
LUKACSY SÁNDOR 
EGY FEJEZET AZ ATHENAEUM TÖRTÉNETÉBŐL 

1836 október 27-én végre teljesült a türelmetlen szerkesztők óhaja: a király hozzá
járult az Athenaeum és а Figyelmező megjelenéséhez,1 A hivatal malmai azonban lassan 
őröltek, s az engedélyezésről az értesítést csak november 29.-Í keltezéssel küldték meg Pest 
vármegyének. 

Leg-közelébb ide érkezett Királyi Határozatnál fogva Vörösmarthy Mihálynak, és 
Schedel Ferencznek, a Titulált Rendek által folyó évi Mind Sz[ent] hava 7én 5264 Szám alat 
kedvező ajánlással ide küldött, innen pedig legfelsőbb Helyre terjesztett folyamodásuk követ
kezésében Atheneum czím alatt egy tudományos Újságnak, és Figyelmeztető czím alatt egy 
mellék-lapnak ki adása kegyeimessen megengedtetvén arra a Kiváltság olly fel-tétel alatt 
kiadatni rendeltetett, hogy azon Újság egyedül a' be mutatott tervben megjegyzett'tárgyakra 
szoríttasson, és armak foglalatja a fentálló Rendszabások szerént mindenkor előre visgálat alá 
vétessen. 

Melyről a' T. Rendek a' nevezett Folyamodók értesítése végett ezennel tudósítatnak, olly 
hozzá tétellel, hogy ezen legfelsőbb Határozat pontos megtartása iránt, a[ Könyv visgálo 
Hivatal uttyán is a' szükséges Rendelések már meg-tétettek.2 

Ha Bajzáék a következő év január elsején meg akarták indítani lapjukat — márpedig 
melyik szerkesztő szeretne elszalasztani ilyen kerek dátumot?—, a szervezés munkáját sebté
ben kellett végezniük. Az engedélykérelem sorsának eldőlte előtt nemigen foghattak hozzá 
a gyakorlati előkészületekhez, a munkatársak toborzásához, mert a lapengedély elutasítása 
esetén a hoppon maradt szerkesztőkre háruló visszaszívások, kellemetlen kimagyarázkodások 
ódiumát vállalni nyilvánvalóan nem volt kedvük. 

A legszükségesebb levelezésbe mégis csak bele kellett fogniuk az engedély kiadatása előtt, 
így például már november 16-án felkérték a közreműködésre Kovács Pált, aki mielőtt Győrben 
megtelepedett, gyakran volt együtt Kisfaludy Károly fiataljaival, azután pedig Bajza levele
zett vele Aurora-ügyekben. Most is ő az, aki tudósítja barátját a nagy elhatározásról: „Jövő 
új év kezdetével egy tudományos és mulattató folyóirat fog megindíttatni Vörösmarty és 
Schedel által, Athenaeum czím alatt, s megjelenik minden Szerdán és Szombaton. Vör[ösmarty] 
és Sched[el] együtt folyamodtak engedelemért megindíthatására; a folyamodás a Helytartó 
Tanácsnál kedvezőleg fogadtatott s a resolutio iránta minden órán váratik Bécsből, s mintegy 
bizonyosak vagyunk benne, hogy a hirdetést még e hónapban kiadhatjuk. A czélba vett válla
latnál én szinte segéd és munkatárs, sőt szerkesztő leszek, azért úgy vegye barátom uram 
mintha Vör. vagy Sched. szólítanák fel, midőn én ezennel egész bizodalommal felszólítom és 
kérem, legyen szíves bennünket munkákkal segíteni. Leginkább elbeszéléseket kérnénk, és 
a mennyire lehet, rövideket, hogy sokszor ne legyünk kénytelenek folytatni, de ezen felül 
másféle mulattató czikkelyeket is szívesen és köszönettel veendünk. Tudom, hogy barátom 
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uram orvosi praxisa által igen el van foglalva, de még is lehetetlen, hogy minden félévben ne-
segíthessen bennünket két-három czikkellyel legalább. Most még egy nyomtatott ívet csak 20 
váltó forinttal honorálhatunk, de reméljük, hogy előfizetők szaporodtával e kevés summát 
nagyobbra emelhetjük." S miután kérését baráti biztatással, a lehetséges kifogás előzetes elhárí
tásával és anyagi haszon kellemes ígéretével egyaránt megtámogatta, igazi gyakorlott szer
kesztőként ügyes javaslatot tesz Bajza: „Barátom uramnak engedelmével, azon elbeszélést, 
melly az. Aurorából hely szűke miatt kimaradt, azon esetre, ha nem volna hosszú, felvennők az 
Athenaeumba, azon reménnyel, hogy az Aurora számára majd jövő évben mást készítend 
barátom uram. Ezt azonban csak úgy merjük 1. ha barátom uram megengedi 2. ha nem lenne 
igen hosszú, a mit még most, nem számolva, nem tudhatok." Ezzel az ötlettel nemcsak az 
új lap kézirathiányán könnyített a gyakorlatias szerkesztő, hanem korábbi obligójából is 
elegánsan kiszabadult, anélkül, hogy a közlésre biztosan elkötelezte volna magát, s mindezt 
a rá jellemző aprólékosan korrekt módon rendezte el. „Azon esetre, ha kérésünket meg nem 
tagadja, barátom uram, szándékozunk nevét a hirdetésben azok nevei közé iktatni, kik az 
Athenaeum munkatársai lesznek; azért igen kérem, válaszoljon, barátom uram leveleimre 
minél előbb, mert új év közel van s a hirdetésnek nem sokára meg keilend jelennie."3 

Kovács Pál válaszát a szerkesztők aligha lestek olyan izgalommal, mint Kölcseyét. 
Érthető: Kazinczy halála óta nem volt nála tekintélyesebb író, s munkássága nélkül a folyóirat 
sikere nem látszott biztosítottnak. Ezért — föltehetően mindenki másnak a felkérésénél előbb— 
már október 22-én levélben folyamodtak hozzá. Ezúttal Toldy volt a triumvirátus szóvivője.. 

Levelét óvatosan, jó messziről kezdi: sajnálkozik, hogy a pesti írók ez évben nem 
élvezhették Kölcsey társaságát; azután azzal bókol, hogy milyen sikere volt Berzsenyi emlé
kére írt „gyönyörű" akadémiai beszédének, csak az a kár, hogy nem személyesen olvasta föl; 
majd különböző hírekkel szolgál a Tudós Társaság életéből; végül felkínálja segítségét Kölcsey 
műveinek kiadásához — és csak azután tér rá a lényegre. 

Illy ajánlkozás után furcsán jő talán, ha most mindjárt kérésre megyek által. De B[ará-
tom] U[ram] ismer, úgy hiszem, bennünket mindnyájunkat azon oldalról, a' mi kicsiny szíves
séget netalán tenni kívánnánk, nem tesszük, hogy azért viszon nyerjünk valamit. De 
nem is kirekesztőleg magunk ügye, mit most ajánlani fogok, hanem köz ügy. Én, kedves bará
tom uram, Vörösmartyval két folyóírást kívánok új esztendőre megindítani: egy tudományos 
és szépliteraturait „Athenaeum" czímmel, s egy literatúrait „Figyelmező" czímmel; az elsőbb 
körül belül mint az Ausland, de több ágaira kiterjeszkedve a tudománynak, ez Literaturzeitung 
lenne. Egész baráti bizodalommal kérjük már most, pártoljon bennünket 's mozdítsa elő az 
ügyet igen nagy becsű, 's a' publicum előtt is kedves dolgozataival. Az elsőbe bármelly philo-
sophiai, törvénytudományi, aestheticai munkákat óhajtunk, valamint história literariát 
illetőket, s poetaiakat, bármelly neműeket, 's prosában vagy versben: a' Figyelmezőbe bírála
tokat, rövidebbeket, hosszabbakat, bármilly tárgyú bel és külföldi munkákról-, olly formában 
mint tetszeni, 's olly hangon, mely környülményink közt szükségesnek látszani fog. Meg fog; 
engedni barátom, ha a' szerkeztető megjegyzi, hogy ívétől 30 váltó fttal kíván kedveskedni 
tiszteletdíjul, 's többel, mihelyt a' folyóírás meg leszen alapítva; a' barátnak pedig azt engedje 
meg, hogy kérését sürgesse azon sokszor mutatott baráti hajlandóság' jelei' említésével, mellyek 
nekem annyi örömet adtak, mióta személyesen ismerem 's tisztelem. Mindenek előtt pedig; 
arra kérem, hogy az Athenaeumhoz és Figyelmezőhöz járulását „ígérje meg minél elébb írandó-
levelében", hogy a' jelentésben munkatársaink közt Kölcseyvel is lehessen dicsekednünk. 
Annál biztosabban várjuk 's reményijük ezt, minthogy semmi folyóírásnak nem levén most 
B[arátom] U[ram] odaígérkezett dolgozója, kérésünk semmi összeütközést nem involvál: 
másfelől pedig azon esetre is, ha B[arátom] Ú[ram] most egy ideig nem dolgozhatnék is, elfog-
laltatása miatt, semmit; kész munkái között nincs a' mit vagy egészben, vagy töredékesen 's-
mutatványképen is és talán figyelem-gerjesztésül fel ne vennénk lapjainkba. Hlyének épen 
beszédei is, mellyek közül egynek, vagy kettőnek illy utón előleges nyilvánítása nem hogy, 
az egész gyűjtemény' kijövetele' esetére, keletének ártana, sőt, úgy hisszük, hasznos lehetne; 
illyenek lennének némelly töredékek a görög philosophiát illető munkájából: illyen bár mi 
egyéb: illyen talán valamelly nagyobb poetai dolgozatból — ha annak más rendeltetése. 
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nincs — egyes helyek, és a' t. A Figyelmező számára, ha megengedné B[arátom] U[ram] ma
gunk tűznénk ki tárgyakat 's küldenénk könyveket. (Itt megjegyezzük, hogy a' Ffigyelmező]-
ben mérsékelt, nyugalmas hang fog uralkodni: 's mennyire lehet, hangban és formában ki kí
vánjuk az antieriticát rekeszteni. Nálunk, hol uraink nem tudják sem azt, mi a' eritica, sem 
mi az antic[ritica], szintolly hasznos az elsőt erővel 's következetességgel folytatni szüksége
inkre tekintettel, mint a' másodikat kerülni).— Midőn még azt érinteném, hogy noha a' con-
silium ügyünket a' legkedvezőbben terjesztette föl a' Felségnek, de a' resolutio még nincs it
ten, 's azért most e' közlés és kérés is csak ad amicas aures szól: ismétlem az iránti könyör
gésemet, örvendeztetne meg В U minél elébb ha csak egypár sorral is, hogy, mihelyt Bécsből 
az engedelem megérkezik, az azonnal kiadandó jelentésben a' Kölcsey név ne hibázzék.4 

A tudóstársasági titoknok kérésének körülményes és aggodalmas előadása nagyon is 
érthető, mert a triumvirátus és Kölcsey viszonya nem volt zavartalan. Toldy épp a titkár
választás miatt került nem is olyan rég — bár akaratlanul —• súrlódásba Kölcseyvel; Bajzá
nak vérengző polémiái miatt kellett folyvást éreznie Cseke neheztelését, különösen amióta 
az Aurora-pörben a szeretett barátot, Szemerét leckéztette meg; Vörösmarty költői kiválósá
gát viszont elismerte Kölcsey, s a szerkesztők ezt tudták Bártfaytól,5 úgy döntöttek tehát, 
hogy ő is levélben folyamodjék Kölcseyhez, gondolván, hogy az ő szavának talán kedvesebb 
nyomatéka lesz, mint Schedelének. 

A körülményeknek megfelelően Vörösmarty levele némiképp hivatalos hangú és kimér
ten udvarias; ekkor még nem is tegeződött Kölcseyvel. 

Kedves Barátom! 
Minden órán várjuk Bécsből az engedelmet egy folyóiratra, mellyet, ha lehetséges, a' 

jövő év' kezdetén szándékunk megindítani. Schedel, ki a' vállalatban társam, talán fogott írni 
annak tartalmáról, melly szép literatúrai 's tudományos dolgozatokon kivűl a' hazai 's külföldi 
literatura' ismertetését 's birálatait foglalandja magában, 's Athenaeum és Figyelmező czímek 
alatt hetenként kétszer jelenik meg. Igen szerencséseknek tartanok magúnkat, ha részvételét 
tőlünk meg nem vonná, érdekes dolgozataival segítené folyóiratunkat, 's annak írói között egy 
olly nevet hagyna említenünk, mellynek két egészen különböző pályán azon ritka dísz juta: 
jelesnek 's egyszersmind szeretettnek lenni. 

Vállalatunk nagy, 's egyesűit erőt kíván; a' nélkül, meglehet, azon sors éri, mellyben 
többi társai, írók' 's olvasók' részvétlensége miatt elaljasodván, sínlenek. 

Minél előbbi válaszát kikérvén, vagyok 
tisztelője 's barátja 
Vörösmarty Mihál.6 

ч • 

A dátum nélkül fennmaradt, de minden valószínűség szerint október végén kelt levélre 
Kölcsey december másodikán válaszolt Nagykárolyból, a kor lassúbb ütemű életéhez mérten is 
feltűnő késedelemért megyegyűlési elfoglaltságával mentve ki magát. Levele nem várt 
örömet kelthetett: nemcsak közreműködését igérte meg, hanem a feszesebb társadalmi formák 
idején igen-igen kitüntető tegeződést is felkínálta a két címzettnek, „Vörösmarty és Schedel 
barátimnak" (mert hogy Bajza is részt vesz az irodalmi vállalkozásban, azt a két pesti levél
író jobbnak látta óvatosan elhallgatni). 

Kölcsey a görög filozófiáról írt értekezését ajánlotta föl a szerkesztőknek, egyszersmind 
azonban közölte feltételeit és fenntartásait: „ . . . tudnotok kell, csak az Athenaeum számára 
ígérkezem; kritikai Figyelmezőtök számára nem nagyon vagyok hajlandó. Nézeteim a kriti
káról a tietektől sokban s talán lényegesben különböznek, mint első tekintettel gondolhatnók. 
így félő hogy lapjaitok tarkák lennének; de semmi esetre sem lennének ugyanazon szellemtől 
keresztüllehelve." „ . . . egyet kívánok: hogy inkább semmit ne kezdjetek, mint válogatás 

4 Ráday Könyvtár. Szemeretár, 15 k. 41. 
6Vö. Kölcsey levele Bártfayhoz, 1831. ápr. 9. Kölcsey Ferenc Összes művei. Bp. 1960. 

III. k. 390. 
6 ItK 1915. 353-354. 
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nélkül, azaz szigorú válogatás nélkül fogadjátok a küldeményeket. Higyjétek el, az, hogy 
nincs miben válogatni, ki nem ment. Mert ha nem lesz válogatni való, miért legyen nyom
tatni való?"7 

Kölcsey tehát az elvi egyöntetűséget s a magas színvonalat szabta meg támogatása fel
tételéül. Mindkét kívánalma pontosan egybe esett a szerkesztők céljával. Mert hogy folyóiratu
kat nem a világnézeti és még csak nem is az esztétikai és irodalompolitikai tarkaság kedvéért 
alapították, az egész szerkesztői gyakorlatukból akkor is nyilvánvaló volna, ha Vörösmarty 
történetesen nem írja meg — másfél évvel Kölcsey tanácsa után — A felekezet című prog
ramcikkét; a művészi színvonalat illetően pedig Kölcsey igénye nem más, mint önkéntelen 
parafrázisa Bajza öt évvel korábbi fogadalmának, melyet éppen egyik Kölcseyhez írt levelében 
olvashatunk: „Én eltökéltem magamban, hogy az Aurorából minden rósz verset száműzni fogok 
s ez úgy hiszem, kivihető, mert nem gondolok vele, bármi kevés versezet lesz is évenként benne, 
sőt a legroszabb esetben kész volnék egy verset sem adni."8 Teljesen őszinte tehát — s nem 
diplomácia-sugallta — az a buzgó helyeslés, mellyel Vörösmarty fogadta a szerkesztők nevé
ben Kölcsey tanácsát abban a válaszlevélben, melyet nyilván a nagy író csatlakozásán érzett 
föllélegző örömétől elkényelmesedve, csak jó későcskén, 1837 január 4-én indított útnak: 
„Nagy örömmel értettük leveledből, hogy részvételed meg nem vonod tőlünk. Nekünk nem 
csak munkáidra, hanem javalatodra is volt szükségünk, s részemről örvendeni fogok, ha azt, 
mint előre szívességedtől kinyerők, úgy továbbra is bírni szerencsések leszünk. Említed, hogy 
inkább semmit ne adjunk, mint nem jót. Szent gondolat! mert a' világot hiábavalóságokkal 
untatni bűn, 's nekünk buzgó törekedésünk lesz közelíteni legalább, ha nem betölteni a' sza
bály' parancsát." Eddig a lelkes egyetértés; rögtön ezután azonban a való helyzettel, a vár
ható nehézségekkel számotvető Vörösmarty józan hangja szólal meg, nem mentegetőzésül, 
hanem a kockázatot is vállaló céltudatosság illuziótlan eltökéltségével: „Egyébiránt a folyó
iratvegyes közlemény, annak lehetnek igen gyenge részei, a' nélkül, hogy hasznos lenni szűnjék. 
A'mit tehát reménnyel vágyunk elérni, az, hogy gyengéink mellett legyen annyi becs 's valódi
ság iratainkban, hogy az a' jobbak 's buzgóbbak figyelmét megkösse." Némileg más maga
tartás ez, mint az Aurorát szerkesztő Bajza esztétikai daca, de ekkor már a heves szerkesztő
társ sem gondolkodott másként, mert az Athenaeum nyitócikkében maga is hasonló higgadt
sággal nyilatkozott. 

Kölcseynek a kritikai munkától való tartózkodásába Vörösmarty nem akart belenyu
godni. Tudva jól, hogy Kölcsey valójában nem csupán s talán nem is elsősorban a lap elvi egy- -
ségét féltette, hanem egyszerűen nem kívánt a durvának tartott Bajza és kritikustársai közé 
vegyülni, azzal próbálta leszerelni barátja aggodalmát, hogy megígérte: tőle telhetően távol 
tart a Figyelmezőtől minden afféle karcosságot, ami a Kritikai Lapokban sértette az érzékeny
ségeket. De meg is védi a Kritikai Lapok irányát s módszereit; igen határozott szavaiból érez
hető, hogy egyszersmindenkorra megállapodott s éppen nem elégedetlen véleménye van a maga 
és barátai tevékenységének erről a lármás szakaszáról: „A figyelmező kritikáira felelőleg, nem 
gondolom, hogy azokra nézve annyira különbözünk egymástól. Szelleme, legalább gondolatom 
szerint 's befolyásom erejéig, különbözni fog a' kritikai lapokéitól, mellyeknek egészen más 
rendeltetése 's feladása is volt, minek, ha nem tévedek, nagy részint megfelelt, 's így annál 
kevesbbé lesz szükség a' figyelmezőnek, a' kellemetlen, jégtörő munkákat újra kezdenie. 
Szándékunk jobban a' dologhoz tartani magunkat 's óvakodni alacsonságoktól, mellyek 
a' mostani, kivált kassai, kritikákat bélyegezik. Őszintén, 's menynyire kár nélkül lehet, kímé
letesen óhajtanám én adni bírálatainkat 's ha legjobb akarat mellett is itt ott bugdácsolnánk, 
az szomorú ugyan; de csak emberi dolog lesz. Még egyet! —A' hol gyomot 's gazt terem a' buja 
föld (a' kritikai mezőt értem) jobb-e azt parlagon hagyni, vagy czélirányos munka által leg-

7 Kölcsey Ferenc Összes művei, III. k. 759—760. 
8 ItK 1910. 365. 
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alább helyenként is, kitisztogatni? Egy jó bírálatot mindig úgy lehet nézni, mint új foglalást 
a' gazos parlagból. 'S meglehet ('s adja isten), hogy még kedved jőjön efféle munkákhoz."9 

Kölcsey megnyerése minden bizonnyal fölszította a szerkesztők munkakedvét, s erre 
nagy szükség volt, mert amikor az engedély megérkezett, egyszerre szakadt a nyakukba min
denféle munka, sőt máris a körmükre égett. Nyomdával tárgyalni, betűminták közt válo
gatni, kiadóhivatali helyiséget bérelni, alkalmazottakat fölfogadni: mindez nem kis időt 
igényelt; s ami a legfontosabb: azonnal ki kellett bocsátani az új lap előrajzát, mely a progra
mot és az előfizetés feltételeit tartalmazta. Ezt az egyleveles nyomtatványt — december elsejei 
dátummal — a Jelenkorhoz, valamint a Hazai s Külföldi Tudósítások december 7-i számához 
mellékelve küldték szét, majd az utóbbi újságban fizetett hirdetést adtak föl, először a decem
ber 14-i számban s utána még négyszer az év végéig. Ez a december 12-éről keltezett hirdetés 
már a dolgozótársak listáját is közölte, mégpedig a következő harminckét nevet: Balásházy 
János, Brassai Sámuel, Bugát Pál, Czuczor Gergely, Dessewffy Aurél, Eötvös József, Fábián 
Gábor, Fáy András, Frivaldszky Imre, Gaal József, Gorove László, Győry Sándor, Herepey 
Károly, Jakab István, Jósika Miklós, Klauzál Imre, Kovács Pál, Kölcsey Ferenc, Luczenbacher 
János, Molnár Sándor, Nagy Károly, Péczely József, Stettner György, Szász Károly, Székács 
József, Szenvey József, Szontagh Gusztáv, Tasner Antal, Tóth Lörincz, Vajda Péter, Warga 
János és Zsivora György. A legnagyobb munka természetesen e névsor összeállítása, az ezzel 
kapcsolatos megbeszélések és levelezések lebonyolítása volt. Vörösmartynak december 8-án 
Stettnerhez intézett leveléből kiderül, hogy a vidéki írók közül ekkor még csak Szász Károlytól 
és Péczely Józseftől kaptak beleegyező választ fölkérésükre, s még csak egy-két könyvet 
osztottak szét ismertetés céljából, a lista közzétételével viszont nem akartak késni, és így tör
ténhetett meg, hogy Stettner nevét megkérdezése nélkül nyomtatták ki, s talán nem is ez volt 
az egyetlen ilyen eset, bár Vörösmarty maga mondja, hogy a többi munkatárs-jelölt „szorgal
masabb levélírók kezébe" került, míg ő százszor is akart írni Stettnérnek, de csak százegyedikre 
tudta nekidurálni magát.10 

Ám lehetett Toldy és Bajza még oly szorgalmas levelező, röpke néhány hét alatt még
sem sikerült volna összeszedni az első számok anyagát pusztán levelezéssel, vidékről. A munka
társak többsége azonban pesti volt, s hogy micsoda erő a végre-valahára irodalmi központtá 
vált Pest, az éppen most, az Athenaeum indulásakor bizonyosodott be. Pest nem csupán 
az írók jó részének lakóhelye volt, hanem az Akadémia székvárosa is, az Akadémiáé, mely 
immár több éves működése alatt összeszoktatta, személyes viszonyokba hozta az írókat, 
tudósokat, s már csupán ez mennyire megkönnyítette az akadémiai titoknok s egyszersmind 
szerkesztő, valamint társai szervező munkáját. Egyébként nem is titkolták, sőt az előrajz-
ban büszkén jelentették, hogy folyóiratukat „a nemzeti academia több tagjaival való össze
köttetésük" révén kívánják sikerre vezetni, s valóban, a fölsorolt harminckét név közül 
huszonhétnek viselője volt akadémikus. 

Az előrajz szerzőjét — vagy legalábbis értelmi szerzőjét ;— Bajzában gyaníthatjuk, 
mert az első szám vezércikkének alapgondolata csírájában már itt föllelhető. 

A jelentés a haladására büszke század nagyot akaró, patetikus hangján kezdődik: 
„Korunkat, akár a tudományok előbbmenetelét, akár a polgári viszonyok fejlődését tekint
jük: a haladás sebessége bélyegzi, s azon practicus irány, mi szerint a tudás minden tágulásai, 
az eszmék birodalmában naponként tett újabb meg újabb elfoglalások, közvetve vagy közvet
lenül, az élet erkölcsi nemesbülésére, a társas viszonyok javulására, az anyagi jólét általánosabb 
kifejlése- s terjedésére alkalmaztatnak. Napok hónapokkal vetélkednek a történt dolgok 
sokaságára s nyomosságára nézve; az ismeretek külön ágai részint újjá születvék, részint 
a legváratlanabb fölfedezésekkel gazdagodva: ami tegnap igaznak tetszett, ma már nem az; 

9 ItK 1915. 354-355. 
10 Vörösmarty Emlékkönyve, 238. 
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s a ma új, havak elforgatása után közönséges s az életbe általment. A kornak e bélyege nyitott 
a folyóiratoknak olly tág mezőt, az biztosított nekik olly roppant hatást, hogy bízvást elmond
hatni, miképen az egyetemes új literatura jó részt journalisticává olvadt fel." 

Milyen más hang ez, mint a tíz—húsz évvel korábbi élőbeszédek és felhívások aláza-
toskodó ravaszsága, mely a közönség hazafias érzelmeire appellálva csikart ki figyelmet s pár
tolást. Bajzáék a kor parancsával okolják meg vállalkozásukat, s helyét önérzetesen jelölik 
ki a világtörténelmi fejlődés folyamában. 

„Illy körülmények közt tanácsosnak látszott nekünk is ezen, a többinél kedveltebb, 
úton kínálni meg a nemzetet olly ismeretek közlésével, mellyek több tekintetben hasznosakká, 
olly szellern-mívekkel, mellyek elme, érzemény és ízlés mívelésére gyümölcsözőkké válhatnak. 
A következés fogja mutatni, helyesen lön-e választva e módja a közre hatásnak: érdemeltünk-e 
eddigi iparkodás-aink által némi bizodalmat a nemzet mívelteitől; felfogtuk-e egész terjedel
mében új helyzetünk fontosságát és becsét; és képesek leszünk-e, a haza kedvelt íróival, külö
nösben társainkkal, a nemzeti academia több tagjaival való összeköttetésünk, valamint saját 
gondos, lelkismeretes munkálkodásunk által is, olly folyóiratot alapítani, mely nem egyes 
osztályoknak, hanem általában a nemzet mívelt rendéinek, egy részt lelkes asszonyainknak is, 
megérdemelje kedvezéseit." 

A szerkesztők tehát — anélkül, hogy megneveznék vetélytársaikat — világosan elha
tárolják lapjukat az ódonságok rakhelyévé vált Tudományos Gyűjteménytől s a Rajzolatok- és 
Honművész-féle csacskaságoktól; voltaképpen nem is érezték vetélytársaiknak őket, annyira 
meg voltak győződve kezdeményük újszerűségéről, s hagyományul csak a maguk régebbi 
iparkodására hivatkoztak. Újszerű a folyóirat olvasókörének meghatározása is: minden átlagos 
műveltségű érdeklődő belefér, sőt egy kacsintással a szépek is meginvitáltatnak, ami tudomá
nyos folyóirat esetében némileg merészség, mert a lelkes hölgyek pártolásáért esedezni koráb
ban csak a szépirodalmi szerkesztők szokása s már-már kötelessége volt. Azt a kifejezést, hogy 
Bajzáék lapjukat „nem egyes osztályoknak" szánták, illik nem félreérteni; itt ugyanis nem 
társadalmi osztályokról van szó, hanem a tudomány egyes szakosztályairól, ami abból is 
nyilvánvaló, hogy az előrajzban alább még világosabb értelemmel ismétlődik meg ez a kife
jezés: „. . . az Athenaeum tudományos része körén kívül lesznek olly tudós értekezések, mik 
becsesek lehetnek ugyan a tudomány előbbvitelére, érdeklők az osztály embereire nézve: 
de a művelt közönség többségének éldelhetlenek."11 Nem szabad tehát ezekbe a sorokba tár
sadalmi programot belemagyarázni; bár egyébként teljesen igaz, hogy a szerkesztők nemcsak 
az arisztokráciához és a táblabírák osztályához kívántak szólni, hanem a honoráciorokhoz és 
művelt polgárokhoz is (hisz munkatársaik egy része épp e rétegekből került ki), ez azonban 
számukra olyannyira természetes volt, hogy nem kellett külön kihirdetni. 

A bevezető nyilatkozat után az előrajz részletesen felsorolja, mi mindennel foglalkozik 
majd az Athenaeum. A tervre enciklopédikus teljesség a jellemző: filozófia és pszichológia 
(„társi viszonyok és erkölcsök; szenvedelmek, balitéletek; erkölcsi jólét, nevelés és oktatás"); 
nyelvtudomány; ország- s népismeret; történet- és életírás; „a szellemi élet mozgásai; polgári-
sodás és literatura"; „a természettudomány minden ágai"; „mathematicai és mechanicai 
tanulmányok"; „szóló művészetek theoriája, fejtegetve és alkalmazva"; költői és szónoki 
művek (köztük megemlítve a nagyjövőjűvé válandó életkép műfaja is); szépművek ismer
tetése; játékszíni krónika; emlékmondatok, aforizmák; „egyvelges hírek minden osztályok
hoz" — mindezt Ígérte a szerkesztőség. 

Ezután a jelentés még egyszer leszögezi, hogy a folyóirat széles olvasókört akar meg
hódítani „a mívelt rendek érdekeihez mért népszerűség" nyelvén, majd áttér a kritikai mellék
lap ismertetésére: 

t i 
11 Hasonlóképpen Czuczornál: „Kívánatos volna valóban, hogy mindegyik tudományos 

osztály saját folyóirattal bírjon . . ." Ath. 1837. jan. 26. 61. 1. 
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„A Figyelmező mint literatúrai újság, irány és foglalatra nézve különbözik társától. 
Tárgya az egyetemes literatura menetele úgy, mint annak egyes, bárminél fogva kitűnőbb jelenései; 
formái: átnézetek, bírálatok, ismertetések, jelentések. A Figyelmező, nevéhez híven, nem 
kikapva ezt vagy azt, mint célzás vagy jó szerencse hozza magával, szoros és rendszeres figye
lemmel lesz mindenre, mit az olasz, francia, spanyol és angol, német és szláv, az éjszaki 
és keleti nemzetek munkássága újat, s közönségesb érdekűt fel fog tűntetni a mindennemű 
tudományok s a szépliteratura mezein; a hazai literaturára nézve pedig azon lesz, hogy annak 
a lehetségig teljes repertóriumát adja; s itt semmi sem lesz előtte olly kicsiny, minek legalább 
létezéséről nem fogja olvasóit, s pedig a lehetségig sebesen, értesíteni; s minden, mi érdekkel bír, 
elég fontos, hogy felőle, olly bőven, mint szükség, s olly röviden, mint lehet, ítéletet hallasson. 
Ezen pályán a Figyelmezőt mindenkor a literatura érdeke, jelen állásunk, s részrehajlatlanság 
fogják vezérleni. Evvel mindazáltal nem azt kívánjuk mondani, hogy harag és párt nélkül fog 
járni útain; mert voltak mindig, s míg emberek maradunk, lesznek olly könyvek, mellyekről ha
rag nélkül nem szólhatni; a lelkességet pedig, erőt, és alapos ipart pártosan nem védeni,vétek." 

Ezt a programot Toldy sokirányú érdeklődése, mondhatni, intellektuális mohósága 
hatja át: mindenre ki akar terjeszkedni, mindenbe bele akar szólni, s mindent felügyelete alá 
vonni kíván. Hadüzenet is ez a nyilatkozat: a bírálat ellen berzenkedőket inti, hogy el ne bíz
nák magukat a Kritikai Lapok megszűnése miatt, mert a Figyelmezőtől a jövőben is meg-, 
kaphatják a magukét, a szerkesztőknek eszük ágában sincs felhagyni sokat támadott pártos
ságukkal. 

Elsősorban Kovacsóczynak szólt az üzenet, gúnyos és világos utalással, mert ő volt az, 
aki a kassai Literatúrai Lapok minden számát a cím alá nyomtatott álszent „Harag és párt 
nélkül" jelszóval adta ki, mintha nem is ő hasogatta volna az eget immár egy teljes éven át 
Bajza elleni éppen nem elfogulatlan sirámaival s szünetlen rágalmakkal. Lám, most is, az 
Athenaeum indulásának első kósza hírére, már lapjának november 4-i számában, mindenkit 
megelőzve, elkezdte az áskálódást, azzal riogatva a szerkesztő-kollégákat, hogy „nagy égi 
háború" veszélye lebeg folyóirataik fölött „Bajza és társai" vállalkozása miatt, akik „agyon
ütéssel fenyegetnek minden hírlapot", s ezután következik a szokott acsargás „a literatura 
ostora", másként „literatúrai hajdú", még másként „Literarischer Mordbrenner", vagyis 
Bajza ellen, amiben nem az volt kellemetlen, hogy a gyűlölt kritikus néhány új epitheton 
ornanst kapott vagdalkozó ellenfelétől, hanem az, hogy a lecsúszott pályatárs leleplező kéjjel 
őt fecsegte ki főszemélynek, holott Bajza ekkor még igyekezett lehetőleg homályban maradni. 
Kovacsóczy tehát igazán megérdemelt" egy oldalvágást már a programnyilatkozatban. 

Kovacsóczy nyelvöltögetése csak első hírnöke volt annak a támadássorozatnak, mely az 
új lapot célba vette, még indulása előtt, pusztán a szándékon és a programon felingerlődve. 
A sorozat nyitánya a Társalkodó december 21-i számában látott napvilágot, Egy-két szó annak 
.idején címmel. Szerzője, Wargha István, nem volt valami nevezetes személy, még csak egy 
könyve jelent meg, 1834-ben; Mi kell a magyarnak? — ez volt a hangzatos címe, s a harmincas 
évek bölcsködőinek szokásos vesszőparipáját, a neveléstudományt nyaggatta. („Az élet négy 
részéről", „A nevelésnek becse" stb. — jellemző fejezetcímek.) Máskülönben Wargha ember
séges ember lehetett, hisz például a nebulók pálcázása, „fölsuprikáltatása" ellen hevesen tilta
kozik, a reggeli fülmosást viszont melegen ajánlja, s később jeles munkát végzett mint a tolnai 
kisdedóvó intézet igazgatója, sőt az Akadémiába is bejutott, de ekkor, 1836-ban még csak 
kívülről nézte a Tudós Társaság magas falait, s természetesen gyanakodva, a kívülrekedtek 
rendes szokása szerint. 

Cikkében azért hibáztatja a triumvirátus tagjait, hogy akadémikus létükre ily csip-
csupsággal töltik idejüket, mint az Athenaeum. Ő ugyanis a zsurnálok terjedésében nem vív
mányt lát, hanem épp ellenkezőleg, a tudománynak „tudóskaság"-gá silányítását. „A sok 
encyclopaediai könyv; a sok betűrendre csigázott tudományos munka; a sok összefüggés nél
kül zavart ismeret-keverék a tudományt, melynek lelke a rendszer, legfönségesebb tulajdonitól 
megfosztja; a sokba fogni szerető olvasók csacskaságának mézezett eledelt nyújt; fejeket alap
talanul zagyvált ismeretekkel tölt, s az ál- és féltudósoknak, kiknek, quorum damnosa túrba 
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est, untató és veszedelmes csoportját szaporítja." Ha tehát Schedel, Vörösmarty és Bajza, 
miután „ügyességéről az egyetemes közönséget elég erős okokkal biztosította", úgyhogy a 
a nemzet „a hazai literatura életére szükséges eledelt, nem pedig holmi fényűzési cikkelyű 
csemegéket vár" tőlük (Wargha István azt is megmondja pontosan, hogy kitől mit: Toldytól 
az esztétika és természettudomány, Vörösmartytól „a szónoki és költészeti pálya", Bajzától 
pedig a filológia és politika művelését) — ha a három akadémikus ehelyett mégis a zsurnaliz-
musra adja magát, akkor meg kell kongatni a vészharangot, mert „tudományos haladá
sunkra nézve kipótolhatlan kárnak önként rohanunk örvényébe". 

Ennél nagyobb értetlenséget és ízetlenebb bakafántoskodást nehéz elképzelni; mégis, 
akadt. 

A Tudományos Gyűjtemény 1836. évi utolsó füzetében egy bizonyos Gáspár Lászlő 
csatlakozott Wargha István aggályaihoz, tizenkét lapnyi Figyelmeztetése zagyva szóhalma, 
zatával: 

„De meg nem álhatóm azon Jegyzésem elmulasztását, melly szerint a fő Dolgok ször
nyű elhagyásával, azoknak helyébe, éppen az uralkodó Romlottságot tárgyazó Gondolkodás 
Módjának kedveskedő Journal, és a Literaturának Históriai, és átaljában felállítandó Alap 
nélkül levő eriticai ismertetését tárgyazó Figyelmező legyen annak helyébe: a mi ha az egész 
Emberiségnek nem is, legalább a Magyar lelkesedés ezsdeklésének olly napot adhatna, a millyera 
a testi Világnak az Egén ragyogó nap, s a millyet a Tudományos Egyesülettűi Isten — és Világ— 
előtt, a közönség méltán kívánhat, és kiterjesztetett karokkal kíván is. Mert 

Valóban! a millyen lenne Nap nélkül, bár mennyi tsillagokkal is az egész Természet: 
olly maradna a Tudományok álandó Alapja — az igazi tiszta Gondolkodás Módja felállítása, 
erősítése, és örökítése — mint a Hazai Literaturánknak is Napja nélkül, az egész Hazai alkot
mány, bár hány Journalistica, s fent írt módú Figyelmező mellett is." 

Ebből a szövegből csak annyi világos, hogy szerzője kézzel-lábbal tiltakozik az Athe-
naeum és Figyelmező s általában a folyóiratok ellen. Az ehetetlen szó-saláta egy másik levelén 
elárulja, hogy miért: ti. felforgató nézetet szimatol az előrajz egyik állításában ( „ . . . ami teg
nap igaznak tetszett, ma már nem az . . . " ) . Ezzel szemben az ő véleménye az, hogy „vannak 
örök és az egész emberiségre egyaránt (bizonyos értelemben) tartozó Igazságok. Különben, 
ha ezek nem lennének, semmi Rend, semmi Alkotmány fel nem állhatna; és szomorúbb lenne 
az okos állatok sorsa a legalábbi oktalan állatokénál". Hinc illae lacrymae... 

Hogy Horvát István közölte Gáspár László dadogásait, nem meglepő: a kolerikus és; 
sértődött tudósnak, úgy látszik, minden jó volt, hogy borsot törhessen Bajzáék orra alá, 
s különben is a díszes Figyelmeztetés csupán stílusával rítt ki a végromlásba jutott folyó
iratból. 

Fölszólalt az Athenaeum hirdetése ellen ä másik ásatag közlöny, a Hasznos Mulatságok 
is, már az új évben, január 7-én. Viszhangja a „Néhány szónak maga idejében" című cikkét 
a Kunságból keltezi a Nemki Demit álnevű szerző, s ő is azon sopánkodik, hogy a folyóírások 
szerkesztői a tudományokat „oly zagyva quod-libetté segítik s törnek alacsonyítni, milyenben 
azok csak a homályos ó világban sinlődhettek". Különösen a folytatásos cikkek ellen tüzel, 
mondván, hogy „kellemetlen érzés" az olvasást a postalovak érkezéséhez igazítani. Továbbá 
nyerészkedési vággyal vádolja meg „a most journalistává leolvadt három tudományos férfia
kat", s ezt annál inkább rossz néven veszi tőlük, mert az Akadémiától rendes fizetést húznak. 
Reméli azonban, „hogy a tisztelt literátori bajnokok, az emberek erőtlenségének bókoló tudo
mányos piperkőcök lenni nem kívánván, nagyobb megfontolás után (ha már az Athenaeum-
nak csakugyan létezni kell) azt inkább másoknak engedik által (?), kiktől a hazának fontosabb 
és idvesebb dolgot követelnie joga nincsen". Cikkével nagyon meg lehetett elégedve „a minden 
fondofságtól ment értekező", mert azt szerette volna, bárcsak „a magyar literatura egén boron
gó tornyos felhők riadozásaiban vissza vissza csapódván, oly idves hétszeres dördűletet 
okozhatna, mely a magyar nap felhő-burkait megszaggatná, az elkábult elméket felébresztené,, 
és álombeli babrálás helyett, férfias munkára emlékeztetné, szólítaná". 
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A Literatúrai Lapok — mint a szerkesztő mélabúsan megjegyzi — elkésett nagyágyú
jával, mert Stancsics cikke csak 1837 január 13-án jelent meg. A helyét nem találó és féltehet
ségek társaságába sodródott szerző előbb Bajzáék folyóiratcímeit kifogásolja (magyart kíván 
az Athenaeum helyett); majd ő is kárhoztatja, hogy fizetett akadémikus létükre hasznothajtó 
lapvállalkozásba fogtak (önköltségi áron azért kiadhatnák — teszi'hozzá engedékenyen); 
végül a Figyelmező beharangozott „haragos" és „pártos" szellemétől próbálja eltanácsolni 
a triumvirátust, s közben megcsipkedi Bajzát, mint nem elég kiváló történetírót, Vörösmarty-
ban pedig elparentálja a drámaköltőt. „Végső javaslatom az volna, hogy a szerkesztő urak 
hagynának fel szándékokkal, mert majd az erők szétszakgatása és pártok miatt a tudós tár
saság tekintete megcsökken." 

Az aggályokkal és gyanúsításokkal szemben az Athenaeumnak kéretlen védelmezője 
támadt a hegeliánus Warga János személyében. Pedagógus volt ő is, mint a másik Wargha, 
a nagykőrösi líceumban tanított mennyiségtant és természettudományt. Már 1835 óta aka
démiai levelező tag, noha első műve, egy fali ABC, majd csak 1837-ben kerül ki a nyomdából, 
többé-kevésbé hasznos nevelési és bölcseleti kézikönyveinek hosszú sorát nyitva meg. A Tudo
mánytárban korábban is értekezett, s kell-e említeni, hogy már az indulás előtt feliratkozott 
az Athenaeum munkatársai közé? Válasz annak idején, Wargha Istvánnak című replikáját 
a Társalkodó 1837 február 1-i száma közölte. 

Vitatársával szemben leszögezi, hogy „a journalistica a már rendszeres ismerettel bíró
kat s az arra törekedőket a rendszeres ismeretek szerzésében leghatósban segíti elő, az arra nem 
törekedőket s nem is törekedhetőket pedig rendszertelen ismeretekkel gazdagítja; — következés
kép, hogy az egész Olvasó Közönségre zavart ismeret-keveréket, féltudákosságot, tudatlan 
tudósságot s a t. árasszon, félni nem lehet" — majd azzal csitítgatja ellenfelét, hogy Schedelék 
a szerkesztés mellett „rendszeres munkával is gazdagíthatják literaturánkat". Végül: várat
lanul fölcsattanó hevességgel megleckézteti az Athenaeum leckéztetőjét, s közben a mai 
olvasó számára homályos célzásokat varr a nyakába, mintha valamely személyes indulat vagy 
éppen egy harmadik valakinek fölbíztatása lett volna Wargha István óvásának indítéka. 

A választ természetesen viszonválasz követte, s a két Wargák — az efféle vitákat 
jellemző tehetetlenségi erő foglyaiként — még elcsatároztak egy ideig, de ez már nem 
érdekes. 

Az egész csetepaté jelentősége ugyanis csak abban van, hogy Bajzát beköszöntő cikké
nek polemikus kiélezésére ösztönözte. Mert nyilvánvaló ugyan, hogy az Athenaeum program
értekezésének gondolatmenete korábban készen volt, hiszen eszmecsíráit már az előrajz szöve
gében fölfedezhettük, de az is bizonyosra vehető, hogy a legnyomatékosabb ékezeteket Bajza 
csak Wargha István cikkétől — s esetleg itt-amott hallott szóbeli ellenvetésektől — fölpapri
kázva rakta ki. Mindenesetre: akik az emberi életben sorsszerű elrendeléseket szeretnek látni,, 
ezúttal elégedetten állapíthatják meg, hogy a háborúságra született Bajzának ebben az 
egészen más rendeltetésű tanulmányában is — akárcsak később, 1843 végén, szerkesztői 
búcsúvételében — súrlódnia és vitatkoznia kellett. 

A XIX. század első felének embere még hitt az okos szó hatékony erejében. Nem oly 
rendíthetetlen naivsaggal, mint az előző század egy kicsit mindig utópista felvilágosítói, hogy 
ti. elég a szót kimondani, elég az észszerű társadalomjavító tervet előadni, s a világ pusztán az 
evidencia ellenállhatatlan erejének engedve, máris fölkapja s átülteti a valóságba. E kezdeti 
hamvasság már rég lekopott a fény századának tanáról, mire Bajzáékig, a magyar reform
korig elért, de magva megmaradt, s kiegészült a liberalizmusnak azzal a hozzátoldásával,. 
hogy a ráció földi uralmának legfőbb segítője, a fejlődés legfontosabb rugója a szabad véle
ménycsere, mert a nézetek egymást korholó kölcsönhatásából, egészséges birkózásából előbb-
utóbb haszon származik. Az ész mindenhatóságának elvéből tehát, némi rosszmájúsággal azt 
lehetne mondani, e gyakorlatiasabb és köznapibb korban a parlamentáris viták panacaeáját 
hirdető üdvtan lett. ' 
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Az Athenaeum első számának első lapján a racionalista örökségnek mindkét válfajával 
találkozunk. Mert amikor a lap homlokára Vörösmartyék Berzsenyi gyönyörű sorait tűzték ki 
jeligéül: 

Az ész az isten, mely minket vezet, 
Az ő szavára minden meghajol — 

akkor egy korábbi nemzedék ódonabb és boldogabb hite előtt tisztelegtek — hogy aztán rög
tön alatta, a bevezetőben, Bajza türelmetlen mohósággal siessen a számára leglényegesebb 
s némileg meglepő végkövetkeztetésig, hogy ti. a testetlen, elvont ész magában semmi, s az 
igazi mindenható a gondolatközlés legmodernebb eszköze: a folyóirat. Ez már a cselekvő 
XIX. század gyakorlatias felfogása, melyet Bajza korszerű bölcselettel igazol: „. . . végtére 
minden gondolkodásnak, szemléletnek, tettben kell végződnie, s minden abstractumnak 
concretummá válni". Ennyire filozófiai ízű sort egész életében sem írt le többet; nyilván a nagy 
vállalkozásokat kísérő ünnepélyesség késztette arra, hogy életének ezt a nagy programmonda
tát filozófiailag is fölsallangozza. 

Egyáltalán: a tanulmány egész első harmadát még a könnyen lelkesülő reformkorban 
is szokatlan pátosz és emelkedettség jellemzi. Perdülő inverziót („a szellemi legszebb erők") 
öncélú, de felséges hasonlat követ („Az ön szárnyain repkedő meggyőződés, mint a bárka 
galambja világot özönlő tengerek felett, habozva lebeg az eszméken..."), s a stílus minduntalan 
fölcsap a magas céig. Ennek ellenére a fejtegetés egyszerűen gördül. „Gondolatközlés és gondo
latcsere két leghatalmasabb eszközei a lélekművejődésnek." — ez a kezdő axióma. A gondolat
közlés legősibb szere a „szólástehetség" vagyis a beszéd, melyet „a mindenek kútfejétől" 
TMrunk. E szerény képességgel azonban nem érhette be sokáig „az emberben lakozó isten", 
az ész; fölfedeztettek tehát az írásjegyek. Ez volt „a nagy kezdet" a gondolatközlés mes
terségében, s „nagy időnek kellett lefolyni, tvíg egy új haladó lépés" következhetett, ti. a könyv
nyomtatás. Végül „egy harmadik nagy fölfedezés megmutatta, hogy a gondolatközlés eszközei 
Guttenberg találmánya által még korán sem voltak kimerítve", s e harmadik korszakos, lele
mény nem más, mint a folyóirat. „Az időszakiratokat megelőzött kor eszméi hosszadalmas 
lassúsággal terjedtek csak szülőhelyeknek határain túl: évek kellettek hozzá, míg egy nagy 
eszme, melly keleten született, nyugotra eljuthata: most a gondolatnak mérföldek ezrein 
keresztül, tengeren túli országokig, bizonyos pálya nyílt fel. A négy fal között fölemelt szózatot 
egy pár nap alatt milliók, egy pár hét alatt egész nemzetek meghallják. A gondolatok ezernyi 
sokasága jő és megyén s megtelt velők az egész levegő. S e bámulandó jelenéseket íme a gondo
latközlés mindenható eszközei, a folyóiratok, teremtették." 

Bizonyos, hogy sem azelőtt, sem azóta nem volt szerkesztő, aki a maga vállalkozását 
ilyen, nem is csupán világtörténelmi, hanem szinte kozmikus távlatokba állította volna, 
a teremtés kezdetétől a folyóiratok alapításáig a sajtóviszonyok szerint araszolva az időt, 
•s e túlhabzó lelkendezésen, ha tetszik, szabad mosolyogni; de az is bizonyos, hogy olyan szer
kesztő sem akadt, aki nagyobb komolysággal s megrendültebb felelősségtudattal látott felada
tához, mint Bajza. Hisz már-már papi magasztosultsággal ünnepli a szerkesztői hivatás mél
tóságát: „Alig lehet ember fölségesebb viszonyban embertársaival, mint vannak azok, kik 
az időszakiratokat, ezeket a gondolatközlés sebes léghajóit, kormányozzák, kik szellemi áruk
kal, ész és képzelet kincseivel megrakva, koronként útnak indítják s naponként vagy hetenként 
szerekhez szólnak, s ezerektől hallgattatnak meg; nekik, ha lélekkel bírnak, gyakorta egy 
egész nemzet értelmi iránya kezökben van." A nagy lelkesedés azonban nem feledteti el-Bajzá
val, hogy praktikusan fölsorolja a jó lapvezér nélkülözhetetlen tulajdonságait: „Folyóiratot 
céljának megfelelőleg szerkeszteni roppant gondot és előrelátást, igen finom tapintatot és ízlést 
kíván. Az olvasó közönség műveltségi fokát és értelmi körét ismerni, a jelen idő szükségszülte 
kivánatait megérteni, s ezeket ismervén és megértvén, nekik megfelelőleg szellemi éleményt és 
táplálékot adni, ezek azon nagy mesterségek, mellyekkel folyóirat szerkesztőinek birniok kell..." 
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Hihetnők, hogy Bajza, miután a zsurnalisztikát oly magas polcra tette, jelentőségét 
a könyvnyomtatáséhoz, sőt az íráséhoz hasonlítva, ezzel elintézett minden ellenvetést s az 
összes Wargha Istvánok minden gáncsait. De nem! Bajza vitatkozni kezd, s ezzel megcsillantja 
egy nemigen emlegetett tulajdonságát, a türelmet — mert ki tagadhatja, hogy napnál világo
sabb dolgok magyarázgatásához makacs türelem kell? Persze Bajza egészen másként érvel, 
mint Warga János. Akadémikusi tenkitélyét megóvhatná puszta Ígérettel, hogy a szerkesztés 
mellett majd rendszeres munkát is fog végezni, de Bajza nem a személyes megtámadtatás elől 
akar elhajolni, hanem a dolog érdemét nézi. Elismeri, hogy vannak rossz, csélcsap időszaki 
iratok is; de éppen ezért kell jó folyóiratot csinálni. „Előleg okoskodva meg nem áll azon tétel, 
hogy a napi és heti lap csak kártékony legyen, mert kártékonysága, mint érintem, nem lénye
ges, hanem csak történetes, utólag pedig tudjuk, hogy, ha bár ritkábban is, vannak és voltak 
igen becses heti és napi folyóiratok: ha tehát az emberi észnek ez igen nagy becsű találmánya, 
a journalistica, azzá fajúi, amivé nem kellene, akkor épen az következik, hogy értelemmel 
s ésszel nyúljunk a dologhoz s tettel ügyekezzünk ellenhatni, nem pedig az, hogy magunkat 
tőle elvonjuk, mert ez nem egyéb, mint megfutamodás az ellenség előtt." Bajza tehát egyrészt 
'erkölcsi kötelességnek érzi a lapszerkesztést, másrészt a magyar művelődés helyzetének föl
méréséből azt a következtetést vonja le, hogy a még lassú, akadozó szellemi vérkeringést 
legjobban a nem „vásárilag űzetett" zsurnalisztikával lehet fölpezsdíteni: „Nálunk magya
roknál, hogy magunkról is szóljunk, jelenleg semmire sincs olly nagy szükség, mint olly napi 
és heti lapokra, mellyeknek szilárdabb characterök és komolyabb arcok legyen, s tudományt 
és művészetet férfiasabb lélekkel fogjanak fel. Tudjuk, mint fogadtatnak a nagy közönség 
által honunkban a mélyebb és rendszeresebb tudományos munkák, tudjuk, hogy azon művek
ből is, mellyek szépliteraturához számíttatnak, a magasabb szelleműek melly kevesek által 
•értetnek, kedveltéinek; az alatt, míg holmi, gyakran igen üres, csecsebecséknek nagy kelendő
ségük van. Ezen bal útról, csak egy komolyabb szellemű napi vagy heti irat téríthet meg 
bennünket, melly magának könnyebben szerez bemenetelt mindenütt, mint a sok kötetű 
tudományos munka." A közönség igényét, befogadóképességét Bajza döntő tényezőnek s erre 
figyelni a szerkesztő elsőrendű kötelességének tartja, lapja jellegét is a kezdetleges magyar 
viszonyokhoz szabja tehát: a gyakorlatlan, kedvetlen olvasót tanulságos és gyönyörködtető 
közleményekkel akarja a „szilárdabb becsű dolgok"-hoz édesgetni, s mert a vékony olvasó
réteg szaklapokat eltartani még nem tud, ezért enciklopédikus irányú folyóirattal akar utat 
törni, mely „több érdekeket" tud „egybekapcsolni". Végül látva, hogy nagyon magasra 
csigázta igényét s a közönség várakozását, cikke befejező részében férfias nyíltsággal közli 
— mint Vörösmarty is Kölcseyhez írt levelében — hogy az induló lapban előfordulhatnak 
majd egyenetlenségek. „Mi, jól érezvén a vállalat nagyságát, s erőnk középszerűségét, semmi 
rendkívüli dolgokkal nem kecsegtetjük olvasóinkat, egyedül ügyekezet s szorgalom az részünk
ről, ami iránt tökéletes biztosságot nyújthatunk." 

Szűcsi József azt írja, hogy a Gondolatközlés s annak eszközei „egyike Bajza gyöngébb 
dolgozatainak".12 Van ebben igazság, de mielőtt végleg ítélnénk, vizsgáljuk meg még egyszer 
a cikk létrejöttének körülményeit. Először is: a tanulmány minden jel szerint sebtében készült. 
Volt már szó róla, hogy a lapengedély megérkezése és a folyóirat indulása közti rövid időben 
mennyire összetorlódott a munka a szerkesztők kezén, s Vörösmartynak még Shakespeare-
fordítása tisztázását is abba kellett hagynia, hogy „apróságokat dolgozhasson az Athenaeum 
számára" — márpedig Bajza idejét még jobban igénybe vette a szervezés. Gyanítható, hogy 
dolgozatán a végső simításokat ezért nem tudta kedve szerint elvégezni, s az itt-ott elterpedő 
nehézkességeknek ez a magyarázatuk. 

Érdekes, hogy ennek ellenére tizenöt év múlva, műveinek kétkötetes gyűjteményébe 
ezt az értekezését vette fel, nem a Kritikai Lapok sokkal magvasabb bevezetőjét. Vajon 

12 Szűcsi JÓZSEF: Bajza József. Bp. 1914. 302. 
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azért-e, hogy alkalma legyen rajta javítgatni? Mindenesetre tény az, hogy az 1851, évi kia
dásban prózai munkái az ősszövegtől való kisebb-nagyobb eltérésekkel jelentek meg, és a vál
toztatások valamennyi közül az Athenaeum programcikkében a legtetemesebbek. S míg a többi 
cikkben csak terminológiai cseréket (pl. román helyett regény), illetőleg — színházi szózatá
ban— a cenzúra miatt enyhített kifejezéseket találunk (német színház helyett következetesen: 
nem-magyar színház), a Gondolatközlés és annak eszközei stilisztikai átdolgozás nyomait viseli. 

Ki volt az átdolgozó? A kérdést azért kell föltenni, mert a javítások egy része olyan, 
aminőket Toldy szokott végrehajtani a kezébe kaparintott régibb szövegeken, önkényesen 
a saját kora és ízlése szerinti nyelvszokáshoz igazgatva az avultabb sajátságokat. Bajza művei
nek Toldy-féle hatkötetes kiadásában (1861—63) sem ritka az efféle igazítás, s elképzelhető, 
hogy a sajtó alá rendezés munkájában már az előző kiadásnál is segített meggyötört lelkű 
s betegesedő barátjának. Igaz viszont az is, hogy 1850—51-ben Bajza még volt olyan szellemi 
erőben, hogy kézirataival maga foglalkozhatott, hébe-hóba még verset írt, a javítások tehát 
Bajza kezétől is eredhetnek. 

A változtatások egy része a divatjamúlt alakokat korszerűsíti: hangjegyek — betűk; 
következésű —• következményű ; történeteiben — történetében ; időszak-irat — időszaki 
irat; tekintete — tekintélye ; gáncsolat — gáncsolás ; tétel — vélemény ; történetes — eset
leges ; kiterjedésében — terjedelmében. Másutt időközben diadalt aratott magyar szólelemé
nyek szorítják ki az idegen szakkifejezést: epochális — időszakot alkotó ; história — történet; 
literatura — irodalom ; philosophia — bölcselet; speciális — egyes tudományszakot képviselő. 
S ami az eredeti fogalmazványban a sietős munka legkirívóbb jele — és különösen bántó, 
mert soha máskor nem írt le Bajza ily rút germanizmust — ti. a három ízben is fölöslegesen, 
német módra használt határozatlan névelő (pl. „A szólástehetség egy felséges adománya volt 
istennek. . . " ) : az átdolgozó kéz most ezt is szépen kigyomlálja. S ahol erőszak nélkül lehet, 
csinosít: a túl gyakran ismétlődő gondolat szót pl. a jobb hangzás okából az eszme vagy szellem 
szóval cseréli fel. 

De mért maradt ki a szép galamb-hasonlat? Az egyház cenzori érzékenységét sértette 
volna a profánul alkalmazott bibliai kép? Vagy az első rész nagyon is fennkölt tónusát kellett 
hozzámérsékelni a tanulmány józanabb és gyakorlatiasabb második feléhez? Mérséklő törekvés 
több helyen is megfigyelhető: a szerkesztő 1851-ben már nem fölséges, hanem szép viszonyban 
van embertársaival, s nem roppant gondra és igen finom tapintatra, hanem nagy gondra és, 
finom tapintatra van szüksége, a célt tévesztett folyóiratok is csak nem ritkán kártékonyak 
és a gondolatközlés sem leghatalmasabb, csupán legalkalmasabb eszköze a lélekművelődésnek. 
Ám e tompítások (melyek egyébként inkább Toldy, mint Bajza tollára vallanak) a cikk félre
billent stiláris egyensúlyán nemigen tudnak segíteni. 

És nem tüntethetik el azt az aránytalanságot sem, amely kétségtelenül fennáll az egész 
tanulmány roppant magas hangvétele és a tárgy — mármint a folyóiratalapítás — valóságos 
súlya között. Ezért nem minden alap nélkül való Szemere Pál kifogása, bármennyire a tőle 
megszokott kacifántos modorban fogalmazta meg. Ő ugyanis 1837 január 9-én ezt írta Köl-
cseynek: 

,,A' lélekművelődésnek, édes jó Ferim, következők 
eszközei: 

I. gondolatközlés, 
II. gondolatcsere. 
A Ildik osztálybeli eszköznek ismét következők 

eszközei: 
1. Szólás, 
2. képírás, 
3. bötűírás, 
4. bötűnyomtatás, 
5. folyóirat. 
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Te azt fogod mondani, hogy a folyóirat nem egyéb mint potenciázott, vagy talán csak 
modificált bötűnyomtatás; 's így a' folyóirat a Ad. számra nézve nem coordinálva, hanem 
subordinálva tartozik lenni. De olvastad-e, édes jó Ferim, az Athenaeum elsó' számát? Olvasd, 
kérlek, 's tanulj belőle." 

Ezt a gúnyos kioktatást Bajza nem érdemelte meg, és Szemeréből nem is a pedánsan 
ügyelő filozófus, hanem a hiúságában zaklatott, kajánságra és kárörömre mindig kész vetély
társ beszél. Mert neki semmi sem tetszik Bajza dolgozatában. Kiagyalt ellenvetések sorakoz
nak levelében: „Mi féle lény amaz ön szárnyain repkedő meggyőződés? Van e más szárnyain 
repkedő meggyőződés? Mit teszen az, hogy a meggyőződés repked, habozva lebeg az ideákon. 
Mit teszen az, hogy a társaságtól elzárt embert lepik meg a' kétség homályai? Nem ellenkezőt 
bizonyítanak e a' lélekművelődés történetei? Nem az isolált ember fenekük e meg véleményei
ben, a' midőn a' társaságban élő, mint a' kétség és Zwei-iel szavak mutatják, önmagában 
oszlik meg; 's nem egyes, hanem kettes, azaz, kétes leszen? 'S mi beszéd az, hogy a' meggyőző
dés küszdésben van, eltökélni magát? 'S a' meggyőződés egyéb e, mint eltökéltség? 'S valamint 
a' megfeneklésről mondanám nonsensicaliter, hogy az repked, lebeg és csapong: nem ha
sonló hibássággal enuncialom e mind ezeket a' meggyőződés felől." Nem ért egyet 
Szemere, vagy jobban mondva nem is érti meg Bajza filozófiailag kifejezett életprog
ramját; csak a szavak felhámján tapogat, klasszikus példát adva a kéregkritikára,: 
„Hát az hol van megírva, hogy az abstractumnak mindég concretummá kell válnia? Talán 
azt akará értetni: hogy minden abstractumnak, végezetre, concretumot kell maga után követ
keztetnie? De eggyek e e' két mondások: 1. Minden terhes anyának csecsemővé kell válnia és 
2. minden t[erhes] a[nyának] csecsemőt kell szülnie? 'S lehet e minden gondolkozásnak, szem
léletnek tettben végződnie? Mennyi és hányféle a' Handlung egy drámában, 's hányadika 
végződik ezeknek That-ban?" S ha egyszer Szemere belemelegedett a kákán csomót keresésbe, 
nem tudja abbahagyni. A szerkesztői program legjózanabb megfontolása sem jó neki: „Az 
Athenaeum fennyen hirdeti: hogy a' tudományoknak a'művészetekkel karöltve kell járniok. 
Igen, igen! De amazoknak lábalniok, ezeknek pedig szárnyalkodniok kell. Fájdalom, mi 
•együvé keverjük a' két különbözőt." Ennyi okoskodás után mi is lehet más a végső véleménye, 
mint az, hogy: „rák módra haladunk!" Ezt azonban csak Kölcseynek súgja meg, mert: „ne 
szólj szám, 's nem fáj fejem"; s az egyszer már póruljárt duelláns „rabmartaléki hódolással 
szemlélget^ mik történgetnek".13 

Ha gúnyosan kacsintó összenevetést várt barátjától Szemere, a válasz felért egy rendre-
titasítással. Pedig tulajdonképpen Kölcsey sem volt jobb véleménnyel a folyóiratokról. De 
mennyire más volt nemzeti felelősségtudata! ,,A' journalistikának tudományos életben, és 
a' művészségre (tehát a' költészetre) nézve is hideg barátja vagyok. Tudományokban ez út 
örök felülegességre, költészetben örök készületlenségre, hamarkodásra vezet. Egyedül poli
tikai pályán lehetne a' Journalokat nyomosán használni. Ez utolsót nem tehetjük; és így az 
út csak a' roszra van előttünk nyitva. Azonban mit tegyünk? Hatni kell a' hogyan lehet; 
az id-ő mindennek mestere."14 

Ritkán tárul világosabban a szemlélő elé két nemzedék különbsége: az egyik olda
lon, íme Kölcsey, rezignált csakazértisével, kétségbeesett akaratával, a másikon Bajza, csupa 
konok tettvágy, világokat feszítő lelkesedés. S nyomában a fiatalok: Nagy Elek, a korán 
elhallgatott s máig sem méltányolt tehetséges publicista, aki az újságírás fontosságát a gőz
gépével méri össze, s habozik, hogy századát, a „küzdések korát", „journalisticainak, politi-
cainak" vagy „gőzösinek" nevezze-e;15 és Erdélyi János, aki midőn a Pesti Hírlaphoz akart 
szegődni, úgy érezte, a közvélemény gépezetét mozgatja majd, olyan sebesen, „hogy aki forgó 

13 Szemerei Szemere Pál Munkái. Bp. 1890. III. k. 275—276. 
14 Kölcsey Ferenc Összes művei. III. k. 764—765. 
15 NAGY ELEK: Napi eszmék. Pest, .1840. 32. 
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kerekeibe kapkodni merész, kapassék el s töressék össze".16 Nemcsak Bajza, egy kicsit az egész
haladó kor — számunkra tán naivnak tűnő áhítattal — mindenhatónak érezte az időszaki 
sajtót. 

Végezetül pedig arra is gondolni kell: amikor Bajza az Athenaeum első számát maga elé 
tette s beszívta a nyomdafesték friss szagát, tudta, hogy az első igazi magyar folyóiratot 
tartja kezében, tudta, hogy csaknem egy évtizedes álmának megvalósulásával élete forduló
ponthoz érkezett. Harminchárom éves volt ekkor, Vörösmarty harminchét, Toldy harminc
kettő; nem kölyök-szerkesztők voltak, mint később Jókai s annyian mások; a cselekvés, a 
közösségre hatás férfias ajándéka nekik, a triumvirátusnak csak hosszú küzdés után adatott 
meg a sorstól. 

Csodálkozhatunk-e hát, ha a Gondolatközlés s annak eszközei e három nagy élet elragad-
tatottságát, patakzó líráját csobogtatja elénk? 

Sándor Lukácsy 

UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE DU PÉRIODIQUE „ATHENAEUM" 

„Athenaeum" (1837—1843) et son annexe critique ,,Figyelmező"(Spectateur) (1837— 
—1840) était un périodique de belles lettres et de contenu varié un des plus importants dans 
l'histoire de la littérature hongroise. Son importance consiste en ce que dans une phase de 
Гёге des réformes il se trouvait dans le point focal des forces spirituelles de la Hongrie, comme 
un atelier d'ou l'idéologie liberale de la transformation bourgeoise s'est répandue. Commencant 
d'agir sur l'opinion publique, §cette idéologie a fait enraciner les idées modernes européennes 
du libéralisme en les adaptant á la réalité hongroise dans une teile mesure que tout en étant 
un organe de l'opposition il jouissait presque d'une autorité officielle et préparait l'état-major 
spirituel de la nation á sa táche révolutionnaire pas encore soupconnée en ce temps la. 

Les fondateurs de la revue — József Bajza, Mihály Vörösmarty et Ferenc Toldy (Schedel) 
ont eu originalement l'intention de lancer un Journal politique mais dönt ils n'ont pas recu la 
permission. L'agrément officiel á leur entreprise littéraire est arrivé fin de novembre 1936. 
Bienqu'ils aient eu trés peu de temps pour organiser le périodique qui dévait paraitre au 
commencement de janvier ils ont réussi á gagner l'appui de Kölcsey et des membres progressifs 
de l'Académie. Les littérateurs réactionnaires de l'époque et ceux qui se trouvaient étre bloqués 
dehors de l'Académie ont violemment attaqué le périodique déjá avant qu'il ne füt láncé, ce 
qui a incité Bajza de formuler son programme dans l'article liminaire de la revue avec un 
ácreté polémique. Cet article (La manifestation de la pensée et ses instruments) est, contraire-
ment á la maniere de voir antérieure, un des écrits les plus importants de Bajza. 

16 Erdélyi János levele Szemere Miklóshoz, 1841. febr. 13. Erdélyi János Levelezése. Bp. 
i960. I. k. 149. 
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