „másodikká”. Akár Goethe híres Prometheus-versét, akár Shakes-
peare-ről tartott beszédét19 tekintjük meg ugyanis, mindkét helyen az eredeti (zeuszi, 
illetve prométheuszi) teremtés megismétléséről van szó, új kezdetről, nem pedig a 
már meglévő folytatásáról, kiegészítéséről, kijavításáról. Goethe eme fi atalkori írásai-
nak mondandója szerint az ember avagy a művész önmaga képére formálja alkotását, 
dacolva, illetve versenyre kelve az első teremtéssel, miáltal maga is a titáni, isteni 
szférába emelkedik. Az a mód, ahogyan Goethénél Prométheusz a teremtő zseni 
jelképévé válik, közismerten Herderre vezethető vissza, viszont a legújabb kutatás 
fényében – a germanisztikában meggyökeresedett nézettel szemben – nem köthető 
16 „Az államélet és a törvényes rend kezdetei, valamint az ember erkölcsi tulajdonságai [...] nem Promé-

theusz adományaihoz, hanem Zeusz tevékenységéhez fűződnek.” Prométheusz = Mitológiai enciklo-
pédia, főszerk. Sz. A. Tokarev, magyar kiadás szerk. Hoppál Mihály, Gondolat, Budapest, 1988, 
751. A Prométheusz-monda különböző változatainak ismertetését lásd Uo., 750–752.

17 Giovanni Boccaccio, De genealogia deorum gentilium [1360], IV., 4.
18 Vö. Ernst Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt, 1963, 100–101.
19 „Er wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen nach [...] dann belebte 

er sie alle mit dem Hauch s e i ne s  Geistes, e r  redet aus allen”. Johann Wolfgang von Goethe, Zum 
Shakespeares-Tag [1771] = U., Schriften zur Kunst und Literatur. Maximen und Refl exionen, szerk. Erich 
Trunz – Herbert von Einem – Hans Joachim Schrimpf, Deutscher Taschenbuch, München, 1982, 227.
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Shaftesbury sokat idézett mondatához („Such a poet is indeed a second Maker; 
a just Prometheus under Jove”),20 mely határozottan Jupiter alatt jelöli ki a „második 
teremtő” költő helyét.21 Az Uránia programszövegeiben pedig semmi nem utal arra, 
hogy itt ettől az alapképlettől elmozdulás történne. Ellenkezőleg: a költő/literátor által 
megvalósítandó képzés organikus mivoltáról A’ nemzet’ tsinosodásában álló egyik meg-
jegyzés ismét csak Shaftesbury-re emlékeztet:

A’ Természet mindég eggy tökélletes 
Egészszet formál; nem tagonként készíti 
az Embert, nem szálanként a’ Virágot, 
mindég egész Embert, egész Virágot 
készít: kövessük ezt a’ nagy Mestert.22

Like that sovereign artist or universal 
plastic nature, he forms a whole, cohe-
rent and proportioned in itself[.]

23

A két részlet közti tipológiai egyezésen belül eltérés, hogy a Shaftesbury-passzus 
spe cifi kusabb, mivel utalást tartalmaz Ralph Cudworth neoplatonista rendszerének 
„plastic nature” kategóriájára, vagyis konkrétan a természetben meglévő, isteni ere-
detű belső formáló erő utánzását várja el a költőtől. A folytatás pedig megerősíti, 
hogy a költő a belső forma ezen kifejtése során a teremtőhöz képest mint teremtmény 
alárendelt helyzetben van, ugyanis úgy utánozhatja őt, ha megismeri „teremtmény-
társai belső formáját és struktúráját”, illetve saját magát.24 Az Uránia Prométheusz-
szimbolikájának ez a lehetséges kontextusa egy olyan koncepció felé mutat, melyben 
a költészet utánzó és teremtő jellege nem áll szemben egymással,25 hanem a teremtés 
egésze magában foglalja az utánzás, ismétlődés mozzanatát is, ami a teremtmények 
révén valósul meg.

Amit A’ nemzet’ tsinosodása a költőknek szükséges istennel való elteltségről (en-
thusziaszmosz) szól, az nem ellentétes a natura naturans tanának e megformálásával, 
hiszen eszerint ez a fajta lelkesültség az isteni szférából történt „leszállás” eredménye, 
vagyis nem eredendő, hanem eredeztetett képesség:

A’ felséges és érdemes Kőltők, nem Akadályok, sőt Szővétnekei a’ Tudományok-
nak. Ezeknek hatalmas Szava a’ puszta Vadonyokat megnépesiti, Lelket önt az 

20 Shaftesbury, Soliloquy, or Advice to an Author = U., Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, 
szerk. Lawrence E. Klein, Cambridge UP, Cambridge, 1999, 93.

21 Mark-Georg Dehrmann legutóbb alapos fi lológiai vizsgálattal cáfolta azt a germanisztikában bevett 
tételt, hogy Herder a Prométheusz-hasonlatot Shaftesburyt követve alkalmazta volna, valójában több 
forrást használt eklektikusan. Mark-Georg Dehrmann, Das „Orakel der Deisten”. Shaftesbury und die 
deutsche Aufklärung, Wallstein, Göttingen, 2008, 341–387.

22 Első folyóirataink: Uránia, 309.
23 Shaftesbury, I. m., 93.
24 „Th e moral artist who can thus imitate the Creator and is thus knowing in the inward form and 

structure of his fellow creature, will hardly, I presume, be found unknowing in himself or at a loss in 
those numbers which make the harmony of a mind.” Uo., 93.

25 Korábban Szauder József vélte úgy, hogy Kármán koncepciója „a költészet nem utánzó, hanem eredeti 
és teremtő jellegét” állítja, de megőrizve egyben „a felvilágosodás használni akaró, utilitarista és tanító-
nevelő célzatát”. Szauder József, A magyar romantika kezdeteiről = U., A romantika útján. Tanulmányok, 
Szépirodalmi, Budapest, 1961, 19.

Érzéketlenekben;[!] a’ Kőltemény’, szép Színei által elragad Tűndérvilágokban 
a’ hol a’ Főldet elfelejttyük és az Istenek’ Társaivá leszünk. Ezek szaggattyák 
Verseiket a’ Musák’ Kerttyeiben, azt mondja az isteni Plátó, ezeknek folynak 
a’ tsendes Tsergetegek Téj, és Méz Habokkal; Apolló leszáll az Egekből, és 
Lanttyát nékik kőltsönözi, az ő Fúvallása felgyúllaszttya őket, szent Dühö-
déssel betőlti, és Szájokba adja Beszédét az Isteneknek.26

A szöveg itt részben Platón Ión című dialógusát parafrazeálja,27 azonban az eredeti 
locus szabad felhasználásáról van szó, hiszen Platónnál a szakértelem (tekhné) és 
a művészi alkotás éles szétválasztása alapján történik a költészet specifi kumainak 
kijelölése,28 míg itt a mindenoldalú képzés jegyében a tovább nem specifi kált „tudo-
mányok” elősegítője a költő, akárcsak a szöveg végén említendő „igaz Litterátor”. 

*

A képzésről az Uránia-allegória egyes mozzanatainak ismétlésével szóló metafori-
kus szövegrészek közül a következő, mely a gráciák mítoszára utal, szintén A’ nem-
zet’ tsinosodásában olvasható:

A’ nyájas Popularitas, a’ melly olly Tsudákat szűl, és eggy vad Nemzetből eggy 
tsínos és kiformáltt Népet készít, tsak akkor párosodik öszve a’ Tudományok-
kal, ha ezek a’ Grátziáktól Rózsaköteleiket kőltsönözik. – Azok a’ felleges Idők, 
mellybe’ olly szomorú vólt hazai Tudományaink’ Állapotja, már széllyelkez-
denek verődni, ámbár Wieland, a’ ki a’ Grátziákat hozzánk lehozni tudta vólna, 
még köztünk nem szűletett.29

Itt explicit utalás történik Christoph Martin Wieland saját írói önértelmezése 
szem  pontjából is fontos gráciafi lozófi ájára,30 mely több művében lényegi szerephez 
26 Első folyóirataink: Uránia, 309.
27 „A költők – köztudomás szerint – azt mondják, hogy ők a múzsák valamilyen kertjeiből és erdős 

völgyeiből, mézcsordító forrásoknál szedegetik éneküket, s úgy hozzák el nekünk, mint a méhek, 
maguk is úgy repülve. És igazat mondanak. Mert lenge lény a költő és szárnyas és szent, s mindaddig 
nem képes alkotni, míg az isten el nem töltötte, józansága el nem hagyta, és többé benne nincsen 
értelem. [...] nem szakértelem alapján alkotnak és mondanak tárgyukról olyan sok szépet [...], hanem 
isteni osztályrészük alapján”. Platón, Ión, 534 a–c., ford. Ritoók Zsigmond.

28 Vö. Ritoók Zsigmond, Utószó = Platón, Ión. Menexenosz, ford. Kövendi Dénes – Ritoók 
Zsigmond, jegyz. Steiger Kornél – Ritoók Zsigmond, Atlantisz, Budapest, 2000, 36–37.

29 Első folyóirataink: Uránia, 308.
30 Vö. Die Grazie tanzt. Einleitende Überlegungen = Die Grazie tanzt. Schreibweisen Christoph Martin 

Wielands, szerk. Miriam Seidler, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2013, 9–33., különösen 20–28. A Die 
Grazien című költeményen kívül ennek másik fő dokumentuma Wieland Musarion oder die Philosophie 
der Grazien (1768) című verses elbeszélése. (E műből fennmaradtak Kármán József jegyzetei. Bemer-
kungen aus Lektüren und dem gesellschaftlichen Leben gesammelt und aufbewahrt von K. 1787. = MTAK 
Kt., M. Irod. Lev. 4-r, 13., vö. Gálos Rezső, Kármán József, Művelt Nép, Budapest, 1954, 19.) A köz-
vetlenül a lélekből fakadó kellemet (Anmuth/Grazie) a puszta szépség fölé rendeli: Timoklea. Ein 
Gespräch über scheinbare und wahre Schönheit (1754). Wieland Shaftesbury hatását mutató grácia-fel-
fogásáról lásd: Bodrogi Ferenc Máté, Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkur zív 
háttere, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012, 151–156.
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jut, s melyet Die Grazien31 című, versbetétekkel tarkított elbeszélése helyez olyan 
kultúrevolúciós távlatba, amilyet A’ nemzet’ tsinosodása fenti passzusa körvonalaz. 
A korban Csokonai és Kazinczy által is magyarra fordított Die Grazien cselekmé-
nyének keretét ugyanaz a populárfi lozófi ai séma teremti meg, amely az Eberhard-
allegóriában is megjelent: a kezdetben állati sorban élt emberiségnek „emberré kép-
zését a természet csak elkezdte”, azt utóbb a múzsákkal egyesült gráciák teljesítik ki, 
amikor megtanítják az embereknek az életet megkönnyítő, megszépítő, megnemesítő 
művészeteket, és „elméjüket érzésükkel együtt fi nomítják”.32 A gráciák maguk nem 
azonosak a szépséggel, de jelenlétük szükséges ahhoz, hogy a szépség befogadhatóvá, 
élettelivé váljék. Ellenállhatatlan hatásuk jelképe a rózsakötél, melyet koszorújukból 
fonnak, s mellyel az elbeszélés szerint még magát Ámort is képesek megkötözni. 
Jelen aspektusból fontos funkciójuk, hogy a múzsákat is ők kísérik az emberek közé, 
és „még a fi lozófi a múzsája is tőlük tanulta el a titkot, hogyan kell egyszerre tanítani 
és tetszeni”:

A gráciák mindenekelőtt a szókratészi iskola védelmező istennői voltak. Már 
kora ifj úságának virágában elbűvölték Szókratészt, aki megkísérelte márványba 
faragni őket. Hogy ez sikerült neki, azt sejteni lehet, mert az athéniak egyedül 
ezt a műalkotását találták méltónak arra, hogy váruk előcsarnokában elhelyez-
zék a mesterremekek között.33

Ha fi gyelembe vesszük ezt a mítoszvariánst, mely a szókratészi típusú fi lozofálás 
mindenkire ható vonzerejét (popularitását) jeleníti meg a gráciák alakjával,34 akkor 
érthetővé lesz, hogy Wieland miként kerülhetett az Uránia mítoszújító szövegében 
a szókratészi szerepkörbe. Ez szempontunkból azért érdekes, mert az Uránia Bé-ve-
zetésében kimondottan Szókratész az egyik metaforikus jelképe az ugyanitt ké-
sőbb az Uránia-allegóriával is kifejezett exoterikus képzéseszménynek: „A’ sivatag 
Túdósságot, haszna-vehető Tudománnyá tenni, a’ képzellt és Szőr-szál-hasogató 
Eszeskedéseket, az Élet’, Jó-erkölts’, és a’ Köz-társaság’ Tzéllyaihoz alkalmaztatni, 
a’ Böltsességet, mint Szokrátes az Égből le-hozni – ez-is eggy Haszna az illy Írások-
nak.”35 Úgy tűnik tehát, hogy a „Grátziákat hozzánk lehozó” Wieland említésekor 

31 A művet elemzi: Julia Steiner, Das Prosimetrium in Wielands Grazien als verlebendigende Schreibweise 
= Die Grazie tanzt, 33–47.

32 Christoph Martin Wieland, Die Grazien [1769] = U., Gesammelte Werke, II., Cotta – Gebrüder 
Körner, Stuttgart, 1887, 48.

33 „Vorzüglich waren die Grazien die Schutzgöttinnen der Sokratischen Schule. Schon in der ersten 
Blume seiner Jugend von ihnen begeistert, versuchte es Sokrates sie in Marmor zu bilden; und dass es 
ihm gelungen sei, lässt sich daher vermuten, weil die Athener dieses einzige Werk seiner Kunst würdig 
fanden, ihm in dem Vorhof ihrer Burg einen Platz unter Meisterstücken zu geben.” Uo., 85–86.

34 A mítosz antik forrásairól lásd Veronika Mertens, Die drei Grazien. Studien zu einem Bildmotiv in der 
Kunst der Neuzeit, Harrassowitz, Wiesbaden, 1994, 29. Szókratész Grácia-szoborcsoportja a magyar-
országi szellemi köztudatban szintén élénken élt. Vö. Gergye László, Múzsák és gráciák között. 
Kazinczy Ferenc és a gráciaköltészet, Universitas, Budapest, 1998, 37.

35 Első folyóirataink: Uránia, 14. A Bé-vezetés két részletének összefüggésére korábban már felhívta a 
fi gyelmet: Debreczeni, I. m., 447.

a Szókratész-hagyomány két toposza kontaminálódik az Uránia szövegében, s egyben 
a névcsere révén Wieland gráciafi lozófi ája a szókratészi hagyomány újraélesztőjének 
szerepébe kerül.

Az égből a fi lozófi át az emberek városaiba lehozó és azt az élet és erkölcs vizsgála-
tára kényszerítő Szókratészra való hivatkozás megtalálható az Uránia referenciái között 
szereplő Spectator egy önértelmező passzusában,36 s megjegyzendő, hogy a folyóirat-
ra tett hivatkozás Bé-vezetésbeli formája („Spectateur”)37 a periodika francia fordítá-
sának ismeretére enged következtetni, melynek alcíme is magában hordozta a görög 
fi lozófus nevét (Spectateur ou le Socrate Moderne). Ezen túl a Szókratész-mítosz 
szóban forgó mozzanatára való utalás a német populárfi lozófi ai szövegek visszatérő 
eleme, szerepel Johann August Ernesti azon beszédében is, melyet az irány zat megala-
pozójának tartanak,38 valamint például Moses Mendelssohn Szókratész-életrajzában, 
melyet Pajor Gáspár, az Uránia egyik szerkesztője fordított magyarra 1793-ban.39

A Szókratész-toposz gyakori előfordulását az magyarázza, hogy az eklektikus 
fi lo zofálás egyik évezredes alaptoposzáról van szó, mely eredetileg Cicerótól szárma-
zik,40 s melynek újrahasznosításai az elvont fi lozófi ai igazságok vonzóvá, ember-
közelivé tételének, megérzékesítésének projektjét hivatottak kifejezni. Ugyancsak 
ez a funkciója a gráciák kifaragásáról szóló történetnek, melyet az említett Szókra-
tész-életrajz szintén tartalmaz, s mely Szókratész belső gráciájának, avagy az általa 
képviselt fi lozofálási mód vonzerejének emblematikus kifejezője.

*

Az Uránia címadása körüli fenti vizsgálódások mindazonáltal nem adnak magya-
rázatot éppen magának a címnek a származására, illetve a folyóiratot megjelenítő 
allegorikus fi gura egyes további tulajdonságaira, úgymint női és gyermeki mivoltára. 
Létezik azonban olyan egykorú kontextus is, mely a korábbiaknál plauzíbilisebb ma-
gyarázatot kínál ezekre a vonatkozásokra is.

Friedrich Schiller Die Künstler című költeménye, mely először Wieland Der 
Teutsche Merkur című folyóiratában látott napvilágot 1789-ben, olyan allegorikus 
Uránia-alakot teremt meg, amely több tekintetben hasonlít a magyar folyóirat prog-

36 Spectator 1711. márc. 12. Vö. Christoph Böhr, Philosophie für die Welt. Die Popularphilosophie der 
deutschen Spätaufklärung im Zeitalter Kants, Frommann–Holzboog, Stuttgart – Bad Cannstatt, 
2003, 29. A Spectator ezen programírását és az Uránia vonatkozó szövegeit összeveti: Debreczeni, 
I. m., 447–449.

37 Első folyóirataink: Uránia, 13.
38 Johann August Ernesti, De philosophia populari = U., Opuscula oratoria, orationes, prolusiones et 

elogia, Samuel et Johann Luchtman, Lugdunum Batavorum [Leyden], 1762, 151. Az égből a tudo-
mányokat lehozó Szókratész motívumát a populárfi lozófi a egyik legfontosabb toposzaként tárgyalja: 
Böhr, I. m., 29–30.

39 Moses Mendelssohn, Szokrates természeti, és erköltsi minemüsége = U., Fédon vagy a’ lélek’ halha-
tatlanságáról, három beszélgetésekbe, magyarra fordittatott eggy Hazafi  [Pajor Gáspár] által, Patzkó 
Ferenc, Pest, 1793, 3–4. Erre az összefüggésre már felhívta a fi gyelmet: Szilágyi, I. m., 411.

40 Marcus Tullius Cicero, Tusculumi eszmecsere, V., 4. A fi lozófi ai eklekticizmus cicerói hagyományáról 
lásd: Michael Albrecht, Eklektik. Eine Begriff sgeschichte mit Hinweisen auf die Philosophie- und 
Wissenschaftsgeschichte, Frommann–Holzboog, Stuttgart – Bad Cannstatt, 1994, 38–45.
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ramjának megjelenítőjéhez. Az eredetileg – „égi” jelentésben – jelzői funkciójú Urá-
nia név a versben önállósulva főnévi szerepet kap, így jelöli azt az égi lényt, aki a grá-
ciák (a „báj”) övét („der Anmut Gürtel”: a nem szó szerinti fordításban: „köntösét”) 
ölti fel, hogy megértesse magát a gyermeki emberiséggel, s hogy majd csak annak 
nagykorúvá érése után jelenjen meg előtte a maga valódi alakjában:

Die, eine Glorie von Orionen
um’s Angesicht, in hehrer Majestät,
nur angeschaut von reineren Dämonen,
verzehrend über Sternen geht,
gefl ohn auf ihrem Sonnenthrone,
die furchtbar herrliche Urania,
mit abgelegter Feuerkrone
steht sie – als Schönheit vor uns da.
Der Anmuth Gürtel umgewunden,
wird sie zum Kind, daß Kinder sie 

verstehn:
was wir als Schönheit hier empfunden,
wird einst als W a h r h e i t  uns 

entgegen gehn.
[…]
Sie selbst, die sanfte Cypria,
umleuchtet von der Feuerkrone
steht dann vor ihrem mündgen Sohne
entschleyert – als Urania;
so schneller nur von ihm erhaschet,
je schöner er von ihr gefl ohn!
So süß so selig überraschet
stand einst Ulyssens edler Sohn,
da seiner Jugend himmlischer Gefährte
zu Jovis Tochter sich verklärte.41

Orionok dicsfényétől övezve,
Uránia magasztosan lebeg,
Csak tiszta szellem nézhet vele szembe,
Emésztőn jár a csillagok felett,
Rettegést kelt királyi fénye,
Naptrónusán ragyogva száll,
De lángkoronáját letéve
Elénk mint szépség képe áll.
A báj köntösét öltve gyermek
Lesz, hogy a gyermek értse őt,
S ami itt szépségként megejtett,
Majd igazsággá gyúl szemünk előtt.

[…]
Akkor a bájos Cypria 
Fénysugárban, fátylát letéve
Nagykorú gyermeke elébe
Úgy lép ki, mint – Uránia;
S az, amily szépen futott tőle,
Most oly forrón öleli át.
Ily boldog ámulat nyügözte
Le hajdan Ulyxes fi át,
Hogy Athenévé dicsőült előtte
Ifj úságának vezetője.42

A germanisztikában bevett értelmezés a versben szereplő Urániát alapvetően Vénusz 
istennővel azonosítja, aki a hagyomány szerint kétféle formában, mint „Venus Urania” 
és „Venus Cypria”, azaz mint az igazság és szépség megtestesítője egyaránt képes 
alakot ölteni.43 A lángkorona-motívumot ugyanakkor Ovidius Phoibosz-ábrázolásá-
ból szokás származtatni.44 Az újabb kutatás azonban joggal veti fel, hogy a naptrónus 
és a lángkorona együttes említése Szűz Máriával kelt asszociációkat.45 Csakhogy 
41 Friedrich Schiller, Die Künstler, Der Teutsche Merkur 1789/I., 283–302.
42 Friedrich Schiller, A művészek, ford. Rónay György.
43 Lásd pl. Peter-André Alt, Schiller. Leben – Werk – Zeit, C. H. Beck, München, 2004, 269.
44 Vö. Friedrich Schiller, Gedichte, s. a. r. Georg Kurscheidt, Deutscher Klassiker, Frakfurt am 

Main, 1992, 1009.
45 Jörg Robert, Die Ästhetik Schillers zwischen Karlsschule und Kant-Rezeption, De Gruyter, Berlin–

Boston, 2011, 245.

– tehetjük hozzá – nemcsak Szűz Máriát, hanem (a csillagászatot és átvitt értelem-
ben az égi tudományokat jelképező) Uránia múzsát is ábrázolták csillagkoszorúval 
a feje körül.46 Mindez azt mutatja, hogy a vers Uránia-fi guráját aligha lehet egyetlen 
konkrét, a hagyományban fellelt mitológiai alaknak megfeleltetni, hanem az itt, e mű-
ben jön létre, mégpedig a jelek szerint antik és keresztény motívumok egybefonódása 
révén. E mitológiaképződés szempontunkból fontos mozzanata, hogy a Schiller-vers 
Urániája a bájövet felöltve „gyermek / Lesz, hogy a gyermek értse őt”, s ezzel életko-
rilag hasonlóvá válik az Uránia folyóiratot jelképező „gyenge Leánykához”. Meg-
jegyzendő, hogy a Bé-vezetés organikus fejlődés melletti hitvallása és a Die Künstler 
között a gyermekségmetafora mellett a fátyolmetafora is kapcsolatot teremt:

Lassan, de annál bizonyossabban élesűl az Értelem, fényesedik az Elme, lágyul 
az Érzés, és tisztíttatik az Ízlés… [...] Bizonyos Idejíg Fátyol alatt munkál min-
denben ez a nagy Mester, el-fedi terhes Méhében Gyümölcsét, és midőn el-tűr-
heti a’ Levegő’ Terhét, akkor teszi-ki azt annak. Tejjel táplállya az Tsetsemőt, 
és gyenge emésztetű Étkekkel az kisded Állatot. [...] Tsendes, szelíd, okos, 
’s vigyázó Készítésében a’ hasznos Gondolkozásnak, követik az illy Írások ezt 
a’ jól-tévő Anyát.47

A továbbiakban pedig – akárcsak Schillernél – felsejlik, hogy a majdan az archeti-
pikus férfi korba avagy felnőttségbe érő közönséghez már nem kell ilyen gyermeki 
módon szólni: „Midőn már a’ Nemzet ki-kél az Járó-szíjj alól, és férjfi úi Erőbe lép, 
midőn többet elfogad, és erőssebbet meg-emészt, akkor az illy Írások más Formát 
öltöznek magokra.”48 A’ nemzet’ tsinosodása egy ide illeszthető részletéből az tűnik 
ki, hogy ez a „más forma”, amellyel a felnőtt korú publikumhoz majd szólni lehet, 
az általános („közönséges”) és elvont, nem közvetlen érdekű („széles Terjedésű”) 
igazságok kimondása: „Kitsinosodott Ész kell ahoz hogy a’ Közönséges, ’s széles 
Terjedésű Igasságokat kedvellyük; a’ Gyermek Olvasónak, és gyermekded Nemzet-
nek közel kell találni az Igasságok mellett az Utilét, vagy a’ Dulcét, mert azokat 
messze nem tudja keresni.”49

Az Uránia-fi gura női mivoltának értelmezésekor a fent érintett anyai-nevelői 
funkció mellett a női princípiumot a szépséghez, illetve pontosabban a gráciás szép-
séghez kötő hagyományt sem szabad fi gyelmen kívül hagyni. Az Urániában felvázolt 
civilizációs séma szerint a művészetek és különösen a költészet az értelemre ható 
tudományok előkészítői, „szíveket készítő, lágyító és szelídítő” hatalmuknál fogva. 
A szépség befogadása tehát az elvontabb tudás elsajátításának előfeltétele. Magyar 
viszonylatban azonban a befogadói oldalon hiányosságok mutatkoznak: az „ani malis 

46 „Urania, die Muse der Sternseherkunst trägt eine Sternenkrone und eine Leyer”. Karl Wilhelm 
Ramlers kurzgefaßte Mythologie oder Lehre von den fabelhaften Göttern, Halbgöttern und Helden des 
Alterthums, Friedrich Maurer, Berlin, 1792, Erster Th eil, 112.

47 Első folyóirataink: Uránia, 13–14.
48 Uo., 14.
49 Uo., 313.
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Élet”, vagy jobb esetben a „Magahittség” és „Féltudósság” körülményei között nem-
csak az értelem tunyul el, de a szívet is „Durva Héj” borítja be: „Óh ezek a’ szelíd, 
gyengélkedő Mu’sák, akik bóldog Tűzekkel tsak az éles Érzésű Felkentteket szokták 
beárnyékozni, a’ kik a’ Szívben nem Szélvészt, hanem tsak tsendes Habokat okoz-
nak, hogy lakhatnának azok illy Szíveknél? – – A’ szép Tudományok elfutnak az illy 
Vidékekről, a’ hol az Erdők ’s Hegyek hijába’ kékellenek, a’ Tsergetegek hijába’ hívo-
gatnak az édes Ábrándozásra, a’ Mezők hijába terítik ki gazdag Zomántzaikat, és a’ 
hol az egész szép Természet hijába’ kiált a’ tompa érzéketlen Szíveknek.”50 A kiutat 
– nem az eddig idézett A’ nemzet’ tsinosodásán belül, hanem a többi programszöveg-
ben – a női olvasóközönségben látják az Uránia szerkesztői. A Bé-vezetés például így 
fogalmaz: „Nem bántjuk-meg a’ Férjfi úi Nemet, ha azt állítjuk, hogy a’ Szép Nem, 
az Ízlés’ Uralkodónéja. Lágy Érzések hatalmasabban el fogadja mint [sic!] azt, a’ mi 
Szép.” Az elképzelés szerint az Urániát „Kézi-könyvként”51 használó nők lesznek 
azok, akik a férfi ak „érzékeny Barátnéivá”, „kellemetes Társalkodónéivá” válnak, s így 
a szerkesztők szerint „ezen édes Vehiculum által a’ Férjfi ui Nem’ Tökélletességeire-
is munkálunk, vagy annak Vonszó Természeti Ereje által, vagy azon nemes Veteke-
dés által, mellyet annak Pallérozása szülhet”.52

A vonzó természeti erő itteni említése a populárfi lozófus Johann Georg Sulzer 
elméletére emlékeztet az „esztétikai erőről”, melynek egyik fajtája a szépség ereje, 
a szépségé, mely „közvetlen és csaknem megmagyarázhatatlan módon okoz gyö-
nyört”.53 Ugyanő a gráciás, vagyis a „minden szív vonzalmát megnyerő” szépségnek 
eredendően feminin jelleget tulajdonít, s Wieland – fentebb idézett – művére hivat-
kozva írja, hogy a gráciák uralmának területe fokozatosan terjeszkedett, míg végül 
nemcsak a „szép nem”, hanem mindenki más is elkezdett a gráciáknak áldozni, aki 
beszédét és cselekvését kellemetessé kívánta tenni.54 Hasonló szempontból közelíti 
meg a grácia fogalmát Schiller A kellemről és a méltóságról című 1793-as értekezésében.55 
A munka elkülöníti egymástól a természet adta alkati (architektonikus) szépséget és 
a kellemet avagy gráciát, mely „a szabadság mozgatta alak szépsége”.56 A magával ra-
gadó grácia/kellem, melyet a „szép lélek” áraszt magából itt szintén női jellegzetesség:

Egészében véve a kellemet inkább a női nemben (a szépséget talán inkább a férfi  -
nemben) találjuk meg, aminek okát nem kell messze keresni. A kellemhez a test -
alkatnak és a jellemnek egyaránt hozzá kell járulnia, amannak hajlékony ságá-
val […], emennek az érzések erkölcsi harmóniájával. A természet mind kettő 

50 Uo., 307.
51 A’ Magyar Asszonyi Nemhez = Gálos, I. m., 155.
52 Első folyóirataink: Uránia, 16.
53 Johann Georg Sulzer, Kraft (Schöne Künste) = U., Allgemeine Th eorie der schönen Künste..., II., 

Weidmanns Erben und Reich, Leipzig, 1774, 603.
54 Johann Georg Sulzer, Reiz = Uo., 974.
55 Sulzer és Schiller elméletének összevetését lásd: Gabriele Brandstetter, Die andere Bühne der Th eat-

ralität. Movere als Figur der Darstellung in Schillers Schriften zur Ästhetik = Friedrich Schiller und der 
Weg in die Moderne, szerk. Walter Hinderer, Köngshausen & Neumann, Würzburg, 2006, 293–294.

56 Friedrich Schiller, A kellemről és a méltóságról = U., Művészet- és történelemfi lozófi ai írások, ford. 
Papp Zoltán, Atlantisz, Budapest, 2005, 84.

tekintetében jobban kedvezett a nőnek, mint a férfi nak. A gyöngédebb női alkat 
gyor sabban fogad be és gyorsabban hagy is újra tovatűnni minden benyomást.57

Az Uránia programszövegeiben az esztétikai érzék kapcsán mintha Sulzer erő ter-
mi nu sán kívül a korabeli esztétikaelmélet egy másik szakkifejezése is kísértene. 
A Schedius Lajos által jegyzett A’ Vallás’ Szeretetre-méltó-vólta című esszé a vallás 
érzékek számára megnyilvánuló dimenzióit, „kellemetes”, „gyönyörködtető”, „szép-
séges” mivoltát bizonygatja,58 s ugyanazokhoz a nőolvasókhoz szól, akiket előbb a 
Bé-vezetés szólított meg, és akikről ez a szöveg is azt feltételezi, hogy „a’ jó Anya 
Természet” „helyes és éles Érzéssel” ruházta fel őket.59 Az „éles Érzés” kifejezés 
ezen kívül a folyóiratnak csak egyetlen helyén bukkan fel még, de ott hasonló kon-
textusban. A’ nemzet tsinosodása korábban idézett részletéről van szó, ahol immár 
általánosabb érvénnyel mindazok „éles Érzésű Felkentteknek” neveztetnek, akik 
képesek felfogni a körülvevő világ szellemi és természeti jellegű szépségeit.60

A kérdést kellő óvatossággal kezelve – hiszen akár az is feltehető, hogy Schedius 
a maga szövegét nem magyarul írta, s azt az Uránia szerkesztői öntötték ismert 
formá jába61 – fi gyelemre méltó, hogy az éles érzés vagy érzék latin megfelelője (sensus 
acutus) Schedius 1791-es latin nyelvű esztétikai vizsgadolgozatának szakkifejezése, 
mely az „esztétikai tehetség” (ingenium aestheticum) egyik összetevőjére utal: „A szép-
érzék csak a természet és a műalkotások megítélésére szolgál, hogy tudniillik meny-
nyiben tekinthetők szépnek. Ám az eff ajta szép alkotások létrehozásához esztétikai 
tehetség szükséges, mely az érzékeny, éles és kiművelt szépérzékkel egyetemben te-
remtő, termékeny, élénk és tökéletes képzelőerőt is jelent.”62 Az itt megjelenő terminus 
technicus végső forrása egyértelműen Alexander Gottlieb Baumgarten Esztétikája, mely 
szerint az „éles érzés képessége” (dispositio acute sentiendi) a „szerencsés esztétában” 
( felix aestheticus) meglevő, s a szép és választékos szellemhez (ingenium venustum) szük-
séges tulajdonság, mely elengedhetetlen „nemcsak hogy a külső érzékszervek révén 
a lélek megszerezhesse a szép gondolkodás alapanyagát, hanem azért is, hogy belső 
érzékével és legbelső tudatával […] saját többi képességeinek változásait és műkö-
déseit is megtapasztalhassa és közben irányíthassa őket.”63

Hozzátéve még, hogy a terminus Schedius 1800 körüli Esztétikájában is szerepet 
kap hasonló jelentésben,64 ez a halvány nyom olyan olvasatra ösztönözhet, mely az 
Uránia képzéskoncepciójának hátterében esztétikaelméleti megfontolásokat sejt. 

57 Uo., 107–108.
58 Lásd Balogh, I. m., 169–171.
59 Első folyóirataink: Uránia, 26.
60 Uo., 307.
61 Gálos, I. m., 49.
62 Schedius, I. m., 126.
63 Alexander Gottlieb Baumgarten, Aesthetica, Johann Christian Kleyb, Traiectum cis Viadrum, 

1750, 12. (30. §.) (Bolonyai Gábor fordítása.)
64 Schedius Lajos János, Esztétika = Doctrina pulcri. Schedius Lajos János széptani írásai, s. a. r. Balogh 

Piroska, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2005, 126. (Az Általános esztétika: Szerdahely György Alajos 
rendszere alapján című részben, Az esztétikai tehetségről szóló bekezdésben.)
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Végső soron a 18. századi antropológiai esztétikák65 alapvetése sejlik fel itt, mely 
szerint az érzéki megismerő-képesség fejlesztése a mindenoldalúan képzett ember 
ideáljához vezető folyamat kiindulópontja. 

A szerves kifejlődés programjának néhány toposza

Az Uránia metaforáktól átszőtt programszövegeiben gyakran fordulnak elő a csino-
sodási folyamat szükségszerűen időhöz és helyhez kötött mivoltára, illetve a képzési 
fázisok egymásutánjának kötött sorrendjére fi gyelmeztető szóképek. Így például 
egy sor metaforával láttatja a fokozatos előrehaladás elvét a Bé-vezetés következő, 
fentebb részben már idézett helye:

Minden halkal, és léptsőnként tenyész a’ Természetben; ez a’ nagy Alkotó el-
kerűl szorgossan minden Híjánosságot, minden Rést, minden Ugrást, a’ maga 
nagy Művében. Nem lehet a’ Vak eggyszerre élesen Látó, a’ Tudatlan – bölts. 
Lassan, de annál bizonyossabban élesűl az Értelem, fényesedik az Elme, lágyul 
az Érzés, és tisztíttatik az Ízlés… A’ Setétségbűl sebessen tett Lépés, a’ fényes 
és szúró Napfényre, Vaksággal bűntette a’ Vakmerőt, vagy Gondolatlant. Bizo-
nyos Idejíg Fátyol alatt munkál mindenben ez a nagy Mester, el-fedi terhes Mé-
hében Gyümölcsét, és midőn el-tűrheti a’ Levegő’ Terhét, akkor teszi-ki azt 
annak. Tejjel táplállya az[!] Tsetsemőt, és gyenge emésztetű Étkekkel az kisded 
Állatot. – Ártalmas a’ Tudomány ollyannak, a’ ki véle élni nem tud, – az Értelem 
annak, a’ ki azt vezetni nem tudja. Tsendes, szelíd, okos, ’s vigyázó Készítésé-
ben a’ hasznos Gondolkozásnak, követik az illy Írások ezt a’ jól-tévő Anyát.66

Ez a passzus elgondolkodtató annak fényében, amit Takáts József a csinosodás poli-
tikai nyelvéről írt, ti. hogy ez a haladáselvű beszédmód „egyetlen átfogó, antropológiai 
alapozású (az emberről mint olyanról szóló) narratívába foglalja bele az egész törté-
nelmet, s e folyamatot pozitív változásnak láttatja, akárcsak a felvilágosodás nagy 
narratívája”.67 A Bé-vezetés idézett részletéből ugyanis inkább az következik, hogy 
a csinosodás mint pozitív változás narratívája és a felvilágosodás narratívája nem 
teljesen felel meg egymásnak: a felvilágosodás (vagy ahogyan A’ nemzet’ tsinosodása 
többször nevezi: „világosodás”) önmagában még sem nem jó, sem nem rossz, hanem 
a folyamatban érintett nemzet fejlődési foka dönti el, hogy kedvező lesz-e a hatása. 
Azért is kiemelendő ez a mozzanat, mert az idézet több elemében emlékeztet a híres 
kanti defi nícióra, mely szerint „a felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta 
kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nél-
kül gondolkodjék.”68 A hasonló metafora mögött azonban eltérő koncepciók rejlenek: 
65 Vö. Ernst Stöckmann, Anthropologische Ästhetik. Philosophie, Psychologie und ästhetische Th eorie der 

Emotionen im Diskurs der Aufklärung, Max Niemeyer, Tübingen, 2009.
66 Első folyóirataink: Uránia, 13–14.
67 Takáts József, Modern magyar politikai eszmetörténet, Osiris, Budapest, 2007, 20.
68 Immanuel Kant, Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?, ford. Vidrányi Katalin  = U., A vallás 

a puszta ész határain belül és más írások, Gondolat, Budapest, 1974, 80.

a kiskorúság az Uránia szerkesztői számára nem az ember „maga okozta” állapota, 
hanem olyan külső adottság, mely idővel megszűnhet ugyan, de nem kizárólag saját 
akaratból, s így nem kilábaláshoz („Ausgang”) hasonlít, hanem ahhoz, ahogyan egy 
anya neveli gyermekét.

A Kanttal való összevetés azért sem jogosulatlan, mert említett művének létezik 
egykorú magyar nyelvű recepciója, mégpedig Johann Ludwig Ewald Über Volksauf-
klärung; ihre Gränzen und Vortheile (1790) című művének valószínűleg Bárány Péter 
általi fordításában, mely ráadásul az Urániáéhoz hasonló felfogás alapján fogalmaz 
meg Kanttal szembeni kritikát:

Kant értelme szerént a’ meg-világosodás nem egyébb, hanem az embernek azon 
tútorság alól való fel-szabadulása, mellybe magát őnként vetette volt. (Berliner 
Monatsschrift 84 Dez) Ezen magyarázat egy, éppen Kanthoz illő éles elmével 
költött fi losofi ai allegoria. Tsak hogy ezen magyarázat azt kévánnya-előre, hogy 
a’ meg-világosodott ember maga keressen, és gyújtson fáklyát; ez pedig a’ mint a’ 
tapasztalás, és a’ Históriák bizonyittják, kevés embertől telik ki. Ezt Kánt mint-
egy maga-is meg-esméri ezen szavaiban: »Ha szinte el-hányná-is valaki a’ for-
muláknak, ‘s szabásoknak azon bilintseit, mellyek eddig kötve tartották elméjét: 
még se volna bátorságos annak, tsak a’ keskeny árkon-is által-ugrani, azért, mert 
a’ szabad mozgáshoz még nem szoktatta magát.« Úgy-is látszik volta képpen, hogy 
az embereknek nagyobb része tútorság álá vagyon magától a’ természettől vettet-
ve, és tsak, mind attol függ, hogy ki millyen tútort választott magának. Bizonyára 
mindnyájan, kik a’ tútorság alól már ki-keltek, egy darabig tútorság alatt voltak.69

Átvéve Kisbali László következtetését, mely szerint Kant felvilágosodás-fogalma az 
ember szabadságán alapul,70 meg kell állapítanunk, hogy ehhez képest az Uránia 
programjában – akárcsak Ewaldnál – az ész szabad használatát a körülmények alap-
vetően determinálják. Az adott műveltségi fokhoz és az adott körülményekhez nem 
illeszkedő, mesterséges felvilágosodás hatástalan vagy egyesen káros, amint azt a kö-
vetkező két idézet metaforái érzékeltetik:

Minden Tudományoknak e’ vólt Nyavalyája, hogy készűletlen nyúltak sokan 
ezek hez; a’ Port, melly még sokat meglepett, a’ Téjt, mely még Száján ragadott 

69 Johann Ludwig Ewald, A’ köznép’ meg-világosodásáról, ennek határairól és hasznairól, Hummel Dávid, 
Bécs, 1791, 11–12.

70 „Kant szövegében az »elhatározás« – első látásra értelmen kívül helyezkedő – fogalma kezeskedik a 
felvilágosodás racionális értelmezhetőségéért is. A felvilágosodást megelőző, illetve a vele szemben 
álló »kiskorúság« ugyanis éppúgy »elhatározás« és »döntés« eredményeként fogható fel, mint az »önálló 
gondolkodás« vállalása. […] A kiskorúságot vállalva ugyanazzal a képességgel »él vissza« az ember, mint 
amellyel akkor él, ha »mer önállóan gondolkodni«. Kiskorúsága is szabadsága használatának következ-
ménye. […] Maga okozta (selbstverschuldet), azaz őt terheli a felelősség a rosszért, ám e felelősség forrása 
az ember szabadsága. Ez a felvilágosodásfogalom tehát valóban nem az emberi értelem fetisizált lehe-
tőségein alapul, hanem az ember szabadságán.” Kisbali László, Sapere aude! Kant felvilágosodás fogal-
máról = U., Sapere aude! Esztétikai és művelődéstörténeti írások, L’Harmattan, Budapest, 2009, 77.
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soknak, le sem törlötték, és Nemzet’ Tsillagjainak vélték magokat. A’ Tudo-
mányok atyafi as Lántztzal vagynak öszvekaptsolva; nints itt, vagy nem kell 
lenni Hézaknak, Résnek. Veszedelmesebb […] a’ Féltudósság az ostobaságnál.71

Az Öngondolkozás’ Síkján állanak le nem szedve sok szép Virágok, ezekből 
fűzzünk Bokrétát, mellyet Hazánknak ajánlyunk. Erőltetett minden Gyü mőlts, 
minden Plánta, mellyet messze Világrúl nálunk űltetünk, és ízetlen, vagy sza-
gatlan Terméssel bűnteti meg Ragadozóját, a’ ki anyai Főldjéből kitépvén, azt 
idegen Ég alá szorította, ’s számkivetette.72

Az öngondolkozás fogalma ezen összefüggéseket tekintve azért kerülhet A’ nemzet’ 
tsinosodása gondolatmenetében olyan előkelő helyre, mert az a szerves felvilágosodás 
módszere avagy formája. A fordítások pedig azért lehetnek károsak és veszélyesek, 
mert egy előrébb haladott nemzet „Remekmunkájának” átültetése egy kevésbé fejlett 
kulturális környezetben nem érheti el a kellő hatást:

Azok az apró készítő Munkák, mellyek által valamelly már megélemedett Tsi-
nosodású Nemzet, oda lépett, a’ hol ván, már többé nintsenek, és az illyeket 
könnyebb is, hasznosabb is készíteni, mint fordítani. Nem illyeket tehát, hanem 
nevezetes, nagy és Remekmunkákat fordítunk nagyobb részént. És ezek által 
nem érjük el azt a’ Tzélt, mellyet láttatunk, és igyekezünk elérni. […] Vegye 
magát az olly Fordító Példáúl, mig a’ maga Originálissának Méltóságát, vagy 
Édességét megtanúlta érzeni, nem kellett e ahoz Idő és Szorgalmatosság? – Egy-
szerre nem látunk élessen a’ Tudományokban, ollyat a’ kinél a’ Praemissák, és 
Praecogniták nem találtatnak, bevezetni a’ Tudományok’ Palotájában haszon-
talan, és az illyen előtt a’ fő és sarkalatos Igasságokat megmezíteleníteni nem 
bátorságos.73

Hogy azonban ezzel szemben az „eredeti munkák” sürgetése kizárólagosan a tartalmi 
eredetiség előnyben részesítését jelentené, azt a szövegek nem mondják ki. Az elvárás-
ként megjelenő „hazaiság” annyit tesz, hogy az eredeti munka az itt élőket érdeklő, 
őket közvetlenül érintő témákat dolgozzon fel.74 Viszont a koncepció egésze a po-
pulár fi lozófi ai eredetiségfogalomhoz köthető, melynek lényege a tekintélyektől való 
függetlenség. Az öngondolkozás (Selbstdenken) fogalma központi szerepet tölt be a 
német populárfi lozófi ában, s ott – az eklektikus fi lozófi a hagyományának megfele-
lően – nem tartalmi eredetiséget jelent, hanem a válogatásban, az el nem kötelezett 
felülbírálat szabadságában kifejeződő önállóság értelmét nyeri. Az öngondolkozás 
célja itt nem az egyéni, hanem közösségi szinten halmozódó tudás gyarapítása, a nem-

71 Első folyóirataink: Uránia, 310.
72 Uo., 314.
73 Uo., 312–313.
74 Vö. Szajbély Mihály, „Idzadnak a’ magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás 

korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Akadémiai–Universitas, Budapest, 2001, 92.

zedékeken és korokon átívelő kulturális hagyománysor folytatása. Ehhez hasonlóan 
az egyéni megismerés korlátozott, szükségszerűen eleve részleges jellegéből indul ki 
a Bé-vezetés ide vágó bekezdése, az eklektikus fi lozofálásra utaló egyik metaforát, az 
építőanyag-toposzt is alkalmazva:

Határ és Végek közzé szorítatott az emberi Elme. A’ tudni-méltó Dolgok egész 
széles Vidékjeit nem hatja által eggy Tekintettel semmi Szem… Az Igasságok’ 
öszve-fontt Lántzát tagonként lehet tsak el-fogni: el-tévelyedel, ha azoknak 
tsak eggy Szemét el-ejted! – Az illy Írások azok a’ Tár-házak, a’ mellyekbe az 
Igas ságok egygyenként le-rakatnak, a’ jó Mag híntetik, a’ Mátérialék le-tétetnek 
mellyekből lassan emelkedik-fel a’ Bőltsességnek szép Palotája… Eggyes Ré-
szek, a’ mellyekből eggy nagy Egész formáltatik.75

A tudományközvetítésnek azt a formáját, mely a „a’ vizsgálódás’ szellemét” feléb-
reszti, a populárfi lozófus Johann Jakob Engel hasonlította egy építkezéshez, mely-
nek során az építőanyagok a szemünk előtt állnak össze épületté.76 Magát az eff ajta 
előadást megvalósító antidogmatikus dialogikus módszert Engel Platón Szókraté-
szére vezeti vissza, az építőanyag-toposz pedig az általa szintén hivatkozott Francis 
Bacon tudománytanával van összefüggésben, aki az antik silva (a. m. ’erdő’, ’fa’, ’fa-
anyag’, ’építőanyag’) költői műfaját a tudományos próza keretei között értelmezte 
újra Sylva sylvarum című művével.77

A szerkesztőknek a Magyar Hírmondóban kiadott egyik hirdetése ugyanilyen 
szellemben és részben ugyanazokkal a szóképekkel teszi közzé a „populáris igas sá-
gok” terjesztésének, a mindenkihez szólásnak a rendszerszerűséget elutasító, eklek-
tikus jellegű programját:

Egy illy folytatott irásban, mint a’ miénk, nem lehet a’ tzélnak és annak Állat tyá-
nak fel-forgatása nélkül, nagy és fontos Systemákat alkotni; a’ ki tehát illye neket 
várt, az, Tzéljainkat nem esmérte; hanem leg inkább a’ kedveltető és ez által 
haszna vehető el hintett igazságokat mint matériálékat, lehet, és akartunk tsak 
közleni az Olvasó közönséggel. El kerültünk, és el is kerülünk tehát minden mord 
és komor vagy fárasztó Elmetöréseket, jó előre való meg fontolásból: de hiszem 
nem kell annak mind mordnak lenni, a’ mi hasznos – Az idő’, ‘s Hazának kör-
nyülállásaihoz ‘s helyheztetéséhez, az Olvasó közönség’ foghatóságához ‘s kedvé-
hez szabott, hasznos, ‘s populáris igasságok leginkább fő ‘s derekasabb tzélunk.78

75 Első folyóirataink: Uránia, 14.
76 [Engel esztétikai töredékei] [1774] = Kölcsey Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások, I., 1808–1823, 

s. a. r. Gyapay László, Universitas, Budapest, 2003, 79–80. Ez a kontextualizálás nem zárja ki, hogy 
a Bé-vezetés idézett szöveghelyében akár a szabadkőműves szimbolika nyomait is felfedezzük, bár 
szerintem itt egy általánosabb érvényű gondolatmenetről van szó. Vö. Jászberényi József, Kármán 
József és a szabadkőművesség, It 2003/2., 196–205., itt 200–201.

77 Frans De Bruyn, Th e Classical Silva and the Generic Development of Scientifi c Writing in Seeventeenth-
Century England, New Literary History 2001/2., 347–373.

78 Uránia a’ Hazához, Magyar Hírmondó 1795/I., 565–573. Közli: Gálos, I. m., 160.
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A képzés aktuális tartalmának a közönség mindenkori képzettségi állapotához sza-
bása alapgondolata az Uránia programszövegeinek. Ugyanez a fő problémája Moses 
Mendelssohn felvilágosodás-tanulmányának is, nála ugyanis a felvilágosodás (Auf-
klärung) egy összetett projekt, a „Bildung” részeként kap értelmet, annak elméleti 
összetevőjeként (mint az „emberi élet dolgairól való ésszerű gondolkodás”),79 szemben 
a kultúrával (Kultur), mely a gyakorlati „készségek, szorgalom és ügyesség” területére 
vonatkozik. Azon túl, hogy A’ nemzet’ tsinosodásában a csinosodás hasonlóképpen 
formai és tartalmi, gyakorlati és teoretikus elemekből áll össze, mint a mendelssohni 
Bildung,80 közös eleme a két elképzelésnek az is, hogy ezeknek egyensúlyi állapota 
szükséges,81 pontosabban egyenlő léptekkel kell haladniuk ahhoz, hogy a csinosodás/
Bildung megvalósulhasson. Elvi célok és a megvalósításhoz szükséges készségek ezen 
kiegyenlítődése jellemzi azt a vágyott jövőt, melyről a következőket olvashatjuk: „Nagy 
lesz majd és méltóságos a’ Litterator’ Nevezete, mert rettegni fog eggy olly Munkától 
a’ napszámos Író, és viszketeg Gyermek, melly alatt Ereje lerogy, és nem fogja majd 
eggy is ezek közzűl hinni, hogy eggy tudós Gyílkosság, vagy eggy Írónak Munkáján 
tett Erőszak által lehet beíratni a’ Tudósok’ Karai közé.”82 A gyakorlatba nem meg-
felelően átfordított elmélet viszont veszélyeket rejt magában:

A’ megfontoltt, megkérődzett, újj és hasznos Igazságok Forgásba jőnek, mert 
– in teressálnak. Az Emberek’ Esmérete, Hazánk’ ’s Állapotunk’ Esmérete, 
terjedni fog, mert a’ magunk Világát fogjuk Könyveinkben találni. A’ Gondol-
kozás, a’ Meggyőződés, és gyökeres Tudományok veszik fel az Uralkodópáltzát, 
és mivel ezek nélkűl nem tsak haszontalan, de valóban ártalmas és Nemzeteket 
részegítő minden Világosodás, e’ lesz nálunk az igaz, és józan Világosodás bol-
dog Időnyílása [ti. ’tavasza’].83

Az itt „részegítőnek” nevezett, anorganikus, nem a képzendő emberhez szabott fel-
világosodás megfelelője Mendelssohnnál az egyoldalú, túlzásba vitt felvilágosodás 
(„Mißbrauch der Aufklärung”). Ennek veszélyeit Mendelssohn ott látja megvalósulni, 
ahol a „polgár” (a gyakorlati, a közösség számára hasznos ismeretekkel rendelkező 
79 Mendelssohn, Szokrates természeti, és erköltsi minemüsége, 194.
80 Erre felhívta a fi gyelmet: Szilágyi, I. m., 408–413. Értelmezését bírálta S. Varga Pál azon az alapon, 

hogy Mendelssohnnál „»kultúra« és »felvilágosodás« – gyakorlati és teoretikus tudás – szemben áll 
egymással”, így Bildung-fogalma nem lehet előképe a kellem és tudás, szépség és erkölcs szerves egységét 
jelentő csinosodás-fogalomnak. (S. Varga Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi 
rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Balassi, Budapest, 2005, 317., 319.) 
Ez azonban félreértése a mendelssohni Bildung-értelmezésnek, hiszen bár a kultúra és felvilágosodás 
fogalmának elkülönítése megtörténik tanulmánya elején, a végére az derül ki, hogy egyedül a két ösz-
szetevő harmóniája a társadalmi fejlődés garanciája.

81 „Wo Aufklärung und Kultur mit gleichen Schritten fortgehn; da sind sie sich einander die besten Ver-
wahrungsmittel wider die Korruption. […] Die Bildung einer Nation, welche nach obiger Worter-
klärung aus Kultur und Aufklärung zusammengesetzt ist, wird also weit weniger der Korruption 
unterworfen sein.” Moses Mendelssohn, Über die Frage: was heißt aufklären?, Berlinische Monat-
schrift 1784/2., 199–200.

82 Első folyóirataink: Uránia, 314.
83 Uo.

ember) és az „ember mint ember” (az önnön általános hivatásáról gondolkodó ember) 
felvilágosodása nincs harmóniában egymással. „Bizonyos igazságok, melyek hasznosak 
ez ember mint ember számára, polgárként esetenként árthatnak neki.” Ezért ahol 
„az emberiség számára nélkülözhetetlen felvilágosodás nem terjedhet el a birodalom 
minden rendje körében, anélkül, hogy ne fenyegetné pusztulással az alkotmányos 
rendet”, ott „a fi lozófi ának el kell némulnia. A szükségszerűség írhatja itt elő a tör-
vényeket, vagy inkább kovácsolhatja a bilincseket, hogy béklyójukban meghajlásra 
kényszerítsék, és állandó elnyomatás alatt tartsák az emberiséget!”84

A cenzúra itt szükséges rosszként ábrázoltatik, mint a társadalmi képzési folyamat 
kiegyensúlyozott mivoltának fenntartási eszköze, melyet a körülményektől függően 
kell bevetni, a még nagyobb baj elkerülése érdekében. Kant felvilágosodás-tanulmá-
nyában szintén megkülönbözteti egymástól az ember polgári (gyakorlati kötelessé-
gét teljesítő) és tudósi (a mindenkori viszonyokról véleményt formáló) létmódját, de 
nem tűzi ki célul a két szféra közötti harmónia megteremtését, hanem az ész haszná-
latának kétféle módját társítja hozzájuk. Eszerint az ész magánhasználatáról akkor 
beszélünk, ha az ember rábízott polgári hivatalában nyilvánul meg, az ész nyilvános 
használata pedig a tudós széles publikumhoz szóló megszólalását jelenti.85 E felvilá-
gosodás-modellben86 a cenzúra mindig csak az ész magánhasználatára vonatkozhat, 
míg az ész nyilvános használatának mindenkor szabadnak kell lennie: az államrezon 
gyakorlatias cenzúrája és a tudományos véleménynyilvánítás szabadsága megfér egy-
más mellett, anélkül, hogy a felvilágosodás előre menetele kárt szenvedne.87 Kant 
gondolatmenetének értelmében tehát a megfelelően működő cenzúra nem függ össze 
közvetlenül a felvilágosodás folyamatával.

Az Urániában a cenzúráról leírtakat nem lehet teljes mértékben a fent bemutatott 
két álláspont egyikéhez sem kötni, de a korábbi legfelsőbb színházi cenzor és Bücher-
zensurkommission-tag Joseph von Sonnenfels nézeteinek88 egyetértő beemelésével 
A’ nemzet’ tsinosodásába világosan a csinosodás eszközeként jelenik meg a cenzúra, 
ennyiben a mendelssohni állásponthoz hasonlóan, de minden olyan felhang nélkül, 
mely ezen eszköz használatának tragikus mivoltára utalna: 

Nem akadály tehát, sőt a’ valóságos Culturának Előmozdítója az a’ Zár, melly 
tsupán a’ hasznos és foganatos Munkákat ereszti szabadon […] Élek itt eggy 
Író’ Szavaival, a’ ki minden Tekintetben ezen Kérdésben legigasságossabb ’s leg-
hellyesebb Bíró, Sonnenfels Úrnak Szavaival. […] „Az legyen tehát a’ Könyv vis-

84 Mendelssohn, Über die Frage: was heißt aufklären?, 198. (Kisbali László fordítása.)
85 Kant, I. m., 83.
86 Kant és Mendelssohn felvilágosodás-programjának eltéréséről, illetve a Mendelssohn általi elkülö-

nítésről statikus és dinamikus felvilágosodás között lásd: Anne Pollok, Facetten des Menschen. Zur 
Anthropologie Moses Mendelssohns, Felix Meiner, Hamburg, 2010, 441–466., különösen 450.

87 Vö. Miklós Tamás, Kant és Mendelssohn cikkei a felvilágosodásról = U., Hideg démon. Kísérletek 
a tudás domesztikálására, Kalligram, Pozsony, 2011, 140–141.

88 Vö. Sonnenfels cenzúrával kapcsolatos nézeteiről lásd: Werner Ogris, Joseph von Sonnenfels als 
Rechtsrefomer = Joseph von Sonnenfels, szerk. Helmut Reinalter, Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Wien, 1988, 56–58.
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gálás’ Meghatározása, hogy, a’ nélkűl, hogy valamelly hasznos Könyvnek Útját 
megnehezíttse, kizárja mindazokat, mellyek tévelygő, botránkoztató és veszedel-
mes Gondolatokat terjesztenek. […] De valamint az Olvasás’ és Présnek igen 
nagy Szabadsága; a’ melly minden Külömbség nélkűl mindennek, mindent olvasni 
megenged, Annya a’ Hitetlenségnek és a’ Zűrzavarnak, és a’ legrútabb Feslettség-
nek: Úgy a’ Könyvvisgálás’ határozatlan Keménysége, a’ melly az Értelmenn és 
a’ Gondolkozás’ Módján kegyetlenkedik, a’ melly az illendő Egyeneskimondást 
az Írásban, a’ Vakmerőséggel öszveelegyíti, és Külömböztetés nélkűl mindentől 
mindent eltílt, a’ Nép’ Világosodásának ellentáll, és azt mind a’ Tudományokban, 
mind az Esméretekben, mind az Ízlésben sok Századokkal visszataszítja. Szűk-
ség tehát, hogy itt a Szabad kénnyén való Járás elkerűltessen ’s a’ t.”89

Azért tartom ezt a részt a gondolatmenetbe, azaz a képzés folyamatának leírásába 
szervesen illeszkedőnek,90 mert A’ nemzet tsinosodásában ismertetett hazai közállapo-
tok között, azaz a csinosodás alsó polcán, a ruralitás és féltudósság gyermeki stádiu-
mában a mendelssohni képlet szerint logikus, hogy a nemzeti művelődést a felvilágo-
sodott kormányzat éppen a csinosodás érdekében bizonyos célszerű módon korlátok 
közé szorítsa. Erre tekintve magától értetődő, hogy előkerül az eme korlátozás eszkö-
zének tekintett cenzúra ügye. Persze közvetlen Mendelssohn-hatást itt sem szük-
ségszerű feltételezni, viszont általánosabban úgy fogalmazhatunk, hogy az Uránia 
szerkesztőinek álláspontja illeszkedik a felvilágosult abszolutizmus cenzúraeszmé-
nyéhez, mely a cenzúrát egy magasabb cél érdekében ideiglenesen alkalmazandó 
eszköznek tekintette.91

Egy újonnan azonosított forrás

A’ nemzet tsinosodása következő, hatástörténetileg sem elhanyagolható92 passzusa 
a költői enthuziazmusról a szöveg azon néhány eleme közé tartozik, melyhez lábjegy-
zetet is fűzött a szerző, azonban a forráskutatás ennek ellenére mindeddig nem járt 
megnyugtató eredménnyel:

89 Első folyóirataink: Uránia, 315. A forrás Sonnenfels Sätze aus der Polizey, Handlungs- und Finanz wis-
senschaft: Zum Leitfaden der akademischen Vorlesungen (1765) című tankönyve. Lásd Szilágyi Márton 
jegyzetét: Magyarországi gondolkodók 18. század. Bölcsészettudományok II., szerk., utószó Tüskés 
Gábor – Lengyel Réka, Kortárs, Budapest, 2015, 1330. 

90 Szilágyi Márton ezzel ellentétben a téma itteni szerepeltetését inkább függelékszerűnek véli: 
Szilágyi, I. m., 419–420.

91 Ezt az eszményt jól jellemzi a következő, II. József-korabeli előterjesztés, melyet Tobias Philipp von 
Gebler, az osztrák államtanács tagja jegyzett: „A cenzúra tanítója a népnek: egy értelmes, barátságos 
valaki, aki türelemmel és szelíden utat mutat, mivel egész természetes dolog, hogy a makacs ember 
rossz útra téved. De fokozatosan eljön az ész hatalma, és akkor szabadon felléphetnek majd kellemetlen 
írásaikkal azok is, akik a sötétséget jobban szeretik a fénynél.” MNL OL, kancelláriai iratok, 2591/
1781. Idézi Pruzsinszky Sándor, A cenzúra és a közjó. A jozefi nista látomás, Pro Publico Bono 
2011/2., 146.

92 Vö. Szilágyi, I. m., 417.

Nem a’ kiszabdaltt Mérték, nem a lebékózott Rythmus, nem a’ megszámláltt Hang, 
teszik a’ Póétát… A’ mérész Képek’, az eleven Kőltés’; az Ábrázolatok’ Külömb-
félesége, és Szépsége, az az Enthusiásmus, Tűz, sebes Rohanás és Erő, és az 
a’ nem tudom mi a’ Szókban és Gondolatokban, a’ mellyet tsak önként aján-
dékozhat a’ Természet. Lehet írni Verset Poézis nélkűl, és Póéta lehetsz Verselés 
nélkűl. [Lábjegyzetben:] On peut faire dés Vers sans Poesie, et etre tout poetique 
sans faire des Vers. de Sacy.93

Az itt kifejtettek eszmetörténeti kontextusát nagyon pontosan jellemezte Csetri 
Lajos, idevonva a neoplatonizmusnak a 18. századi zsenielméletben feltámadó tanítá-
sát a költői elragadtatásról, a költői enthuziazmus neolonginuszi divatját, valamint 
a régiek és újak vitájának kései, e század eleji hullámát.94 A konkrét forráskutatásban 
pedig Szajbély Mihály jutott a legmesszebbre, amikor ugyanennek a részletnek egy 
korábbi magyar megfelelőjére bukkant rá Göböl Gáspár 1789-es könyvének előszavá-
ban, mely alapján sejthető volt, hogy nemcsak az idézet utolsó mondata fordítás egy 
ismeretlen francia műből, hanem a megelőző szövegrész szintén átvétel.95 A forrásmű 
megtalálását hosszú időn át megnehezítette, hogy az utolsó mondat francia eredeti-
jét lábjegyzetben megadja a szöveg, azonban a jelek szerint tévesen kapcsolja hozzá 
a „de Sacy” szerzői nevet.

A régóta nyitva álló fi lológiai kérdést az internetes keresőprogramok korában pil-
lanatok alatt megoldhatjuk, megerősítve, hogy nemcsak az utolsó mondat fordítás, 
hanem az előtte levő másik kettő is, mégpedig Andrew Michael Ramsay96 Discours 
de la poesie epique, et de l’excellence du poeme de Telemaque című értekezéséből, mely 
a híres Fénelon-regény 18. századi francia kiadásainak előszavaként szolgált az 1717-es 
megjelenéstől kezdve. A „de Sacy” szerzőnévként azért kapcsolódhatott Kármánék 
számára a szöveghez, mert a regény kiadásaiban Ramsay neve rendre nincs feltün-
tetve,97 viszont közvetlenül az anonim bevezető után adják a kötetek az indoklást is 
tartalmazó cenzori jóváhagyást („Approbation”) 1716. június 1-jéről datálva, „DE 
SACY” aláírással.98 Az olvasó számára, akinek elkerülte fi gyelmét a két szöveg külön-
állása, de Sacy tűnhetett az előszó szerzőjének, különösen arra tekintve, hogy a dics-
himnusszal felérő cenzori szöveg más szavakkal megismétli a szöveg Kármánék által 

93 Első folyóirataink: Uránia, 309–310.
94 Csetri Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás 

korszakában, Akadémiai, Budapest, 1990, 127–128.
95 Szajbély ugyanennek a szövegnek egy korábbi magyar fordítására bukkant rá Göböl Gáspár 1789-es 

könyvének előszavában. Vö. Szajbély, I. m., 70.
96 Andrew Michael Ramsay / Chevalier Ramsay (1686–1743) skót születésű író, leghíresebb műve a 

Cyrus utazásai című regény (1727). Ramsay felnőttkorát jórészt Franciaországban töltötte, 1710-ben 
meglátogatta François Fénelont, aki katolikus hitre térítette. Fénelon halála után annak unokaöccse 
újra sajtó alá rendezte nagysikerű regényét, a Télemaque-ot a hagyatékban talált kézirat alapján, 
s ehhez az 1717-ben kijött kiadáshoz írta Ramsay a magasztaló bevezetőt.

97 Lásd például ezt a későbbi kiadást: François de Salignac de la Motte-Fenelon, Les avantures de 
Telemaque fi ls d’ Ulysse, Jacques-Estienne, Paris, 1751.

98 [Louis] De Sacy, Approbation = François de Salignac de la Motte Fenelon, Les avantures de Tele-
maque fi ls d’Ulysse, I., Florentin Delaulne, Paris, 1717, LVIII–LX.
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újrahasznosított konklúzióját a Télemaque-ról: „ez egy epikus költemény, csak prózá-
ban írva”.99 A szóban forgó királyi cenzor valószínűleg Louis de Sacy (1654–1727), 
író, Plinius-fordító, ügyvéd, a francia akadémia tagja volt.100

Ezek szerint a költészetnek A’ nemzet’ tsinosodásában megfogalmazódó, azt a puszta 
versifi kációtól elkülönítő, s az isteni elragadtatáshoz kötő értelmezése eredetileg egy 
regényelméleti fejtegetés része volt, melyben a Télémaque-kal szembeni kifogásokat 
hárította el az előszóíró.101 Álljon itt az epikus mű metrumtalanságát ért vádra adott 
válasz részlete, az Urániában nem szereplő mondatokkal együtt:

La versifi cation, selon Aristote, Denys d’ Halycarnasse, & Strabon, n’est pas 
essentielle à l ’Epopée. On peut l’écrire en Prose, comme on écrit des Tragedies 
sans rimes. On peut faire des Vers sans Poesie, & être tout Poetique sans faire 
des Vers. On peut imiter la versifi cation par art, mais il faut naître Poete. Ce 
qui fait la Poesie n’est pas le nombre fi xe & la cadance reglée des syllabes; mais 
la fi ction vive, les fi gures hardies, la beauté & la varieté des images. C’est l ’en-
tousiasme,[!] le feu, l ’impetuosité, la force; un je ne sçai quoi dans les paroles & 
les pensées, que la nature seule peut donner.102

Ramsay érvelését az Urániába át nem emelt mondatokban tekintélyhivatkozásokkal 
kezdi: „Arisztotelész, Dionüsziosz Halikarnasszeusz és Sztrabón szerint a verselés 
nem lényegi tartozéka az eposznak. Lehet eposzt prózában írni, mint ahogy némely 
tragédia is nélkülözi a rímeket.” Ezen példák alapján teszi azt a megállapítást, amely 
az Urániában következtetésként került a fejtegetés végére, a lábjegyzetben a francia 
eredetivel nyomatékosítva: „Lehet írni verset poézis nélkül, és poéta lehetsz verselés 
nélkül.” A következő, az Urániából elmaradt mondat: „Lehet verselni a művészet 
szabályai szerint, de született költőnek kell lenned.” Az eredeti sorrendben ezután 
jön az elragadtatott költészet jellemzésére szánt, Kármánék által átvett két mondat.

Az eposzi verselés témáját mellőző idézéstechnika révén az Urániában a Ramsay-
szövegrészek kikerülnek az eredeti, a prózai előadásmódot és végső soron a regénymű-
fajt legitimáló szerepükből és kizárólagosan a költői elragadtatás tanának alátámasz-
tásául szolgálnak. A kontextusváltás tényét jól mutatja, hogy A’ nemzet’ tsinosodása 
néhány bekezdéssel korábban éppen a prózai dikció alacsonyabb rendűsége mellett 
érvel, kimondva, hogy „a’ Proza száraz, és lankadtt Léptetése, nem is hasonlí tat ha-
tik” a poézis „ditsősséges és magas Repűléséhez”.103

99 „Ce Poeme Epique, quoiqu’en Prose”. Uo., LVIII.
100 A Fénelon-szakirodalom régóta ismertnek veszi, hogy Louis de Sacy a regény előtt közölt cenzori 

jelentés szerzője. Lásd például Augustin Pierre Paul Caron, Recherches bibliographiques sur le Télé-
maque, Périsse, Paris, 1840, 19. Korábban Szajbély Mihály már felvetette, hogy esetleg ő lehet az 
Uránia-lábjegyzetben megnevezett személy: Szajbély, I. m., 71.

101 Vö. Walter F. Greiner, Studien zu Entstehung der englischen Romantheorie an der Wende zum 18. 
Jahrhundert, Max Niemeyer, Tübingen, 1969, 101–103.

102 [Andrew Michael Ramsay,] Discours de la poesie epique, et de l’excellence du poeme de Telemaque = 
Fenelon, I. m., XLVI.

103 Első folyóirataink: Uránia, 308.

A Ramsay-szöveg forrásként való azonosításának egyik fontos következménye, 
hogy kimondható: A’ nemzet’ tsinosodása e sokat idézett részlete egyetlen elemében 
sem kapcsolódik a géniusz teremtő mivoltára koncentráló 18. századi – Sturm und 
Drang – zsenielmélethez (amint annak lehetőségét például Csetri Lajos fenntartot-
ta),104 hanem Kármánék okfejtésének ama másik, szintén Csetri által alternatívaként 
vázolt kontextusa kerül előtérbe, amelyet a régiek és újak vitájának kései, 18. század 
eleji hulláma jelent. A Télemaque-előszó esetében a querelle tartalmát elsősorban a fran-
cia regény Odüsszeiával és Aeneisszel való összevetése adja, melyből Fénelon műve 
rendre győztesként kerül ki. Emellett a költői elragadtatás tana kapcsán továbbra is 
lehetséges kontextusként kell említeni a longinoszi retorikát.105

Ramsay átvett érvelésének másik fi lológiailag valamennyire megfogható eleme a „je 
ne sçai quoi” (egyes későbbi kiadásokban „je ne sais quoi” formában; a fordításban 
„az a nem tudom mi”) felemlítése a való költészet elengedhetetlen feltételeként. Ez 
itt ugyanis minden valószínűség szerint állandósult, fogalomértékű szófordulatként 
van jelen,106 mely a 17. század második felének francia művészetelméleti gondolkodá-
sában a kellem (grâce, grácia) fogalmával összefonódva volt használatban.107 A (mos-
tani magyar fordításban) „tudom-is-én-micsoda” egyik korai meghatározása szerint 
„olyan kellem, amely megeleveníti a szépséget és a többi természetes tökéletességet, 
másrészt kiigazítja a rútságot és a többi természetes fogyatékosságot; olyan báj és 
megjelenés, amely ott rejlik minden cselekedetében és kimondott szavában annak, 
aki tetszik”.108 Ezen a vonalon tehát egy újabb vonatkozásban sejlik fel a gráciatan 
az Uránia programjának hátterében.

Feltehető mármost a kérdés, hogy a Ramsay-előszón túl maga a híres – korában 
állítólag a Bibliával vetekedő népszerűségű – Fénelon-regény állhat-e valamiféle kap-
csolatban az Urániával. Általánosságban fi gyelemre méltó, hogy a 18. századi fran-
cia állam- és utazási regények világa nem áll messze a folyóirattól, erre a Barthélemy 
Anacharsisából A’ nemzet’ tsinosodásába átvett részlet109 volt eddig az ismert példa. 
A két regény hasonló szüzséjű: egyaránt antik görög környezetbe helyezett képzési 
utazást beszélnek el, melynek során egy trónörökös megismerkedik az uralkodó jogai-
val és kötelességeivel. A Fénelontól származó újítás, hogy egy személyiség képzését 
követhetjük végig a történetben, a későbbi Bildungsroman előképeivé teszik ezeket 
a műveket.110 A Télemaque azonban nem csupán a képzés tematizálásának tényével, 

104 Vö. Csetri, I. m., 127., 308.
105 Walter F. Greiner Longinosz hatását feltételezi Ramsay-nél (Greiner, I. m., 103.) egybehangzóan 

Csetri Lajossal, aki a „Boileau által fordított pszeudolonginuszi retorika által kiváltott neolonginuszi 
divat” hatását látta A’ nemzet’ tsinosodása vizsgált szakaszában (Csetri, I. m., 127.).

106 Korábban – bár a kifejezés francia eredetét csak feltételezhette – Csetri Lajos is a „je ne sais quoi” 
fordításának vélte a „nem tudom mi”-t. Lásd Csetri, I. m., 127.

107 Bartha-Kovács Katalin, A kellem, a báj és a tudom-is-én-micsoda a francia festészetben = A tudom-is-
én-micsoda fogalma. Források és tanulmányok, szerk. Bartha-Kovács Katalin – Szécsényi Endre, 
L’Harmattan, Budapest, 2010, 141.

108 Dominique Bouhours, A tudom-is-én-micsoda [1671] = A tudom-is-én-micsoda fogalma, 33–34.
109 Első folyóirataink: Uránia, 309.
110 Helge Jordheim, Der Staatsroman im Werk Wielands und Jean Pauls, de Gruyter, Tübingen, 2007, 34.; 

Michael Minden, Th e German Bildungsroman: incest and inheritance, Cambridge UP, Cambridge, 1997, 62.
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hanem a képzéseszmény koncepcionális megformálásában is mutat hasonlóságot az 
Uránia programjában leírtakkal. Az ifj ú Télemakhosz útitársa és oktatója, Mentór 
nem más, mint az emberi alakot öltött Minerva istenasszony, aki valódi mivoltát 
csak a regény utolsó bekezdéseiben fedi fel tanítványának, egy olyan szózat kíséreté-
ben, mely az Uránia Bé-vezetésében is megtalálható, s a programszövegekben többször 
visszatérő anyatej-metaforát alkalmazza. Ezt a részletet most Haller László korabeli 
fordításában idézem:

El-hagylak téged; de el-nem hagy a’ bőlcseség, ha meg-emlékezel, hogy a’ nélkűl 
semmit sem tehetsz. Ideje már, hogy magad erejére bizzalak. Égyíptusban, és 
Sálentumban akartva maradtam-el tőled, hogy a’ társaságnak kellemetességétűl 
el-szoknál; valamint az anya magzatját azért szoktattya-el csecsemőségének 
táplálásátúl, hogy keményebb eledelekre kapathassa.111

Ezen a ponton ismét csak az Uránia forráskutatásának a dolgozat elején jelzett korlá-
taiba ütközünk, vagyis hogy a szövegrészek hasonlósága mögött nincs bizonyítható 
átvétel, csupán a tipológiai egyezés mondható ki. Maga a Mentór–Minerva-átválto-
zás is topikus jellegű a korban, ezt mutatja az is, amiként a motívumot Schiller Die 
Künstlerének fent idézett helyén felhasználja annak a jelenetnek az ábrázolásához, 
melyben a nagykorúvá váló emberiség szeme elé tárul a kendőzetlen valóság. A cse-
csemőjét elválasztó s szilárd ételhez szoktató anya képe pedig – amint arra a Téle-
maque modern kiadásához illesztett jegyzet fi gyelmeztet112 – bibliai eredetű, s ott 
az igét még befogadni képtelenekre vonatkozóan tűnik fel többször is.113

Következtetések

A fenti vizsgálódások nyomán megerősítve láthatjuk a dolgozat elején megfogalmazott 
állítást, hogy az Uránia programszövegeiben nagyon nagy szerepet kapnak a közhe-
lyek, illetve a toposzok, sőt mondhatni ezekre épül az érvelés. Ennek programszerű 
alapja is van, hiszen a folyóirat célja – mint láttuk – a mindenkire tartozó, általános 
„populáris igazságok” összegyűjtése és terjesztése, ezek pedig jellemzően közhelyek 
és toposzok formájában vándorolnak műről műre. Szilágyi Márton megjegyzései, 
melyek szerint az Uránia „tartózkodik saját referenciáinak föltárásától”, illetve „elrejti 
a forrásait”, e vizsgálódások fényében azzal egészíthetők ki, hogy egy ilyen előadás-
technika eleve nem érdekelt a referenciái kikristályosításában és a forrásaival való 
pontos elszámolásban, mivel a forrásszövegekből átemelt elemeket azoktól függetle-
nül, mint a képzés nagy közös építményének építőköveit használja fel. Tehát az ere-
deti kontextustól való elvonatkoztatás, az általános érvénnyel bíró, különböző néző-

111 François de Salignac de la Mothe-Fénelon, Telemakus bujdosásának történetei…, ford. hallerkői 
Haller László, Akadémiai betűkkel, Kassa, 1755, 363.

112 François de Salignac de la Mothe-Fénelon, Les Aventures de Télémaque, Édition présentée, établie et 
annotée par Jacques Le Brun, Gallimard, h. n, 1995, 470.

113 Lásd 1Kor, 3,2; Zsid, 5,12–14.

pontokból egyaránt belátható és releváns állítások megfogalmazása a cél. Ez azon-
ban nem az aktualizálhatóságról és a hatásról való lemondást jelenti, hanem éppen az 
olvasók tevékeny közreműködését feltételező metódus, törekvés a közös tudás akti-
vizálására, hiszen az olvasóknak kell majd az olvasottakat kiegészíteni, élővé tenni, 
s majdan e sok szempontból áll össze az egyénileg el nem érhető tudás nagy egésze, 
az eklektikus fi lozofálás hagyományának megfelelően.

Itt azonban érdemes egy kicsit megállni és a folyóirat módszertanának mélyebb 
megértéséhez elidőzni a közhely és a toposz fogalmánál. A klasszikus retorikában a 
toposz (locus, topoi) a szónoklat gondolati vázának formai kerete; a közhelyek (loci 
communes) minden ügyre érvényes racionális vagy aff ektív sémák.114 A toposz mo-
dern irodalomtudományi jelentését (’irodalmi művek sorában fellépő azonos vagy ha-
sonló jelentésű szövegrész, különböző szövegösszefüggésekben alkalmazható elem, 
visszatérő kifejezés, klisé, séma, alkotói fogás, szemléletmód’) Ernst Robert Curtius 
vezette be.115 Mindkét értelmezési mód azon a szemléleten alapul, melyet már a görög 
toposz szó (és latin tükörfordítása, a locus) jelentése (a. m. ’hely’) is kifejez. Eszerint 
egy bizonyos tudás egy bizonyos konkrétan megnevezhető vagy ideális hellyel van 
összefüggésben: „az antik emlékezetkultúra az ilyen helyeket és azoknak elképzeléseit 
könnyebb megjegyezhetőségük miatt nehezebben megjegyezhető gondolati tartal-
makhoz vezető gondolati mozgások kiinduló pontjául használta.”116 A toposz tehát 
hagyományosan az a hely, az a biztos vagy annak vélt kiindulópont, alap, amelyhez 
a gondolkodás során bármikor visszatérhetünk.

A toposz eff ajta statikus-konzervatív értelmezéseivel szemben Wilhelm Schmidt-
Biggemann és Anja Hallacker a közelmúltban javaslatot tett egy újszerű megközelítésre, 
mely szerint a toposzok olyan komplex és innovatív képződmények, melyek a tudás 
fragmentálódásának és/vagy újrarendeződésének folyamatából származnak: „A to-
poszok a hagyományos tudásalakzatok kötelékeiből eloldódva és egy pillanatra – hogy 
így fogalmazzunk – kiszabadulva, újabb elrendeződések történeti játékanyagává lesz-
nek. Ezeknek az elrendeződéseknek az eredménye vagy egy új stabil állapot lesz, vagy 
újból fragmentálódnak, további kísérletezés céljából.”117 A jelen tanulmányban a topo-
szoknak ezt a fajta dinamikus alakulását követhettük nyomon számos példán. Így 
értékelhetjük azt a folyamatot, melynek során bizonyos tudáselemek, melyek eredetileg 
egy pontosan megnevezhető locushoz kötődtek, eredeti kontextusukból kiválva, attól 
függetlenedve integrálódnak új jelentésben az Uránia programszövegeibe. Ez történt 
például a Platón-hasonlattal a költői lelkesültségről, vagy éppen Ramsay aforisztikus 
kijelentésével a költészet megkívánta formáról. Az antik művelődés több toposza – mint 
láttuk – hasonló átalakulás után került az Urániába, hogy ott jellemzően a 18. századi 

114 Kiss Sándor – Bernáth Árpád, Toposz = Világirodalmi Lexikon, XV., főszerk. Szerdahelyi István, 
Akadémiai, Budapest, 1993, 664.

115 Uo., 665.
116 Klaus Ostheeren, Topos = Historisches Wörterbuch der Rhetorik, IX., szerk. Gert Ueding, Max 

Niemeyer, Tübingen, 2009, 631.
117 Wilhelm Schmidt-Biggemann – Anja Hallacker, Topik. Tradition und Erneuerung = Topik und 

Tradition, szerk. Th omas Frank – Ursula Kocher – Ulrike Tarnow, V&R Unipress, Göttingen, 
2007, 23.
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német populárfi lozófi a közegében ráruházott jelentéskörben foglalja el új helyét. De 
például az Uránia-toposznak vagy a Prométheusz-toposznak a folyóiratban megjelenő 
változatát egy az egyben nem sikerült fellelnem a kortárs kontextusban, mert azok 
vélhetően éppen itt, ezen a helyen álltak össze a korábbi, többszörös fragmentálódást 
követően sajátos egészekké.

A toposzokat változásukban megragadó szemlélet Urániában való megjelenése 
az egykorú kontextust tekintve nem meglepő, s különösen nem az, ha fi gyelembe 
vesszük, hogy ez a felfogás a 18. század utolsó harmadában elméleti szinten is meg-
fogalmazódott, elsőként Johann Gottfried Herder programírásában a mitológia (mond-
hatnánk: a mitológiai toposzok) újabb felhasználásáról. Herder szerint az antik mí-
tosz „történeti” felhasználása napjainkban már nem lehetséges, hiszen megváltoztak 
a történeti körülmények, de a régi mitológiából megtanulhatjuk az „allegorizálás mű-
vészetét”, „poétai heurisztikaként”118 használhatjuk, miáltal magunk is „feltalálóvá” 
válhatunk. Mivel a régiekre jellemző „feltaláló művészethez” szükséges képességek 
manapság már ritkák, így nehézségekbe ütközik, hogy teljesen új mitológiát hoz zunk 
létre a magunk számára, ezért a legjárhatóbb út, ha a régiek képi világából fejlesztünk 
ki egy újat a magunk számára, azáltal, hogy kisebb változtatásokkal közelebbi ese-
ményekre alkalmazzuk őket.119 A cél mindezzel az, hogy „ellessük a görögöktől”, ho-
gyan kell az „absztrakt igazságot képekbe burkolni”.120 Herder maga Paramythien 
címmel adta ki a „régi görög mítoszra épített”, de azok menetének „új értelmet kölcsön-
ző” elbeszéléseit.121 Ezt a módszert látszanak követni a német populárfi lozófusok, 
amikor folyóiratukban görög mítoszelemekből építkező allegorikus elbeszéléseket 
közölnek,122 vagy éppen Wieland a gráciák mítoszának újraköltésével.

Fel kell rá fi gyelnünk, hogy Herder javaslata, mely Christian Adolph Klotz mito-
lógiabírálatával szemben fogalmazódik meg, előfeltételez egy sajátos, dinamikus 
felvilágosodásmodellt. Klotz azért száműzte volna a modern költészetből a mitológia 
használatát, mert az szerinte nem nyugszik máson, mint a régiek tévedésén és babo-
náin.123 Felfogása azon az elképzelésen alapul, hogy létezik az ész használatának 
végérvényesen helyes formája, mely felszámolja a megismerést torzító, többértelmű, 
önkényes metaforákat, s mely a mitikus gondolkodással nem egyeztethető össze. Javas-
lata szerint a költészetben a mitológiai alakok használatát egyértelmű morális fogal-
mak allegorikus megszemélyesítéseivel kellene helyettesíteni, egyébként pedig a költői 

118 Johann Gottfried Herder, Vom neuern Gebrauch der Mythologie. Fragmente über die neuere deutsche 
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invenciókat inkább az újabb természettudományokból volna helyes meríteni.124 Vita-
partnere, Herder ezzel ellentétben nem a mítoszok kiiktatásával akar teret engedni 
az új, korszerű tartalmaknak, hanem a mitológiai képek, toposzok eredeti helyhez 
kötöttségét kívánja megszüntetni, és újfajta „poétai állandóságot”125 kíván kölcsönözni 
nekik, mely a mai kor embere számára teremti újjá a képeken alapuló, fogalomelőttes 
megértés lehetőségét.126 Ez a felfogás Klotzétól eltérően megengedi a történeti igazsá-
gok pluralitását127 és ellentmond annak a szándéknak, mely egyes jelentéseket végle-
gesen bizonyos jelölőkhöz rögzítene.

Klotz és Herder vitája a fentiek tanulságaképpen releváns kontextus az Uránia 
programszövegeire nézve, mert láthatóvá teszi a folyóirat szerkesztőinek már a válasz-
tott előadásmódban, a módszertanban felfedezhető állásfoglalását a folyamatszerű, 
dinamikus felvilágosodás eszméje mellett. Az általános érvényű, „totalitárius” felvi-
lágosodás magát a világ „varázslat alóli feloldásaként” érti, melynek eredményeként 
a mítoszok helyét a puszta tudás foglalja el.128 Ezzel szemben az absztrakt tudást 
képekbe öltöztető, remitizáló felvilágosodás az „igazságok” popularizálásában, időhöz 
és helyhez szabott megjelenítésében érdekelt. A tudásnak ez a fajtája nem közvetlen, 
kinyilatkoztatás-szerű és végérvényesen rögzített fogalmakban, hanem a gráciás 
mozgó szépség alakjában jelentkezik. E szemlélet nem a képzés végcélját kívánja el-
érni, hanem folyamatosságát akarja fenntartani, azt a végtelenbe nyúló folyamatot, 
melynek egyes pontjain mindig csak részigazságok formálódnak meg, de melynek 
egésze egy téren és időn túli utópiában mégiscsak az emberiség nagy közös igazságát 
adja majd ki.

124 Vö. Peter-André Alt, Begriff sbilder. Studien zur literarischen Allegorie zwischen Opitz und Schiller, 
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