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A centralista csoportosulás kezdetei 

1. Új baráti szövetségesek 

A centralista körnek Eötvös József és Szalay László baráti kettőse volt a magva. 
E közös szellemi műhely akkor kezdett csoportosulássá válni, amikor ők ketten 
megindították folyóirat-vállalkozásaikat. Ennek nyomán az 1830-as évek vége 
táján két új baráti szövetségessel gyarapodott ez a kettős: Trefort Ágostonnal 
és Lukács Móriccal. Trefort már a centralisták első folyóiratában, a „Themis" 
(1837-1839) című jogtudományi közlönyben is közreműködött, Lukács viszont 
csupán a következő vállalkozásban, a Budapesti Szemle két kötetében (1840) 
szerepel majd. Eötvös és Szalay duója az ő csatlakozásukkal kezd önálló együt-
tessé szerveződni, sajátos politikai szerveződéssé válni. Amit azontúl ők négyen 
írnak és mondanak, azt már egy önállósulni kezdő eszmei platform képvisele-
tében teszik - jóllehet a többi ellenzéki reformertől egyelőre csak az különbözteti 
meg őket, hogy jövőképükben a nemességnek jóval kisebb szerepet szánnak. 

A társak egymásra találása a következőképpen történt. Lukács Móricot Eötvös 
és Szalay már ifjúkoruk, levelezésük tanúsága szerint legkésőbb 1836 májusa 
óta ismerték. Ekkor azonban kapcsolatuk még nem terjedt ki eszmei síkra. 
Barátságot először Trefort és Lukács kötöttek 1837 elején. Előzőleg látásból már 
ismerték egymást: 1834 tavaszán ugyanis mindketten jelen voltak a Nemzeti 
Casinóban rendezett egyik hangversenyen. (A találkozás színhelye mindkette-
jükre jellemző.) Lukács azután bemutatta Trefortot Szalaynak, majd Trefort 1837 
őszén Marczibányi Livius házában Eötvössel is megismerkedett.2 Emlékirata sze-
rint a következő esztendőben már sok kellemes órát töltött el az Eötvös-házban.3 

Éppoly sírig tartó barátja lett Eötvösnek, mint Szalay, sőt utóbb sógori kapcsolat 
is szorossá tette barátságukat - Rosty Albert földbirtokos leányait vették el mind-
ketten. 

Lukáccsal a centralisták ismeretsége akkor erősödött eszmetársi szolidaritássá, 
amikor Szalayék új vállalkozásaikat, a Pesti Műegyletet, illetve a Budapesti 
Szemlét szervezni kezdték, azaz 1839 első hónapjaitól kezdődően. Lukácsot 
azonban nem érdekelte annyira a politika, mint a három barátot, alkata is 
visszahúzódóbb volt az övékénél, céljaikat illetően sem fog mindenben egyet-
érteni velük. Ezzel együtt főbb törekvéseik legnagyobb részét illetően egy életen 
át hű fegyvertársuk lesz. 
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Trefort személyében viszont teljes elkötelezettségű szövetségessel gazdagod-
tak. Négy évvel volt fiatalabb Eötvösnél és Szalaynál, azok már ismert írók 
voltak akkor, amikor ő fellépett. Kezdettől fogva elfogadta hát szellemi felsőbb-
ségüket. Barátságuk nagyon sokat jelentett az ő számára: a honorácior szárma-
zású, egyedül képességeire támaszkodó fiatalembernek, ki saját bevallása szerint 
túl büszke volt ahhoz, hogy „magát az arisztokrata társaságba becsempéssze", 
szellemi hazát adott Eötvösék együttese. Azok pedig az ő személyes élményei-
ből, értelmiségi életsorsa jellegzetességeiből profitálhattak: Trefort nemcsak és 
elsősorban nem eszméinek hajtóereje, hanem társadalmi helyzete alapján vált a 
rendiség ellenfelévé. 

Nem volt könnyű ifjúsága. Annál is inkább nem, mert egy felhőtlen, anyagi 
jólétben eltöltött gyermekkor után tizennégy esztendős korában napok alatt tra-
gikusan magára maradt: az 1831-es kolerajárvány egymás után elpusztította 
szüleit és nagyanyját." Ehhez járult az idegen származás tudata: nagyapja került 
Magyarországra, katonaorvosként, egy vallon ezreddel, valamikor a XVIII. szá-
zad második felében.5 Apja seborvos lett Homonnán, az eldugott Zemplén me-
gyei faluban. A gyermek Trefort iskoláit is itt kezdte, a falusi népiskolában, 
éveken át járt együtt a jobbágygyerekekkel. Első élménye, hogy azokat verik a 
tanítók, őrá viszont tekintettel vannak. 

Öntudatra ébredésének következő állomása Eperjes volt, hová kilencesztendős 
korában német szóra vitték. A gyermek számára nagy lehetett a kontraszt Ho-
monna és Eperjes között. Az utóbbi ugyanis polgárosult műveltsége, lakóinak 
életstílusa révén megközelítette egy nyugat-európai város színvonalát.6 Nyoma 
sem volt itt az országban oly általános vidékiességnek: magas kulturális szintű 
polgárság és polgárosuló nemesség élt a városban. Eperjes iparosodó és nagy-
fokú kereskedelmi tevékenységet folytató település volt, 1845-ben már több mint 
1200 iparűző dolgozott falai között. Fejlettségére jellemző adat, hogy több orvos 
működött itt, mint másutt egész vármegyében. A város nyomdával, kórházzal, 
árvaházzal rendelkezett, magyar színtársulat vendégszerepelt benne, sőt 1833-tól 
állandó színháza is lett. Kétségtelen, hogy az akkori Magyarországon - a többi 
vidéki településhez viszonyítva - sehol sem találkozunk ilyen szélesen kifejlett, 
igényes polgári réteggel. 

A polgári mentalitás részeként Eperjesen érinthette meg Trefortot - 1835-ben 
joggyakorlatra is ide ment vissza - a művészet szeretete is. Annál is inkább, 
mert hamarosan ismerősei, illetve barátai közé számíthatta Henszlmann Imrét 
és Pulszky Ferencet - a hazai esztétikai gondolkodás két úttörőjét.' Az eperjesi 
polgárság magas életnívójának jele volt a városi építkezések nagyarányúsága és 
szépsége. A XV. század végétől kezdve egész sor műalkotásszámba menő köz-
épület emelkedett Eperjesen. E városban Trefort naponta láthatott olyan magas-
rendű építészeti produktumokat, mint a híres Szent Miklós-templom, mely mai 
napig a csúcsíves építkezés egyik gyönyörű megvalósulása a Kárpát-medencé-

64 



A CENTRALISTA CSOPORTOSULÁS KEZDETEI 

ben. Eperjesen állott a magyarországi reneszánsz művészet egyik legszebb em-
léke is, a Szent Miklós-templom vörös márványból készült keresztkútja. Annyi 
bizonyos, hogy Trefort Eperjesen kezdett urbánus és művészetkedvelő lélekké 
válni. Több mint egy évtized múltán, amikor 1839 nyarán ismét ellátogatott 
Homonnára, már „sivatag"-nak nevezte azt, a városba kívánkozott, hol min-
dennap hozzájuthat újságjaihoz és a polgárosult életforma más jótéteményei-
hez.8 

1829 őszén a fiú Sátoraljaújhelyre kerül retorikára és magyar szóra. Vonzalma 
a könyvek iránt elmélyül, egyre többet tanul. Itt éri a lengyel forradalom híre, 
nagy rokonszenvet váltva ki a kamaszfiúból.9 A parasztfelkelésről Homonnán 
értesül, s ez számára nemcsak egyéni tragédiája miatt válik emlékezetessé. A 
tömegmozgalom tőlük mindössze két mérföldnyire tört ki, s a fiatal Trefortnak 
nemcsak a jobbágyok félelmetes öldöklését kellett átélnie - a kassai katonaság 
mentette meg őket hanem a megtorlást is. Hivatali gyámja ugyanis elvitte 
Varannóra, hol a statáriális bíróság a fellázadt parasztokon ítélkezett. Arra kény-
szerítette a gyermeket, hogy végignézze kilenc paraszt kivégeztetését. A gyer-
mekre pedig e hóhérjelenet oly ijesztő hatást gyakorolt, hogy szinte belebete-
gedett. „Ez félelmetes vérbíróság volt, ahol nem jogról és igazságról, hanem 
bosszúról volt szó" - állapítja meg negyedszázad múltán is Trefort.10 

A bajban annyiban szerencséje volt, hogy elnyerte Csáky Petronella grófnő, 
az „árvák anyja" támogatását, kinek segítségével folytathatta tanulmányait -
előbb Egerben, majd Pesten. Ezzel együtt tudatára kellett ébrednie annak, hogy 
az életre fokozottan fel kell készülnie. A személyes hátrányokat még inkább 
munkával, stúdiumokkal, önépítéssel próbálja hát nivellálni. „Az igény a tudás-
ra, magam kiművelésére, s általuk egyfajta karrier elérésére nagyon erős volt 
bennem" - írja utóbb erről az időszakáról.11 Immár franciául is tanul, éjjel kettőig, 
háromig görnyed könyvei fölött. Hozzákezd az angol és az olasz nyelv tanul-
mányozásához is. 

Az 1833 nyarától-őszétől kezdődő hónapok nagy könyvélményeket tartogat-
nak a kamaszfiú számára. Mindenekelőtt Mignet forradalomtörténete volt rá 
alakító hatással, liberális meggyőződése fontos impulzusokat nyert innen. Ekkori 
eszmei fejlődéséről Trefort maga ad pontos helyzetképet: „ . . .A francia forrada-
lom története Mignet-től az első francia olvasmányom volt: s egyáltalán; ez volt 
a francia forradalom első módszeres ábrázolása, amit olvasni kezdtem. A be-
nyomás nagyszerű volt. Ehhez társultak a természetjogi stúdiumok, Rousseau 
és Voltaire írásai, az utazás az Egyesült Államokba, Schiller művei. Kialakult 
politikai látóköröm, ami éles ellentmondásban volt a fennálló renddel, s ezzel 
egyidejűleg bensőségesen lelkesedtem a nemesért és a szépért. Bepillantást nyer-
tem mind a magyar közjogi felfogásba, mind Ausztria és hazám politikai be-
rendezkedésébe. Hogyan fogadhattam volna szimpátiával azokat a privilégizált 
állapotokat, amiket csak a nemesség élvezett?"12 
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Mignet műve, az Histoire de la révolution française (1824) a Gironde szellemi-
ségének összegzése volt - éppúgy elítélte a francia udvar korlátolt konokságát, 
mint a jakobinus diktatúra szektás fanatizmusát. Értelmezése szerint 1789-től 
kezdődően két forradalom játszódott le francia földön, amelyek közül az elsővel 
teljesen azonosult.13 Trefort leginkább azt a felfogást sajátította tőle el, amelyet 
Eötvösék a restauráció történetírásának más nagyjaitól, Guizot-tól, August in 
Thierry tői stb. hasonlítottak át (utóbb ő is sok tanulsággal olvasta azok műveit): 
nevezetesen, hogy a reformok elodázása forradalomhoz vezet, a társadalom 
bajain csupán az segíthet, ha a kiváltságos osztályok előjogaikról lemondanak. 
Emellett Mignet arra tanította magyar olvasóját, hogy a hatalmat a művelt kö-
zéposztály kezébe kell adni, mert főképpen az képes gondoskodni a reformok 
békés megvalósításáról. A francia forradalom történetének vezérelve volt az a 
gondolat is, amely Trefort egész jövendő életművét áthatja majd: szabadság 
nincs rend nélkül, mint ahogyan rend sem képzelhető el szabadság híján. A 
szélsőségek viszont katasztrófához vezetnek, a rögeszmékhez való ragaszkodás 
szintúgy, a tömeg zsarnoksága éppoly káros, miként egyetlen emberé. Aki a 
kor szükségszerűségeinek ellenáll, azt Mignet szerint a kor félresöpri, a kor-
mányzásnak meg kell felelnie a „dolgok erejének", azaz a polgárok akaratának, 
különben semmivé válik. 

1833-tól kezdődően a fiatalember Széchenyi fő műveivel is megismerkedik. 
Róla már két évvel korábban hallott, a Hitelt is látta, akkor azonban még nem 
olvasta. Visszaemlékezése szerint azóta vágyott megpillantani őt. Mindazt, amit 
ez idő tájt a világirodalom és a világgondolkodás nagy alkotásaiból elsajátított, 
most a Hitel és a többi Széchenyi-mű segít számára „lefordítani" a hazai valóság 
nyelvére. Önépítő távlatot éppúgy nyújtanak, mint társadalmi elszánást. A Hi-
telből nyeri a közgazdaság iránti érdeklődés első impulzusait, első gazdasági 
tanulmányában is érezhető lesz Széchenyi hatása. 

Ekkori olvasmányainak hatására Trefort mindinkább fokozza stúdiumait: a 
jog kétévnyi anyagát egyetlen esztendő alatt végzi el. Saját bevallása szerint 
mielőbb szabad akart lenni, s Amerikába kivándorolni. Ez az utóbbi elhatározása 
sokatmondóan jelzi szellemi fejlődését. 1835-ben már valóban utazhat is - igaz, 
egyelőre csak Bécsbe. A császárváros igen jó benyomást kelt benne, először 
fordul meg európai rangú képtárakban, a Belvedere és a Liechtenstein Palais 
gyűjteményeiben. Pozsonyban eljár az országgyűlés üléseire. Az ottani lárma, 
rendetlenség nincs rá jó hatással.15 Megszerzi tehát első tapasztalatait a rendi 
közjogi mechanizmus működéséről. Bécsi útja alkalmával megismerkedik 
Pulszky Ferenccel és annak nagybátyjával, Fejérváry Gáborral. Ebben az évben 
Trefort Eperjesen van ismét, itt tölti a juratéria idejét - sokat van együtt Pulszky-
val. Együtt olvassák Byront, Victor Hugo-t, Dumas-t, sokat lapozgatja ez idő 
tájt Goethét és Heinét is, főleg az utóbbi gyakorol rá hatást. S Pulszky ráveszi 
egy új nagy európai utazásra is.16 
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Fejérváry Gáborban pedig nagy műveltségű, igazi européert ismerhetett meg 
Trefort: független gondolkodót, a polgári társadalom hívét, ki unokaöccsének 
emlékezése szerint „egészen az újkor embere volt".17 Emellett amatőr régész és 
műgyűjtő, a műkincsek szerelmese, gyönyörű régiséggyűjtemény birtokosa -
olyan értelmiségi, melynek elterjedésétől várta utóbb Trefort a hazai jövőt. Azt 
a nyugati kultúrát képviselte a magyar parlagon, amely felé hamarosan ő is 
elindul. 

A fiatalember 1836. április 3-án kelt útra. Homonnáról Kassára szekerezett, 
majd diligence-szal utazott tovább Pestre, innen pedig Bécsbe. Május 9-ig maradt 
itt, ekkor pedig gyorskocsin folytatta útját Prágába, Teplitzbe, Drezdába, Lip-
csébe, Berlinbe, Hamburgba. Innen előbb Angliába tervez utazást, majd kiszé-
lesíti terveit: Lübeckben gőzhajóra száll, és előbb a cári birodalmat látogatja 
meg. Szentpétervári és moszkvai hetek után Finnországot keresi fel, majd Svéd-
országba megy át, utóbb Koppenhága, Lübeck, Hamburg érintésével London 
felé tart. Augusztus 2-án érkezik a brit fővárosba. A szigetországban töltött két 
hónap alatt számos körutat tesz Skóciában is. Liverpoolban csak egy idősebb 
útitársa beszéli le arról, hogy átkeljen az óceánon New York felé. Október elején 
Hollandiában és Belgiumban, majd német városokban időzik. November elején 
jut el Párizsba. „Itt nemcsak jól éreztem magam - írja életrajzi feljegyzéseiben - , 
hanem sok mindent láttam és sokat tanultam." December 18-án Dél-Francia-
országba utazik, majd januárban Marseille-ben ismét hajóra száll Genova, Mi-
lano, Velence, Trieszt felé. Tíz hónap után, 1837. február 7-én, épp huszadik 
születésnapján érkezik haza Pestre.18 

Utazása mérlegét ő maga vonta meg nem is egyszer, felsőfokban magasztalva 
annak jótékony hatását. 1856-ban így emlékezett meg róla: „Ez az utazás rend-
kívüli m ó d o n jó hatással volt rám, elősegítette érésemet, és évekkel öregbített. 
Mint ifjonc mentem el, s mint férfi jöttem meg. Gyakorlati érzékem kifejlődött, 
s nemcsak látóköröm tágult, de külső megjelenésem is finomodott, és megta-
nultam megérteni a világot és az embereket."19 1882-ben pedig a következőkép-
pen összegezte egykori tapasztalatait: úgy utazott el „mint ábrándozó fiú, ki az 
hitte, hogy a magyar társadalomban nem fog maga számára helyet találni, ki 
az ország sorsa iránt is desperált és sok állami tényező létjogát nem értette, s 
a tényekkel megalkudni nem tudott".20 S úgy jött vissza, mint józan fiatal ember. 

Hazatérve immár Pesten telepszik le, időlegesen hivatalt vállal, mellette tör-
ténelmi ismereteit mélyíti el. Előbb történésznek készül („Thierry és Guizot tör-
ténelmi munká i nyitották fel a szememet a történelem lényegére" - olvashatjuk 
emlékiratában), majd 1838-ban pénzügytannal és nemzetgazdaságtannal foglal-
kozik.21 Hamarosan egyike lesz idehaza azon keveseknek, akik a közgazdaság-
tanhoz értenek. 

Az utazás megérleli benne a tollforgató embert is. A Grand Tournak két 
részletét örökíti meg egy-egy útirajzban. Az elsőt, a velencei örmény kolostorról, 
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hazatérése után öt hónappal publikálta (Szent Lajos szigete Velencében. Társalko-
dó, 1837. VII. 8.), a másodikat, az oroszországi élményeket összefoglalót, két 
évvel később (Utazási töredékek az 1838-i Árvízkönyvből).22 Az Európa két vég-
pontjáról készített tudósításokat a műkincsek és a társadalmi berendezkedés 
azonosságán kívül összefűzi, hogy az utazó a velencei szigetkolostorban és a 
„Néva jegén", valamint a Kremlben egyaránt az Európától való elkülönülés, a 
nemzeti autarkia és a nacionalista gőg károsságát érzékeli, s a nyugati műveltség 
áthasonításának szükségességére eszmél rá erőteljesen. Felismeréseiben nyilván 
közrejátszik a francia restauráció történetíróinak hatása, az európai nemzetek 
összetartozását hirdető tanítása is. 

A velencei szigetkolostor azonban Trefort számára nemcsak a fejlődéstől el-
zárkózó örmény nép balsorsát példázza, hanem az ezzel immár szembeszálló 
örmény katolikusok elszánt küzdelmét is. A cári birodalom viszont maga a 
pangás, a despotikus uralom előidézte mozdulatlanság az ifjú európai utas sze-
mében. Beszámolója minderről annál értékesebb, mert reformkori utazóink kö-
zül ő az egyetlen, aki ilyen messzire is elment, s mivel megfigyeléseivel igazolta 
azoknak az ellenzéki politikusoknak a szorongását, akik ekkor már egyre nö-
vekedő mértékben tartottak a cári önkényuralom terjeszkedésétől. Trefort szá-
mára már a kronstadti megérkezés kiábrándító: a mérhetetlenül lassú útlevél-
vizsgálat, a bürokratikus ügyintézés, a poggyászok átkutatása, a magukkal vitt 
könyvek lepecsételése. Fokozza kedvetlenségét a „nemzeti dagály és hiúság" 
megannyi látható jele, hiszen e külsőségek az elzárkózás szelleméből fakadnak 
és arra hatnak vissza. Idegenkedését némiképp rávetíti Pétervár és Moszkva 
építészeti alkotásaira is, azokat a valóságosnál kedvezőtlenebbül értékelve. Elítéli 
azt is, hogy a színházak Pétervárott nem a nemzeti életből fejlődtek ki, hanem 
csupán mulatóhelyül szolgálnak a főrangúaknak. 

Emberi személyiségeket Trefort a despotikus rendszerben nem képes érzékel-
ni: hitelesen jeleníti meg, hogy orosz földön a gigantikus hivatalos törekvések 
mögül hiányzik a lélek, a szabad kezdeményezés. Kifejezésre juttatja, hogy ott 
csupán egyetlen akarat érvényesül. Pétervárott nem lát vidám embertömeget, 
csupán „bús csend" az, ami körülveszi. Nem csoda, hogy a cárizmus ezernyi 
rendszabályába ütköző utazó örült, amikor végre maga mögött tudhatta a min-
denható atyuska birodalmát. 

A külföldtől való elzárkózás elleni tiltakozás nemcsak a nagy európai utazás 
tapasztalatainak következménye volt Trefortnál, hanem egyszersmind reagálás 
is arra a nagyszabású cikksorozatra, amelyet barátja, Pulszky Ferenc 1838-1839-
ben Eszmék Magyarország történetének philosophiájához címmel az Athenaeumban 
megjelentetett.23 Pulszky munkája ugyanis kifejezetten a nemesi történet-
szemlélet eszmei sablonjait összegezte, a nemzetit a nemesi mentalitással azo-
nosította. A nemességet változatlanul a szabadság, függetlenség stb. fundamen-
tumának tekintette, bajaink, gondjaink okozójának pedig főképp az idegeneket, 
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s szerinte a történelem nemzet és király ellentétében ragadható meg igazán. 
A nemzeti eszmét szembeállította a haladással, a külföldi hatások szerinte meg-
rontják a nemzetet. Pulszky a magyarságnak oly szupremáciájára építi fejtege-
téseit, amely az elzárkózást propagálja, s a magyarságot szembeállítja az 
országban élő, más etnikumokkal. 

Mindez a német romantikusok egy részére is visszavezethető történet-
értelmezés éles ellentétben állott azzal a felfogással, amelyet Trefort az új francia 
történetírók nyomán magáénak vallott. 1839 folyamán a Társalkodóban írott öt 
cikkében is szembeszállt - hol közvetlenül, hol közvetve - ezzel; hozzákezdve 
általuk politikai publicisztikájához. Amit ugyanis ez írásokban kinyilvánít, leg-
alább annyira a politika időszerű gondolatköreihez tartozik, mint a történet-
íráshoz. Főképp Pulszky egyoldalú múltértékelését és a nemzetiségektől, vala-
mint a külföldtől való elzárkózását vitatja. Elmélkedések a történettudományról cím-
mel arról szól, hogy a régi történetírás a középkorral sírba szállt, az új 
történettudománynak minden emberi viszonyra ki kell terjednie, a jelenlegi ala-
kulások csíráját, az uralkodó eszmék magvát és lépcsőnkénti fejlődését szükséges 
kimutatnia.24 Trefort Guizot és Augustin Thierry útmutatásai nyomán annak 
megismertetését kívánja a történetírástól, hogy „a népek összes részosztályai 
miképp élveztek, szenvedtek, szerettek és gondolkoztak". A nemesség múltja 
helyett tehát őt a dolgozó rétegek historikuma érdekli. Mielőbb szeretne olvasni 
egy életnek megfelelő magyar történelmet, melynek szerzője - s ez szintén új 
vonás - arról sem feledkezne el, hogy „több nép lakja honunkat, s hogy a 
nem-magyar népességnek is igénye lehet a történetre". Azt kívánná, ha elválás 
és elnyomás helyett a népek, nemzetek egymás mellett élése következne be a 
Kárpát-medencében. Figyelemre méltóan türelmes állásfoglalás ez a nemzetiségi 
kérdésben, kár, hogy sem a cikk szerzőjénél, sem a többi centralistánál hosszú 
ideig nem lesz folytatása. 

A fiatal Trefortnak Augustin Thierry a történetírói ideálja. Róla készített port-
réjában az új történetírás hatékonyságát a képviseleti rendszer és a szabad sajtó 
működésével hozza összefüggésbe, s a kor eleven áramába való bekapcsolódás-
tól teszi függővé a történelmi művek sikerét: „.. .csak az, ki korának irányait 
felfogja s élő ideákért él, láthat saját valóságos színökben múlt időket".24 Nem 
ért egészen egyet az idősebbik Thierrynek azzal a felfogásával, amelyet az 
Histoire de la conquête de ГAngleterre par les Normands (1825) című művében 
kifejtett - közelebbről azzal a nézetével, mely szerint az új Európa létét a nem-
zetek ellentétének köszönheti. Trefort szerint a normann hódítás jótékonyan 
egészítette ki Angliában a szász civilizációt. Ugyanakkor nagyra értékeli azt, 
hogy Thierry a néptömeg históriáját igyekszik megírni, hogy bemutatja, milyen 
tűzzel vívtak szabadságjogaikért az egykori laoni, rheimsi stb. községek egy-
szerű polgárai. 
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Mi tehát szerinte a kor „iránya"? Trefort válasza: a polgárosodás. A pálya-
kezdő fiatalembernek ez a kulcsszava. A polgárosodásról cikkezve azt az emberi 
történelem legfontosabb céljának és rendeltetésének nyilvánítja, az állam és a 
társadalom fő hivatásának, s rajta a társadalmi állapotok javítását és az egyének 
tökéletesedését egyaránt érti.26 Azaz: a polgárosodásnak nála szinonimája a fej-
lődéseszme és a haladáselv. Leszögezi, hogy sokat hoztak már létre az egyes 
nemzetek, de végtelen sok megvalósítandó dolog hátra van még. Trefort szerint 
el kell érni azt, hogy az ész uralkodjék a butaság és az anyag fölött. 

Cikkeinek szemléletét az is rokonítja a centralistákéval, hogy a polgárosodás 
eredményeiként az újkori Európa vívmányait jelöli meg. Elkülöníti ezt az an-
tikvitás polgárosodásától, mivel „Amaz egy népre s egy ország határai közé 
vala szorítva, a népeket hódításokra ösztönzé; az emberek egyenlőségét nem 
ismerte el; a szolgaságot törvényes állapotnak s a munkát a szabad férfira néz-
ve becstelennek tartá." Ez az elhatárolódás tehát politikai programot is 
körvonalaz Trefortnál, olyan polgárosító célok megjelölésére szolgál, amelyet a 
kereszténység embereket, népeket, nemzeteket összeforrasztó szellemiségéből 
vezet le. Az egyes európai nemzeteknek szerinte megvan a maguk humanizá-
ló-civilizáló feladatkörük. Politikai intézmények terén Anglia a példaképe, tár-
sadalmi érintkezésben Franciaország. A cikkíró arról is meg van győződve, 
hogy a polgárosodás Ázsiában is előre fog haladni - várhatóan a szlávok köz-
vetítése által. 

A népek, nemzetek kölcsönös érintkezésének szenteli Trefort következő két 
írását is. Kelet befolyása az európai polgárisodásra címmel arra hívja fel a figyelmet, 
hogy Kelet országai nagy befolyással voltak egykor az európai civilizációra, s 
mivel a polgárosodás egyik nemzetről a másikra száll, könnyen lehet, hogy 
hazánk a Duna és a gőzösök útján a Nyugatot szorosan össze fogja kötni a 
Kelettel. Most Európán van a sor az adósságot Keletnek lefizetni - hirdeti Tre-
fort.27 1849 után Kemény Zsigmond fogja képviselni ezt a koncepciót. A nép-
vándorlásokról című cikkében pedig - melyet A. H. L. Heeren, a kor neves német 
liberális történésze nyomán alkotott - Trefort elvileg foglal állást ismét amellett, 
hogy az idegen országokkal való kapcsolat mennyire kitágítja az emberek látó-
körét, jótékonyan változtatva meg egész életvitelüket is.28 Amit azután erről 
szentenciózusan megfogalmaz, az teljesen egybehangzik a centralisták ítéletével: 
„...látták, hogy nem minden olyan, mint otthon, s hogy nem mindennek kell 
olyannak lennie". Eltökélt liberális, sőt egyes saintsimonista elvekkel rokonszen-
vező állásfoglalásáról tanúskodik az a kiadatlan levele is, amelyet Trefort 1839. 
július 24-i keltezéssel Szalaynak küldött. Nézete szerint „...a társaság jogosítva 
van nemcsak minden birtokra adót vetni, de minden embertül is munkát 
követelni".29 A „herék létét" a társadalom számára tűrhetetlennek minősíti. 

Levele írásakor már ő is telítve van cselekvésigénnyel, közlésvággyal. Nem 
kell már sokáig várnia a jelentékeny fellépésre. 
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Ha Trefort self-made-man volt, ki - Csáky grófnő segítségén kívül - csak 
önmagára támaszkodhatott, s kit így az élet már korán megedzett , úgy Lukács 
Móric e típusnak teljességgel ellentéteként nőtt fel. Jómódú birtokos középnemes 
apa és gazdag pesti háztulajdonos anya gyermekeként született 1812-ben, Pesten, 
így anyagi gondjai sohasem voltak.30 Gyermekéveiről, ifjúságáról keveset tu-
dunk, amit erről ismerünk, arról csupán 1840 augusztusában papírra vetett ön-
életrajza alapján van tudomásunk. Gyulai Pál által készített biográfiája, ma jd 
minden más újabb feldolgozás ezen az önéletrajzon alapul. Maga Lukács írja 
öregkorában, hogy életének vezérelve volt: „Qui bene latuit, bene vixit."31 

Gyermekkorát részben a fővárosban, részben apja bresztováci birtokán (Temes 
megye) töltötte. Féltő szeretettel nevelték, Gyulai meg is jegyzi, hogy anyja 
túlságosan is gondot viselt reá. Általában szülei semmi pénzt sem sajnáltak f iuk 
neveltetésére. Magánúton, nevelőtől nyert oktatást, kinek társaságában már kora 
ifjúságában több ízben is külföldön utazhatott.32 Járt Alsó- és Felső-Ausztriában, 
Sziléziában, Morva-, Cseh-, Szász- és Poroszországban. Ezek szerint Lukács szá-
mára kezdettől fogva mindent megadott az élet - későbbi félénksége, visszahú-
zódása, akaraterejének gyöngesége feltétlenül összefügghet ezzel. 

A család németül beszélt - akárcsak a többi centralista esetében - , így Lukács 
előbb ismerte meg a német, a francia és az angol irodalom alkotásait, mint a 
magyarét, első irodalmi kísérleteit is németül írta. Már 7 -8 éves korában 
Shakespeare történelmi drámái voltak a legkedvesebb olvasmányai. Mellettük 
sorra megismerkedett Goethe, Schiller, Cervantes, Calderón alkotásaival is, vi-
szont Zrínyi, Kazinczy, Berzsenyi, a két Kisfaludy, Vörösmarty művei ekkor 
még alig kerültek a kezébe. Olvasta továbbá a görög és a latin klasszikusokat 
is, valamint történettudománnyal, közgazdaságtannal és filozófiával is foglal-
kozott. Korán igen széles körű műveltségre tett szert tehát. Ebben nagy nyelv-
tudása is segítette: franciául, angolul, olaszul és spanyolul egyaránt megtanult.33 

A magyar irodalomra Toldy Handbuch]a révén, 1828-ban, tizenhat esztendős 
korában lett figyelmes. Ő maga úgy vall erről, hogy találkozása a magyar köl-
tészettel olyan volt, mintha egy új világrészre, vagy egy ismeretlen szigetre 
bukkant volna. Beszélte ugyan a magyar konyhanyelvet, ám az irodalmi nyelvet 
még meg kellett tanulnia.33 

Iskoláinak elvégzése után, 1831-ben Krassó vármegyében tiszteletbeli aljegy-
zőnek s Temes, Csanád és Csongrád vármegyék táblabírájának választották, 
utóbb 1836-ban pedig a nádor Pest vármegyében nevezte ki tiszteletbeli aljegy-
zőnek. E hivatalokat azonban csupán rövid ideig viselte. Nem volt semmi kedve 
a megyei szerepléshez, s miután 1832-ben anyjával együtt visszaköltözött Pestre, 
mindinkább a független értelmiségi életét élte. Megtehette - a család tőkéjének 
kamataiból s a Bécsi utca sarkán levő pesti ház (melynek harmadrésze anyjáé 
volt) jövedelméből gondtalanul meg lehet élni. Apjának 1837-ben bekövetkezett 
halála után állást, pozíciót már végképp nem vállalt. Önéletrajzában írja, hogy 
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ebben az időben visszatért „szokott független életmódjához, ez ólta semmi hi-
vatalt nem viselt".35 Gyulai Pál reflexiója erről: „A magyar írók között alig volt 
függetlenebb helyzetű ember, mint Lukács, egészen a tudománynak, irodalom-
nak s a közügyeknek élhetett."36 

Irodalmi pályája műfordításokkal indult: az 1829-es Koszorúban közölt fordí-
tásokat a görög antológiából. Barátja, Bertha Sándor költő, az 1832-36. évi or-
szággyűlés kerületi naplójának közreadója közvetítésével 1830 táján jelentkezett 
az Athenaeum triászánál, akik pártfogásukba vették. Mindenesetre 1830-ban 
már tanulmányt adott át Vörösmartynak a Tudományos Gyűjtemény számára 
az „álló hadak"-ról, amely azonban a cenzúra tilalma folytán nem jelenhetett 
meg. A cenzúrai eltiltás ténye pedig eleve támpontot ad számunkra Lukács 
ekkori politikai orientációjára vonatkozólag. 1830-as keltezéssel két levele is 
fennmaradt - Vörösmartynak, illetve Bertha Sándornak címezve, amelyekben a 
tizennyolc esztendős fiatalember meglepő politikai érettségről tesz tanúságot, a 
maradi, illetve a forradalmi szélsőséget egyaránt elítélő liberális reformerként 
mutatkozik be. E leveleiben először ad hangot azoknak a félelmeknek, amelyeket 
utóbb - a negyvenes évek során alkotott —, fontos tanulmányaiban a szociális 
kérdés elhanyagolása, a pauperizmus, a munkásnyomor kapcsán drámai erővel 
fogalmazott meg. Korai levelei olyan szellemi-közéleti diszpozíciókat árulnak 
el, amelyek évtizeddel később a centralisták társává teszik Lukács Móricot. 

A Vörösmartynál jelentkező fiatalember arra a fenyegető veszélyre hívja fel 
a figyelmet, amelyet a társadalom méhében érzékel.37 Ennek megelőzésére kí-
vánja bírni polgártársait, noha nem hiszi, hogy az ő gyönge szava „a Hazánkban 
oly szükséges Reformátiót" eszközölhetné. A júliusi forradalom időszakában, 
amikor a haladás emberei idehaza is telve voltak reményekkel, Lukács meg-
lepően tragikus evokációval, némiképp látnoki szuggesztivitással szólal meg: 
„...Sötét felhők tornyosulnak felettünk! Pusztító vihart rejtenek el méhökben! 
Lábaink alatt inog a föld!!!" A Bertha Sándorhoz 1830. október 26-án intézett 
levél azután pontos indokolását adja a fiatal Lukács aggodalmainak, szenvedé-
lyes haraggal felvázolja benne a hazai politikai helyzetet is, az olvasó elé vetítve 
azt a vészt, amely rövidesen bekövetkezhet - abban az esetben, ha a nemesség 
továbbra is vonakodik attól, hogy rálépjen a reformok útjára.3" 

A levélíró azzal kezdi közlendőit, hogy a hazai dolgokkal megelégedni lehe-
tetlen. Elutasítja a rendi politizálás módszereit, mindazt, ami az 1830-as diétán 
történik. A feliratban éppúgy, mint az arra adott királyi válaszban, valamint az 
országgyűlési beszédekben undorodva olvasta az „Avita Constitutio" szüntelen 
emlegetését. „Még nem mentünk előbbre?" - kérdezi megbotránkozottan. Ezt 
követően - a közelmúltra, a júliusi forradalomra emlékezve - haragja, dühe 
sodróan tör elő az ifjú lélekből: „Most, mikor az egész világ vérét ontani kész 
új szabadságoknak, a természet szent törvényeivel és korunk felvilágosodott 
szellemével megegyező szabadságoknak megnyeréséért; most ezek az elavult 
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előítéletekben megrozsdásodott arisztokraták csak mindég régi constitutiójokat, 
setétségben okoskodó századoknak fonák szüleményét akarják fenntartani?" 
A felháborodott helyzetértékelést Lukács lángoló, az olvasóban rémületet kelteni 
szándékozó mementója kíséri - egyszerre jósolva meg Európában a proletárok 
felkelését és idehaza a jobbágyforradalmat: „Én azon véres harcokban, melyek 
Európa nagy részét zavarba döntik, és hihetőleg nemsokára a fél világot tűz-
zel-vassal fogják pusztítani, véres, nagy betűkkel írva látom a korunkbeli szellem 
nagy postulátumait: Szabadságot! Törvény előtti egyenlőséget! ez kívánsága a 
nemzeteknek, ezt, ha jó móddal meg n e m nyerik, erővel vívják ki magoknak." 

A kifakadás tetőpontja ezután következik. Lukács egyszerre ad programot és 
fenyegeti a habozókat: „De nem Revolutiót kívánhat a Szabadság valódi barátja! 
Ez a sok vérontás megmocskolja a szabadság szent ügyét! Reformátió! Csendes 
Reformátió, ez jelszava a jobb résznek, ez az egyetlenegy sikeres orvosság a 
háborgó elmék csillapításokra. - Szörnyű a nép haragja! Véresen bosszulja meg 
sértett igazát!... Dózsa napjaira emlékeztessük-é azokat a Méltóságos és Ttes 
Urakat, akik finomabb agyagból készülteknek vélvén magokat, nyugodt lelki-
ismérettel az utolsó vércseppet is kicsikarják nyomorult jobbágyaikból? Vagy 
talán nem is térhetnének vissza azon véres napok? - H a az emberiség, ha a 
közvélemény javallatjai iránt siketek is Nemeseink, talán megrendülnének, ha 
valamely jó hazafi, nem félvén a hatalom haragjától, eleikbe tartana egy tükröt, 
melyben kastélyaiknak füstös romjait, vérben fetrengő, a népdühnek feláldozott 
gyermekeiket látnák!" írja mindezt Lukács esztendővel az 1831. évi parasztfel-
kelés és több évvel Kölcsey, Horváth Mihály, Eötvös és mások hasonló szellemű 
megnyilatkozásai előtt! 

A harmincas évek folyamán az irodalom, közelebbről Byron és Bulwer alko-
tásainak tolmácsolása köti le az elégedetlen fiatal lélek energiáit. Annál is inkább, 
mivel Vörösmartyék megnyitották fordításai előtt az Aurora és az Athenaeum 
köteteit. Ezekben, továbbá a Társalkodóban és a Budapesti Árvízkönyvben 
összesen tíz Byron-fordítása jelenik meg: szinte kivétel nélkül a lázadásnak, az 
adott világrenddel való éles szembefordulásnak, a diszharmóniának hangjai.39 

Mi vonzhatta ezt a szelíd, finom lelket a disszonancia és a meg nem alkuvás 
nagy költőjéhez? Feltehetőleg az, hogy Byronban oly alkati vonásokat méltá-
nyolhatott, amelyek belőle többé-kevésbé hiányoztak. Olyan karakternek érzé-
kelte, amilyenné ő maga is válni szeretett volna. Lukács úgyszintén elvágyódott 
a maga létfeltételei közül, miként angol előde, ő is másként kívánt gondolkodni 
és érezni, miként amaz. Byronban feltalálta azt a „protestáló vétó"-t, amelynek 
kimondására a hazai viszonyok közepette és saját visszahúzódó alkata követ-
keztében nem volt képes elszánni magát. A The Dream, a The Lament of Tasso, 
a Darkness, a Childe Harold-részletek, a Cain, a The Deformed Transformed és a 
többi nagy byroni mű tolmácsolása révén Lukács is eltalált abba a „szellemi 
hazába", amelybe idehaza hasztalanul vágyódott. 
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Másért is értékelnünk kell e Byron-átültetéseket. Bennük Lukács először éli 
át a „mindenek vesznek, tűnnek" erkölcsi kétségbeesését. Először jeleníti meg 
idehaza azt az élményt, hogy sarkaiból kifordult a világ, hogy az emberiség 
megrontja önmagát. Byronból ő a radikális ellenzékit fordítja magyarra - olyfajta 
világtudat felé orientálódva, amely az akkori Magyarországon merőben új volt. 
Szakítást jelentett az akkori közgondolkodás alapját képező világképpel, har-
móniaigénnyel. Egy idehaza ismeretlen totális negációt, abszolút világfájdalmat 
szólaltat meg Lukács, s egy olyfajta öntudatot, mely nem hajlik meg senki előtt, 
még az Isten előtt sem. 

Bulwertől a The Pilgrims of the Rhine című regény egyik részletét ültette át. 
Ehhez fűzött jegyzetében és Mr. Edward Lytton Bulwer mint író címmel ugyancsak 
a Társalkodó 1835. évfolyamában megjelent tanulmányában az irodalom felada-
tával, funkciójával kapcsolatos elgondolásait fejti ki.44 Felfogása Szalay és Eötvös 
irodalomkritikai elveivel rokon - az ő ars poeticáját is a „tömegekre hatás" elve, 
a minél szélesebb körű írói publicitás igénye határozza meg. S egy olyasfajta 
társadalombíráló attitűd, amely kiváltképpen Eötvös regényírói munkásságában 
jut majd érvényre. 

A Bulwer-regényrészlethez fűzöt t jegyzetében Lukács részben még Bajza Jó-
zsefnek A román-költésről (1833) című tanulmánya nyomán haladt, amikor a 
regényműfajt a következőképpen népszerűsítette: „Miként Homér idejében az 
eposz, Sophoklesében a dráma s a középkor különféle szakaiban az Amadis-féle 
lovagrománcok, a francia fabliau-k, Ariosto és Tasso regényes művei, s a német 
»Lied der Nibelungen«: úgy most az okoskodó román.. . a nemzet i élet, hiedel-
mek s intések tükre és vezére." Bajza nézeteit továbbfejlesztve e megjegyzések-
ben megfogalmazódott az a polémia, amelyet évekkel később a fejlődés elvének 
alapján az úgynevezett eposzi és drámai korról mint az irodalom két korszakáról 
Szontagh Gusztáv és Toldy Ferenc folytattak. Bajza, illetve Lukács eltért viszont 
egymástól a műfa j funkciójának, tematikájának kijelölésében: az utóbbi a nem-
zeti élet változásainak, az új ú t ra lépő kollektívum világának ábrázolásában 
látta a regény fő feladatkörét. Bajza értelmezésének középpontjában az egyén 
állott, Lukácséban a közönség. S Lukács nemzeten már főképp társadalmat ért: 
a „kor nyavalyái"-nak feltárását, „a jelenkor fonákságainak hű rajzolatát s kor-
holásit". Olyan irodalmat kíván, mely mindennek bemutatásával a közönség 
többsége számára is nyújtana szellemi táplálékokat; „a káros előítéleteket kiirtva, 
hasznos isméreteket pedig népszerű alakban terjesztve utat törnének fontos és 
nélkülök talán n e m is létesülendő társasági haladásra".41 

Az irodalom hegeliánus t ípusú, „népbarát" koncepciója még erőteljesebben 
nyilvánul meg Lukács Móric említett Bulwer-tanulmányában. Fejtegetéseiben 
irodalomnak és társadalomnak ugyanazt a szoros kapcsolatát találjuk meg, mint 
Eötvösnek Victor Hugóról írott tanulmányaiban, mindketten szintoly megvetően 
vetik el a francia klasszicizmust s hivatkoznak a romantikus kezdeményezésekre, 
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és a jelenkori élet ábrázolásának igénye, az irodalom erkölcsjavító-felvilágosító 
funkciójának hangoztatása nem kevésbé azonos náluk. Lukács Bulwert minde-
nekelőtt annak „józan szabadelvű nézetei" alapján méltányolja, továbbá azért, 
hogy azok hirdetését akár elébe is helyezi a művészet esztétikai rendeltetésének: 
szerinte Bulwer kész volt inkább másodrangú író szerepét vállalva nagy körben 
haszonnal olvastatni, mint olvasatlanul kevesek által nagy tudós vagy költő 
gyanánt magasztaltami. 

A továbbiakban Lukács sorra értelmezi-értékeli az angol író egyes regényeit, 
s elemzéseiben újra hangot ad a jövendő szociális forradalmaira vonatkozó ag-
godalmának - amennyiben a „divatos élet", azaz a társadalom vezető rétegeinek 
álnokságán és szellemi alantasságán nem változtatnak. A Paul Clifford című 
regényről szólva egyenesen a társadalmi vulkán várható kitörését jósolja: sze-
rinte Bulwer érdeme, hogy irtózó pillantást vet az ínség és a romlottság örvé-
nyébe, „melyben az angol népnek kivált londoni alosztályai fetrengenek, s meg-
tölt rettegéssel egy status nyugalmaért, melyben a veszedelem oly undok elemei 
halmozvák". S Lukács itt Eötvös és a maga későbbi börtönjavítást célzó törek-
véseit is előlegezi azzal a megállapításával, hogy Bulwer megjelenítése szerint 
a börtönök a bűn iskoláivá váltak, hogy az angol közvélemény a bűnelkövetők 
személyes helyzete folytán egyeseket akasztófára küld, másokat viszont köz-
tekintélyhez juttat. 

E tanulmány szerzője a monarchikus elv helyeslésében éppúgy osztozik a 
centralistákkal, mint abban, hogy a társadalom visszásságait szintén „a pénz és 
a vagyon szerfeletti bálványozásának" tulajdonítja. Az írók politikai szerepvál-
lalásának propagálásával is az ő jövendő pályaválasztásukat előlegezi: „...mél-
tán várhatjuk - írja Bulwer parlamenti tagságáról - , hogy nem kevés sikerrel 
fog haladni a nyilványos élet pályáján, mint a tudományokén, s hogy abban, 
kit most mint nagyhatású írót becsülünk, talán nemsokára üdvös befolyású 
statusférfinak is fognak örülni, kik szívükön hordják az emberiség valódi javát." 

Tanulmányának megjelenése után egészen a centralisták új folyóirata, a Bu-
dapesti Szemle terve felmerüléséig, tehát 1839 tavaszáig Lukács csupán Byron-
átültetéseivel jelentkezett a sajtóban. Ő maga adja meg ennek visszaemlékezé-
seiben az okát: „írói dicsvágy... nem ösztönzött soha; ami keveset, barátaim 
unszolására írtam."42 A húzódozásnak Lukács önbizalomhiánya, egész életén át 
megnyilvánuló kisebbrendűségi érzése volt az indítéka. Kétségtelen: kiváló ké-
pességű centralista társaiban jóval nagyobb alkotókészség és társadalomformáló 
energia lakozott, mint őbenne, ám arra az önemésztő fogyatékossági érzésre, 
amellyel Lukácsnak folyvást küzdenie kellett, nem volt oka. Pontosan jellemezte 
őt 1843-ban a Croquis aus Ungarn című, Lipcsében megjelent szatirikus gyűjte-
mény, amikor így szólt róla: Lukács birtokában van a tudás kincsének úgy, 
mint kevesen Magyarországon; de birtokában van egy fogyatékosságnak is, mint 
szintén kevesen: nincs tudatában saját képességeinek. Hisz néhány ember meg-
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indokolt nézeteiben, s n e m vesz tudomást arról, hogy „neki nincs vontatóhajóra 
szüksége".43 A karcolatgyűjtemény azt jósolja, hogy sok tudományszak őrzi majd 
meg tisztelettel az ő nevét . 

Ha Lukács önmagáról szól, szinte mindig kisebbíti saját teljesítményeinek az 
értékét. Említett önéletrajzában például azt jegyzi meg, hogy minden, amit addig 
sajtó alá adott, csak gyakorlatnak tekinthető, s hogy édesapjának elvesztése után, 
azaz 1837-től kezdve minden literátori tevékenységről lemondott, mivel „alig 
lehete reménye a középszerűségnél tovább haladni".44 Stúdiumait, amelyeket 
addig bizonyos céllal végzett, azontúl csak időtöltésül és mintegy szokásból 
folytatta. A negyvenes években írott, kiadatlan leveleiben úgyszintén állandóan 
lebecsüli önmagát. Az évtized elején Szalay Lászlóhoz írott levelében például 
arra kéri, olvassa fel helyette az Akadémián a külföldi városok helyzetéről írott 
tanulmányát, mivel azt ő nem tartja felolvasásra alkalmasnak. 1843. március 
28-án Toldyhoz írott levelében tiltakozik a Kisfaludy Társaság jegyzőjévé történt 
megválasztása ellen, hiszen ő - idézzük - „a szépliteratúrában majdnem idegen 
s a tudományok csak egypár legszárazabb ágába munkás" ; mi jogon foglalná 
el a tisztséget, amikor voltaképp még tagja sem igen lehetne a társaságnak?!45 

1846. február 10-én ugyancsak Toldynak címezve azt veti papírra, hogy nem 
vállal munkát , úgyis fölöslegesnek érzi magát.46 S még évtizedekkel később, 
1874. január 24-én kelt levelében is arról panaszkodik Toldynak, hogy ha a 
munkában gyógyszert keresne is, hiányzik belőle a tehetség.46 

Lukács Móric munkássága igazi értékét barátja, Trefort határozta meg mél-
tóképpen róla készített emlékbeszédében: „...okos, humánus , a szellemi érde-
kekre nagy súlyt fektető, azokért lelkesedni tudó ember s a szó legszorosabb 
értelmében nemes ember, valódi gentleman volt."48 Trefort szerint elhunyt ba-
rátja bármely testületnek díszére vált volna. Habár keveset írt - mégis írói tem-
peramentummal rendelkezett, „literary gentleman volt par excellence". Hozzá-
teszi ehhez azt, hogy bármennyire szkeptikus természet volt is Lukács, akkor, 
amikor ők a Budapesti Szemlét tervezni kezdték, sok fontolgatás után legyőzte 
azt, s tagja lett szövetkezésüknek. 

2. A Pesti Műegylet 

Trefort a centralistákhoz való csatlakozása után nemcsak publicisztikai írásaival 
szolgálta a reformok ügyét . 1838 végén felvetette egy olyan polgári társulásnak 
a tervét is, amely a pest-budai művész-literátor értelmiség első intézményes 
csoportosulása lett, s amelyben immár mind a négy centralista szívvel-lélekkel 
részt vett. Ebben az egyesülésben forrtak ők össze elvbaráti szövetséggé; az 
1839 folyamán megvalósult Pesti Műegyletet tekinthetjük a centralista szerve-
ződés első formájának. 
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Az új egylet kezdeményezője a hazai alkotó értelmiség legnehezebb viszonyok 
között élő rétegének, a képzőművészeknek helyzetét használta fel a fővárosi 
értelmiség java részének kezdeti megszervezésére. A festőknek, szobrászoknak 
társadalmi szituáltsága, megélhetése, egyáltalán emberi és művészi boldogulása 
kétségbeejtően rossz volt, olyannyira, hogy képzőművészeti életről nálunk vol-
taképp beszélni sem lehetett. Festészettel, szobrászattal hivatásszerűen nemes-
ember alig foglalkozott, a művészek szinte kivétel nélkül a polgárság, illetve a 
plebejusi rétegek soraiból kerültek ki. A magyar művészsors ez idő tájt egyenlő 
volt a kiszolgáltatottsággal, a feudális méltóságoktól való kényszerű függéssel.49 

Megrendelést nem kaptak, kiállítás, műkereskedelem, képtár és művész-akadé-
miai oktatás nem létezett; sem az udvar, sem a rendek nem törődtek a magyar 
művészettel. Az udvar és a főnemesség igényeit kizárólag bécsi művészek elé-
gítették ki. így a képzőművészet alighanem a legelmaradottabb művészeti ággá 
vált idehaza, s ebben a polgárság hiánya, az urbanizáció általános fejletlensége, 
az ipar, a kézművesség gyöngesége is alapvetően közrejátszott. Nóvák Dániel, 
a korszak kritikusa Hajdan-, közép- és újabb kori híresb képírók, szobrászok és réz-
metszők életrajza című könyvében (Buda, 1835) keserűen - bár némi túlzással -
jegyezte meg, hogy Magyarországon „.. .a képzőművészet mezején nem talál-
hatni s mutathatni fel csak egyet is, kiről ezen írásban még most joggal említést 
tehetnők".50 

A magyar társadalom lenézte a művészetet. A nemesség szégyennek tekin-
tette, ha a gyermekei festőnek, szobrásznak mentek. Erről a Tudományos Gyűj-
temény már 1819-ben tehetetlen haraggal emlékezett meg: a művészek az is-
meretlen cikkíró szerint „a közönség közt minden becsület nélkül élnek a ma-
gyar hazában, s valóságos mesterembereknek tartatnak némelyek által".51 A 
festő még gyanúsabb egzisztenciának számított idehaza, mint a színész. Az 
egykori művészélet megpróbáltatásainak részleteiről Lyka Károly festett szem-
léletes képet.52 Eszerint Pest-Budán a Brunswick-család kivételével nem létezett 
semminő művészeti gyűjtemény. Vidéken voltak ugyan gyűjtemények, de ezek 
a közönség számára hozzáférhetetlenek voltak, s a gyűjtők élő magyar művészek 
alkotásaira nem tartottak igényt. Kölcsey 1834-ben például hiába ösztönözte 
országgyűlési követtársait egy Kazinczy-emlékmű felállítására. Akadémiai ok-
tatás híján csaknem minden festőnk és szobrászunk kénytelen volt tanul-
mányainak végzésére külföldre menni. A fiatal tehetségek rendszerint Bécsbe 
távoztak - itt éltek ugyanis a Monarchia leghíresebb művészei, s az érdeklődők 
számára nagyszabású művészeti gyűjtemények is rendelkezésre álltak. A bé-
csieken kívül viszont a magyar alkotók legnagyobb része más külföldi mestert 
alig ismert. Az ottani akadémia magyar tanítványai pedig 1836-37-ben kényte-
lenek voltak abbahagyni tanulmányaikat, mert a nyomor hazakergette őket. 

Képzőművészetünk fejlődésének létkérdése volt tehát az, hogy művelőit le-
hetőség szerint kiemeljék a feudális mecenatúra függéséből, hogy társadalmilag 
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és gazdaságilag némiképp emancipálják őket. El kellett érni befogadásukat és 
létminimumuk biztosítását. Ezt ismerte fel a Pesti Műegylet életre hívója, Trefort 
Ágoston, ki az alkalmat felhasználta a hozzá hasonló módon honorácior réteg 
szociális egyenrangúsításának előmozdítására. Az ő útja egyébként az egylet-
alapítás gondolatáig tükre volt a képzőművészettel való hazai kapcsolatteremtés 
ritka módozatainak. Ő maga szólt arról utóbb, hogy az első képgyűjtemény, 
amelyet láthatott, Pyrker János László egri érsek gyűjteménye volt, melyet mint 
kivételes ritkaságot tekinthetett meg tizennégy esztendős korában. Utána évekig 
nem látott tisztességes képet, mígnem 1835 pünkösdjén Bécsbe nem utazott.S3 

Egyheti itt-tartózkodása idején megnézte a császárváros nevezetességeit, köztük 
a Belvedere-i és Liechtenstein-galériákat is. Itt érlelődött meg benne a felismerés: 
„...kell, hogy a művészet a szellemi élet egyik nagy tényezője legyen". Nagy 
európai utazásán, Drezda, Berlin, Párizs stb. múzeumaiban ez a meggyőződése 
tovább szilárdult. „Hazatérve - folytatja emlékezését Trefort - szinte szégyelltem 
magamat, hogy nálunk egyes kevés kivétellel a képzőművészet ismeretlen föld, 
s hogy még azt sem tudjuk becsülni, mit a középkor hagyományozott nekünk. 
Egy este élénkebben éreztem, mint máskor, hogy ez nagy hiány, s fiatalkori 
felindulásban megírtam a cikket a műegyesületről. Ismerőseim, kik olvasták, 
megdicsértek, s igazat adtak nekem; én tehát fölbátorítva, bővebben megbeszél-
tem a dolgot, megírtam a programot, aláírattam ismerőseimmel s barátaimmal, 
s bármi szerény lehetett a kezdet; ez volt mégis kiindulási pontja az újabb kori 
mozgalmaknak s törekvéseknek a képzőművészet terén." 

Trefort a Társalkodó 1838. december 22-i számában tette közzé felhívását 
Néhány szó egy Pesten alapítandó művészeti egyesület ügyében.5* Gondolatai kifeje-
zetten polgári értékrendet tükröznek, amennyiben szerinte az ókori Görögország 
számára a lángelméjű művészek éppannyi dicsőséget szereztek, mint a had-
vezérek és az államférfiak. Erről tanúskodik az a megállapítása is, hogy Róma 
az újkor kezdetén, többek között Raffaello, Michelangelo, Tizian munkássága 
nyomán nem kevésbé volt dicső, mint egykori világuralma idején. A bajnoki, 
a vitézi erények primátusát tehát nála felváltja az alkotó munka, az egyéni 
képesség. A polgárosodás, a civilizált élet Trefort szerint függvénye a művé-
szetek elterjedésének is: a művészi szépség ugyanis fáradhatatlan tevékenységre 
ösztönzi a szellemet. Erve az is, hogy nyugaton általában igen tisztelik a mű-
vészeket. 

Mindez arra készteti a cikkírót, hogy előálljon egy művészeti egyesület ter-
vével, mely arra lenne hivatott, hogy műkiállítást hozzon létre hazánkban. Az 
egyesület általa javasolt keretei kiküszöbölnék a feudális mecenatúra mechaniz-
musát. Ezer részvényt bocsátanának ugyanis ki, egyenként öt forint lefizetése 
ellenében. Ez az összeg lehetővé tenné azt, hogy az egyesület megvásárolja a 
legjelesebb kiállított festményeket. Trefort azt várja az egyesülettől, illetve a 
kiállítástól, hogy a vagyonosokat a remekművek vásárlására fogja ösztönözni, 
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a művészek kedvet kapnak majd arra, hogy a hazában maradjanak, a nép pedig 
erkölcsileg nemesedni fog. 

Az új szervezet mintáját Trefort - mint azt a Pesti Műegylet alapításának 
gondos elemzője, Szvoboda Gabriella megállapította - a már sikeresen működő 
német társulásokban találta meg.55 A kontinensen műegyletet Münchenben 1823-
ban alapítottak először. A cél az volt ott is, ami utóbb idehaza: polgári festők 
számára akartak mecénásoktól független kiállítást és eladási lehetőséget bizto-
sítani. Münchenben szervezték meg tehát a művészek először öntudatosan saját 
megélhetésüket. 

A kedvező visszhang nyomán Trefort a Társalkodó 1839. február 13-i szá-
mában közzétette az egyesület programját.56 Ezt tízen írták alá,, közülük hár-
man - Eötvös, Lukács és Trefort - a centralisták soraiból kerültek ki. (Szalay 
csupán azért nem szerepelt az aláírók között, mert abban az időben külföldön 
tartózkodott. Hazatérve lelkesen beállott ő is a szervezők közé.) A többiek: 
gr. Dessewffy Aurél, dr. Eckstein Frigyes, Grimm Vince, br. Jósika Miklós, 
br. Prónay István, dr. Rupp János és gr. Serényi László - Eötvös-Szalay leve-
lezéséből és Trefort önéletrajzából kitűnően - mindhármójuk barátai és ismerő-
sei voltak.57 Az utóbbiban olvashatjuk például azt, hogy 1839-ben Trefort már 
szoros barátságban élt Prónay Istvánnal és dr. Ruppal, s hogy sok új kapcso-
latra tett szert, így Dessewffy Auréllal és Jósikával. Előzőleg arról emlékezik 
meg, hogy Serényi László vezette be őt az Eötvös-házba. Eckstein Frigyes pe-
dig Eötvös és Szalay háziorvosa volt immár hosszú évek óta. 

Dr. Eckstein, dr. Rupp és Grimm Vince személyiségénél érdemes egy kis 
időre megállnunk. Az első kiváló belgyógyász volt, aki - jóllehet nem volt 
egyetemi tanár - az 1843/44. és 1844/45. tanévekben az orvosi kar dékánja lett. 
Ő vezette be idehaza - bécsi mintára - a sztetoszkóppal való hallgatózási és 
kopogtatási rendszert.58 Dr. Rupp János ugyancsak a ritka műveltségű pesti 
orvosok közé tartozott. 1844-től a pesti egyetemen az államorvostan (törvény-
széki orvostan) professzora, 1860-62 között az orvoskar dékánja, 1866-67-ben 
az egyetem rektora.54 Grimm Vince pedig - mint azt Szvoboda Gabriella kuta-
tásai tisztázták - 13 éves korában Bécsből jött Magyarországra.60 1831-ben mű-
kereskedést nyitott a pesti Dorottya utcában. Képeket, metszeteket, kottákat 
árult. Emellett litográfus, portretista, kottakészítő, karikaturista és illusztrátor 
volt - valójában tehát alkalmazott grafikus. A szabadságharc időszakában Deb-
recenbe is követte Kossuth kormányzatát, majd emigrálni kényszerült. A cent-
ralisták felkérésére ő szervezte meg 1840-ben az első műkiállítást Pesten. Nem 
kétséges: mindhárman annak az ez idő tájt felemelkedő honoráciorrétegnek vol-
tak a képviselői, amelynek társadalmi egyenjogúsítása Trefort, illetve centralista 
társai törekvéseinek homlokterében állott. 

A program főként az idehaza teljesen új részvénytársasági formát ismertette. 
Eszerint az egyesületnek előfeltételek nélkül minden „szépet kedvelő ember" 
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tagja lehetett, ki öt forint lefizetése ellenében részvényt vásárolt. Ez volt ha-
zánkban az első olyan magánjellegű társulás, amelynek tagságát illetően nem 
számított a rendiség. Az aláírók 800 részvény jegyzését kívánták m e g az egye-
sület létrejöttéhez. Azt tervezték, hogy 1840-től kezdve évente rendeznek kiál-
lításokat, amelyekről - a művészet hazai kezdő állapotára való tekintettel -
idegen művészek alkotásait sem zárják ki. Az évi jövedelmet a kiállított legjobb 
festmények megvételére szándékoztak fordítani, ennek egynegyedét visszatar-
tani egy megalapítandó képtár számára, a többi képet pedig a részvényesek 
között sorshúzás út ján kiosztani. A legjelesebb képeket kőre metszik, amelyből 
mindegyik részvényes egy példányt kap majd. Az egyesület ügyeit igazgatóság 
fogja intézni egy ti toknok és egy pénztárnok közreműködésével. E tisztségvise-
lőket az egyesület gyűlése választja, hol mindegyik részvényes - akárhány rész-
vénnyel rendelkezik is - egyenlően egy szavazattal bír. 

A jegyzési ívek kibocsátása után már az első hetekben sok jelentkező akadt. 
A Pesti Művészeti Egyesület részvényeseinek névsora (Pest, 1840) összesen 666 aláíró 
nevét sorolja fel. Ennek nyomán a program helyben lakó aláírói 1839. szeptember 
9-re összehívták az alakuló ülést. Az ezen történtekről Szalay László tájékoztatta 
a közönséget a Társalkodó szeptember 21-i számában.61 Eszerint mivel már több 
száz részvénynek megtörtént az aláírása, az egyesületet megalakultnak nyilvá-
nították. Elnökké Trefortot, titoknokká Szalayt, pénztárnokká Gr imm Vincét vá-
lasztották. Vagyis az egyesületnek, amelynek kezdeményezői között, majd vá-
lasztmányában több arisztokrata is helyet foglalt, honorácior elnöke lett! Az 
ülésen 21 statútumot állítottak fel, hogy azokat a november 10-re kitűzött nagy-
gyűlés elé terjesszék. 

A résztvevők arról is döntöttek, hogy az egyesület irányítását a tisztségviselők 
mellett egy 40 tagú nagyobb választmány intézi, melyet évente megújítanak. 
Emellett egy 7 tagú kisebb választmány is tevékenykedik majd, melyből hatan 
a műismerő részvényes szakemberek közül kerülnek ki. Az utóbbi hat szakem-
ber a kiállításon részt vevő művész is lehet - ebben az esetben azonban a 
művésztől nem lehet majd képet vásárolni. E kisebb választmány hivatott a 
műkiállítás szervezésére és a kő- vagy rézmetszet tárgyának kiválasztására. El-
nöke Schedius Lajos, a pesti egyetem esztétikai tanszékének professzora lett. 
Szvoboda Gabriella találóan állapítja meg: az egyesület szervezeti működését a 
parlamentáris rendszerek önkormányzati testületeinek mintájára szabályozták.62 

Tegyük hozzá: ez volt a centralisták elveinek első sikere a magyar közélet egyik 
területén. 

A nagygyűlés 1839. november 10-12. között, három napig tartott. Ezen fo-
gadták el az alapszabályt és erősítették meg a tisztségviselők megválasztását. 
Eseményeiről ugyancsak Szalay számolt be a Társalkodó november 16-i számá-
ban.62 Arról az elhatározásról tájékoztatta az olvasókat, hogy ha a részvények 
száma felülhaladja az ezret, a tőke egyötödét régi nyilvános műemlékek fenn-
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tartására, illetve újak emelésére fordítják. Nagygyűlést azontúl évente egyszer 
tartanak. Ezen kívül az alapszabályokon nem változtattak. A negyven tagú 
választmány 12 arisztokratából, 12 nemesből, 12 polgárból, valamint 4 művész-
ből tevődött össze. Az összetétel a társadalmi konszenzus megvalósulását tük-
rözi, létrejött egy olyan megmozdulás, amelyben különféle társadalmi rétegek 
tagjai egyenlő feltételekkel működtek együtt. 

Szalay tudósítása nem szól arról az élénk vitáról, amely a nagygyűlésen ke-
rekedett afölött, hogy az alapszabály lehetővé tette külföldi művészek szerep-
lését a tervezett tárlaton. Ettől számosan a szereplő magyar művészek sikerét 
féltették, tartottak attól, hogy a hazaiak nem állják majd a versenyt a jóval 
fejlettebb tevékenységi lehetőségek közül érkező külföldiekkel. Azt szerették 
volna, ha a jövendő tárlaton csupán a hazaiak számára engedélyeznék a rész-
vételt. Vagyis képzőművészetünk területén megismétlődött az a vita, mely majd 
másfél évtizeddel korábban gróf Mailáth János és Toldy Ferenc között az iro-
dalomkritikában már lezajlott. Mailáth az irodalomban a nemzetiséget fonto-
sabbnak tartotta az esztétikai értéknél, magyar költészettörténetében Berzsenyit 
azért minősítette a legnagyobb magyar költőnek, mivel egészen magyar. Állás-
pontját Toldy cáfolta meg: „...a nemzetiség-e legfentebb tulajdona a költőnek, 
s nem lehet-e a nem-nemzeti nagyobb mindeneknél?" S amikor a feudális na-
cionalizmus a hazaiak kritizálása terén „kíméletet" emlegetett, szellemesen 
riposztozott: „mehet-e addig a patrióta kívánsága, hogy száraz kórót rágjunk, 
mert e földi, az ananásznál, mert nem e földi?"63 

A nagygyűlésen felhangzó egyoldalúan nacionalista aggályokra Lukács Móric 
lényegretörő és lényeglátó elvi cikkben válaszolt a Társalkodó 1839. november 
30-i számában. Néhány szó a pesti művészeti egyesület ügyében címmel mindenek-
előtt arra a kérdésre felelt, hogy vajon tanácsos volt-e az intézetet előzetesen 
csak egy évre megalapítani?65 Lukács a polgári öntudatra alapozta válaszát: 
„...Igenis az volt! Mert ezen egyesület más hazai intézetektől annyiban külön-
bözik, hogy tagjaitól nem vár, nem kíván a haza oltárára áldozatot." Ezt az első 
évet ők próbaévnek szánják, mely alatt a közönség meggyőződhet arról, hogy 
hozzájárulásával a célt minden anyagi áldozat nélkül, sőt haszon reménye mel-
lett fogják elérni. Az alapítók számításaikat nem egyedül hazafiságra akarták 
építeni, hanem a magános érdekekre is. 

Még energikusabban utasítja el a cikkíró a külföldi művészek részvételének 
korlátozására tett javaslatot. Lukácsék a nemzeti eszme szolgálatát nem tartják 
már elegendőnek a művészet területén, számukra a kvalitás, a teljesítmény ér-
téke éppoly fontos. Érvelésében Lukács a hazai realitás tényeiből indul ki akkor, 
amikor azt a szónoki kérdést teszi fel, hogy hány honi művészünk van, akinek 
képei érdemesek a kiállításra? „. . .Három vagy négy képet aggassunk-é fel va-
lami kis szobácskában, s ezt pesti művészeti kiállításnak nevezzük? [...] vagy 
hogy legalább számra több képünk legyen, vegyünk-e fel minden honi festőtől 
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beküldött bolt-címerféle mázolást?" A továbbiakban kifejti, hogy ha a magyar 
művészeket a vásárlásnál előnyben részesítenék, a külföldiek közül csak a kö-
zépszerűek küldenék el gyengébb képeiket. Azt a helyzetet, amikor is a rész-
vényesekkel „álhazafiságból a várt remekművek helyett holmi silány mázolá-
sokat nyeretnénk", az ő kijátszásuknak minősíti. Az-e a cél, hogy a kiállítást 
középszerű, vagy éppen kontár-művekkel sáskasereg gyanánt elborítsák? — 
hangzik fel ismét az újabb szónoki kérdés. 

A művészet és a művészek egyesek által kötelezően előírt hazafiságára vo-
natkozólag Lukács azt a meggondolkodtató elvi problémát veti fel, hogy vajon 
kit is tartsunk magyar művésznek? „...Azt-e, ki történetből a magyar korona 
alá tartozó valamely helységben született, ha mindjárt stúdiumait - a külföldön 
tette, ott telepedett meg, s nyelvre, szokásra, egész gondolkodásmódjára nézve 
idegen lett? Vagy azokat tartsuk honi festészeknek, kik külföldi születésűek s 
neveltetésűek ugyan, de a sok versenytárs miatt nemigen boldogulhatván ha-
zánkba jöttek, köztünk laknak s magyar pénzen élnek? Vagy csak azon képeket 
mondhatjuk-é hazai eredetűeknek, melyek festője magyarul beszél?" így a mű-
bíráló választmány mellé egy filológiait is szükséges lenne kinevezni, hogy meg-
állapíthassa a művész jártasságát a magyar nyelvben - vonja le a tanulságot 
frappánsan a cikkíró. 

Egy harmadik, az előbbivel homlokegyenest ellenkező kifogásra is válaszolnia 
kellett. Arra, amelyet egyes tagok az egyesület hivatalos nyelve, a magyar ellen 
emeltek. Velük szemben Lukács rámutatott arra, hogy csupán kevés idegenajkú 
tagúk van, így „...képtelenség volna tőle azt várni, hogy nézeteinek s egész 
hivatalos munkásságának orgánumává más nyelvet válasszon a nemzetinél, egy 
oly nyelvnél, mely most már az európai viszonyok mérlegében is nyomni kezd, 
melynek talán a közel jövendőben hasonló feladás jut, mint vitéz eleink fegy-
verének, hogy védfala legyen a művelt világnak egy barbár elem árja ellen" -
kapcsolja be fejtegetéseibe a centralisták közül elsőnek az orosz veszély szem-
pontját, amely közrejátszik majd azok Bécshez, a birodalomhoz való viszonyá-
nak alakulásában. 

A nagygyűlés után félesztendővel - elsősorban Grimm Vince szervező tevé-
kenységének köszönhetően - a Pesti Redout épületének első emeletén megnyílt 
az első magyar képzőművészeti tárlat. Ezen 143 művész vett részt, közöttük 20 
müncheni, 88 osztrák és egyéb idegen, és mintegy 35-38 magyar és magyarnak 
számító alkotó - több mint 300 képpel.66 A külföldieket mind Grimm nyerte 
meg a kiállításnak, s ő érte el azt is, hogy a májusban bezárt bécsi kiállításról 
a teljes müncheni anyagot fővárosunkba szállították. Ennek révén a centralis-
táknak az a célja is megvalósult, hogy a magyar kultúra egyik ága nemzetközi 
kontextusban szerepelhessen a hazai közönség előtt. Képzőművészetünk intéz-
ményesen kezdett bekapcsolódni a közép-európai szellemi vérkeringésbe. A ki-
állítás összetétele különben igazolta Lukács Móric álláspontját: Grimm Vince és 
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segítőtársai hiába követtek el mindent azért, hogy minél több magyar festő 
műveit vonják be a tárlatba - akkor még egy teremre valót sem tudtak kiállítani. 

A túlzó nacionalista felfogás azonban továbbra is kísérte a Pesti Műegylet 
munkáját. Megnyilvánult ez a kortársak, majd az utókor igazságtalan értékelé-
sében, amely a külföldiekkel való egyenlő verseny miatt az egylet tevékenységét 
hazafiatlannak ítélte. Henszlmann Imre, a kor jelentős művészettörténésze és 
kritikusa Párhuzam az ó és újkor művészeti nézetek és nevelések közt, különös tekintettel 
a művészeti fejlődésre Magyarországon (Pesten, 1841) című kiváló könyvét például 
olyan előszóval látta el, melyben közvetve, megnevezés nélkül, de elfogultan 
reagált az előző évi kiállítás idegen művészekkel kapcsolatos toleranciájára. 
Henszlmann azt tartotta volna üdvösnek, ha a nemzetek sajátságaikat csupán 
önmagukból igyekeznek kifejleszteni. Ebből kiindulva az igazi művészet életre 
hívójaként egyedül a nemzetiséget jelöli meg, azon kívül n e m érzékel a hazai 
művészet számára lehetőséget, „...nemzetiség volt mindenkor - hirdeti Henszl-
mann - a leggazdagabb kútfő, melyből minden nagy, minden jó, igaz és művészi 
eredett... Ha tehát mi is a művészetekben nagyokká válni akarunk, szükséges 
leend, hogy először is valódi magyarokká válni tanuljunk." Megnyilatkozása 
intő előjele volt a centralisták eszméit kísérő értetlenségnek, egyoldalúságnak. 

Ők ekkor m á r visszavonultak az egyesületben való tevékenységtől. 1840 nya-
rán Trefortot az elnöki székben Fáy András váltotta fel. Visszahúzódásuk nem 
elkedvetlenedésből fakadt - ez idő tájt Eötvösék már el voltak foglalva új fo-
lyóiratuk szerkesztői munkáival, nagy jelentőségű tanulmányaik írásával, n e m 
utolsósorban pedig az 1839/40. évi országgyűlésen és más közéleti teendőkben 
való részvétellel. Elvbaráti egységük a Pesti Műegyletnek köszönhetően is meg-
szilárdult, s új folyóiratuk, a Budapesti Szemle már a nevében is képviseli majd 
azt a közönség-hátteret, amelyre ők a fővárosi értelmiség megszervezésével tár-
sadalompolitikai törekvéseikben jórészt számítani fognak. 
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