
DEBRECZENI ATTILA 

„ Tudós hazafiság" 
(Egy beszédmód a XVIII. század végének magyar irodalmában) 

1. A Haza mint közösségi szimbólum 

a) patriotizmus 
Az 1780-as évek magyar irodalmában feltűnik egy különös alak, a tudós Ha-
zafi, aki egy csapásra elfogadottá válik széles körben.1 A tudós Hazafi nem 
immanens narratív hang, hanem egyfajta azonosságtudat szimbóluma, s nem 
annyira a textusokban magukban, mint inkább a paratextusokban képződik meg. 
Szövegek implikált szerzője és olvasója2 egyszerre, s mint ilyen, közösség-
képző erejű. A tudós Hazafiak közössége virtuális, s azért az, mert valójában 
közösségfudflfként létezik, teoretikus szövegekbe írva (mintegy paratex-
tusként). A közösségi identitás a Haza fogalma körül képződik meg, s ilyen 
értelemben a patriotizmus egy fajtájaként írható le. A „patriotizmus nem 
egyéb, mint valamely erőteljes politikai közösségtudat kivetülése a politikai 
közösség territóriumára oly módon, hogy a »haza« a politikai-etikai lojalitás 
és elkötelezettség emocionálisan színezett szimbólumává válik".3 A haza 
mint egy közösségtudat szimbóluma fogalmilag elasztikus, s ebből követ-
kezően „a hazafiság jellege és objektív funkciója annyiféle, ahány politikai 
tudatformával, ideológiával lép szimbiózisba".4 

A XVIII. században kialakul a haza fogalmának egy olyan változata, amely 
már sokban megelőlegezi a tudós Hazafiak közösségtudatát: a hungarus ha-
zafiság. „Hungaruson a XVII. század magyarországi polgára értendő, még-
pedig a született magyar éppúgy, mint a német és a szlovák",5 ennek az ön-
tudatát fejezi ki az „Extra Hungáriám non est vita" jelszava, amely a „kifelé 
zárt, befelé osztatlan Magyarország-képzet"-et foglalja magában.6 A Hun-
garus-tudat egy szűk csoport közösségi tudatát jelenti, „a német és szlovák 
evangélikus értelmiségi réteg patriotizmusát és »feudális állampolgárságát«, 
amely a XVII. század közepe tájától fejlődött ki, virágkorát az 1690-es évek-
től 1770 tájáig élte, s értelmetlenné válva eltűnt, amikor a régi Magyarország 
népei a nemzeti fejlődés útjára léptek".7 A „tudós Hazafiak" patriotizmusa e 
hungarus hazafiság örököse, amennyiben a közösségeszme, amelyhez 
ethosza, elkötelezettsége kapcsolja, az osztatlanság jegyeit viseli magán. Ma-
gyarnyelvűsége viszont már újabb megosztó erővonalat képez, olyat, amely 
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gyökeresen mássá teszi a jözsefi kor8 res publica litterariáját a hungarusok 
közösségtudatától, patriotizmusától. E váltásban Bessenyei öröksége is jelen-
tős szerepet játszott. 

„Tudgya Exc.ád, hogy az Országok nem tsak karddal 's fegyveres erővel, 
hanem egyszer-'s-mind pennával 's ésszel szereztetnek, kormányoztatnak, és 
tartatnak fenn. Ez nem egyébként, hanem a' Nemzeti Literatúrának, az az, a ' 
Tudományoknak hazai nyelven való virágoztatása által, mehet leg-könnyeb-
ben 's leg-tsalhatatlanabbúl végbe. (Mivel-hogy: soha eggy egész Nemzet 
idegen nyelven tudományra, közönséges világosságra, 's bőltsességre nem 
juthat.) A' nemzeti nyelvnek el-hagyatásával, el-hagyattatnak a' nemzeti 
erkőltsök, szokások, - a' Nemzetnek egész tulajdona, meg-külömböztető bél-
lyege" - írta Batsányi Forgách Miklóshoz szóló nyílt levelében, 1790 nyarán, 
az országgyűlés nyelvi vitái alkalmával.9 N e m nehéz ráismernünk ebben 
Bessenyei programírásainak gondolatmenetére, megfogalmazásaira.10 Az 
utolsó mondat persze már más irányt szab a Bessenyeitől átvett logikának, 
ahogy arra Szauder József és Bíró Ferenc is nyomatékosan rámutatott.11 

Bessenyei programírásai nagymértékben kötődnek a századközép literá-
tusságának a nyelvről való eszmélkedéséhez.12 A „tudós Hazafiak" aztán ezt 
a Bessenyei-programot alakítják tovább: átveszik elemeit és új kontextusba 
helyezik azokat, miként tette azt Bessenyei is az elődök örökségével. A nyelv 
szerepének a Batsányi-idézetben is szemlélhető átértelmezése mellett a má-
sik legfontosabbnak tűnő átalakulást az egységes logika szétbomlásában vél-
jük felfedezni. A kor sajtójában, alkalmi költészetében stb. nem a Bessenyei-
röpiratok gondolatmeneteire, hanem sokkal inkább gondolateZeme/re ismerhe-
tünk. Viszontláthatjuk a kard és penna kettősségére épülő érvelést és az igaz 
nemesség toposzában rejlő értékállítást; a kultúra elhagyatottságát panaszló 
helyzetértékelést és ebből fakadóan a nemzethalál lehetőségében megtestesülő 
fenyegetettség-élményt; a boldogabb nyugati nemzetek fejlődésében elénk ve-
tülő mintát és kihívást; szorosan az irodalomra, tudományokra vonatkoztatva 
pedig a fokozatosság és a hasznosság követelményének a hangoztatását. 

Az egységes logika szétbomlása azonban nem mutat rokonságot a század-
közepi sajátosságokkal, mer t a gondolatelemek önálló létezése nem szétta-
goltságot jelent, továbbá n e m is a Bessenyei-féle program érvénytelenedésére 
vezethető vissza. Sőt, az átértelmezések mellett (és azok útján) elevenebb és 
hatásosabb, mint valaha. Egyszerűen nincs szükség elismételni mindig a 
program egészét: az egyes, az adott vonatkozásban szükséges gondolatele-
mek újramondása vagy újraalkotása (mintegy szinekdochésen) megidézi és 
érvényesíti azt. A tudós hazafiság beszédmódja így sajátosan diffúz egységet ké-
pez, hiszen úgy fogalmazódhatnak meg sokszor egymástól jelentősen eltérő 
álláspontok is, hogy a közösségvállalás ethosza nem sérül. Az önálló életre 
kelt, de egy odaértett p rogram részének tekintett gondolatelemekben kép-
ződik meg ugyanis az a beszédmód, amely a „tudós Hazafiak" virtuális kö-
zösségének identitást ad. 
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b) beszédmód 
A beszédmód fogalmát a cambridge-i eszmetörténészek fogalomhasználata 
szerint alkalmazzuk.13 A beszédmód olyannyira elterjedt napjaink elméleti és 
történeti szakirodalmában, hogy jelentése - sokrétűsége és divatszerűsége 
folytán - elbizonytalanodott. A jelen munkában a beszédmódot és a diskurzust 
nem szinonimákként használjuk. A diskurzust az általunk olvasott és gyakran 
idézett szakirodalmak szóhasználata alapján diszciplínák, megközelítési mó-
dok értelemben alkalmazzuk (például filozófiatörténeti, retorikai, esztétikai, 
antropológiai stb. diskurzus). Amikor azonban a cambridge-i eszmetörténeti 
iskola fogalomhasználatát követjük, beszédmódot mondunk. 

„A politikai beszédmód nem csupán fogalmakat, »szótárat« jelent, hanem 
viszonylag állandó témákat is, mintákat, amelyekhez viszonyít e nyelv hasz-
nálója, érveléseket és értékeket, továbbá előfeltevéseket és hiteket, amelyek 
lehetővé teszik az érveléseket."14 A beszédmód eme értelmezése szerint 
„nem a nagy életművek tükrében kell megérteni egy adott történelmi kor-
szakot és annak problématárát, hanem épp a jelentéktelen tucatirodalom fel-
használásával lehet a korabeli beszédmódot helyesen rekonstruálni."15 Noha 
a konstrukció helyességének mércéje nyilvánvalóan nehezen rögzíthető, s a 
beszédmód eme fogalma is könnyen önálló életre kelhet mint ágens,16 mind-
azonáltal úgy tűnik, a tudós hazafiság leginkább beszédmódként értelmezve 
nyílik meg számunkra,17 akárcsak együttélése a patriotizmus más típusaival. 

Ha a józsefi kor patriotizmus vonatkozásában releváns szövegeinek kö-
zönségképzetét és olvasásmódját vizsgáljuk, akkor a tudós Hazafiak közös-
ségének mint az átalakuló irodalmi műveltség létmódjának megértéséhez 
juthatunk közelebb, a szövegekben létező közösségtudat mibenlétéről azon-
ban keveset tudhatunk meg. A politikai beszédmódok segítségével a szöve-
geknek éppen eme identitásképzése tűnik leírhatónak. S noha a cambridge-i 
beszédmód-fogalom inkább a hosszú időtartamok (longue durée)18 megraga-
dásának eszköze, a beszédmódok egymásmellettisége éppen egy adott idő-
pillanat diffúz egységére vethet fényt. A kor általánosan használt beszéd-
módjai ugyanis a haza más és más fogalmát foglalják magukban. A szövegek 
hol ebben a beszédmódban, hol egy másikban szólalnak meg, s ennek meg-
felelően hol ilyen, hol meg amolyan identitást nyilvánítanak meg a haza 
szimbólumának értelmezésében. 

A fentiek értelmében a tudós Hazafiak közösségének identitása a józsefi 
korban két kontextusban vizsgálható és vizsgálandó. A műveltség és iroda-
lom kontextusában a közösség identitástudatát a tudós hazafiság beszédmód-
ja építi fel, önmagával egységesen. Minthogy ez azonban csak speciális esete 
a politikai patriotizmusnak, s nem is képzelhető el annak tágabb kontextusa 
nélkül. A társbeszédmódok azonban különböző nemzet-fogalmakat és iden-
titás-változatokat rejtenek magukban, így a Haza szimbóluma a politika tá-
gabb kontextusában sajátos diffúz egységet alkot, amolyan inkonzisztens 
konzisztenciaként jellemezhető. 
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2. Témák és érvelések katalógusa 

a) érvelés és értékállítás 
Kard és penna kettőssége mint modernizációs séma lett a tudós hazafiság be-
szédmódjának része. A vitézi és a költői létezés egyéni dilemmája ugyan sok 
korabeli katona-írónál felmerül,19 de igazi jelentőségre a nemzet felemelésé-
nek alternatíváiként tesznek szert, ahogy azt Bessenyeinél és nyomában Ba-
tsányinál is láttuk. E kettőség úgy ad lehetőséget a tudományok és az iroda-
lom preferálására, hogy közben nem szükséges megtagadni a vitézi erénye-
ket sem. Ez részben a mellérendeléssel érhető el, részben pedig a múlt-jövő 
viszonylat nézőpontjával. Báróczi Sándor 1790-es A védelmeztetett magyar 
nyelv című röpiratában is ezt olvashatjuk: „Eleink, mind fegyverviselők lé-
vén, gyermekei is szüléjeknek példáját követték, és mindnyájan vitézek 
voltanak: a következendő később időkben pedig béjővén, a napnyugoti nem-
zetekkel való kommunikáció által, közinkbe is valamennyire a litteratura és 
mesterség, látjuk az előhozott példákból, hogy azok kik reá adták magokat, 
mennyire vitték ebben is progresszusokat."20 

A Hadi és Más Nevezetes Történetek 1789-es tudósítása is lényegében ezt a vi-
szonylatot rögzíti kard és penna között: „Ha meg tekéntjük, hogy annyi jeles 
Hazánkfiai össze vetett erővel iparkodnak a tudományoknak Hazai Nyel-
vünkön való gyarapításán, [...] lehetetlen, hogy az érzékeny Hazafinak szí-
vét az öröm el ne fogja. E' nemes példa minket is fel gyulasztott képzelvén 
ezen idő szakaszszát egy ollyan szerentsés Epokának, mellyben Magyar 
Nemzetünk fénnyét s magával született erejét mind kardjával, mind penná-
jával meg mutathatja."21 Hasonlókat olvashatunk Kovács Ferenc és Bertits 
Ferenc Mindenes Gyűjtemény-beli cikkeiben is és még a kor sok más verses és 
prózai szövegében, s nem csak magyar nyelven.22 

A tudományosság mint a nemzet felemelésének a modern korban adekvát 
útja előtérbe állítja az egyéni érdemek problematikáját is, hiszen a tanultság, 
a nemzetért való cselekvés individuális erkölcsössége nem vezethető le az 
ősök érdemeiből. A vera nobilitas középkor vége óta elevenen élő toposza23 

így nyer aktualitást a századvégen, s lesz meghatározó értékké a tudós haza-
fiság beszédmódjában. Batsányi már 1785-ös műve, A' Magyaroknak vitézsége 
élőbeszédében azt mondja a címzett Orczy Istvánról, hogy annak „nagyra 
született nemes szive nem fö rendű vérből lett származásával, nem Eleitől 
költsönezett fényességgel, hanem valóságos érdemekkel kiván ékeskedni, 
tündökleni. Tudgya, melly üres semmi légyen a' büszke nevezet érdem 
nélkül, olly világban, mellyben a' valoságot az árnyéktól, és az igaz érdemet 
meg kezdik választani a' külső máztól."24 

Kreskay Imre Magyar Museumban közölt versének címébe emelte e toposzt, 
s a két versszakos mű ellentétező szerkezete is (megengedő s nem szembeál-
lító hangnemben ugyan) ezt nyilvánítja meg: „BÓLDOG, ki Eleit, / Érdemes 
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őseit, / Messze fel-számlálhattya; / Hogy Haza ' hasznára, / 'S Nemzettyek' 
javára / Éltek, meg-mutathattya: / / D e boldogabb ennél, / Kit szegény tűz-
helynél / Üstökös Attya nevelt; / Még-is érdemiért, / Sok jó erkőltsiért, / 
Hazája nagyra emelt."25 Péczeli József, mint azt Bíró Ferenc részletesen ki-
mutatta,26 Haszonnal mulattató meséiben, a Mindenes Gyűjtemény cikkeiben és 
másutt is sokszor él ezzel a toposszal. Az e szemléletének alapvonását képe-
ző gondolatot epigrammatikus tömörséggel fogalmazza meg nagy hatású 
Voltaire-fordítása, a Henriás Ajánló Verseiben: „Ha Királyt a' Virtus, nem a' 
vak sors tenne / Sok Jobbágy Királlyá, sok Úr szolga lenne."27 A megfogal-
mazás sokkal kiélezettebb, mint Kreskay versében, nyoma sincs a megen-
gedő, egyeztető irányultságnak. Leginkább mégis ugyanazt a toposzt hasz-
nálják, különbségeik annak értelmezési tartományán belül helyezkednek el. 

b) helyzetértékelés és fenyegetettség-élmény 
Se szeri, se száma azoknak a megnyilatkozásoknak, amelyek az irodalom, a 
tudományok korabeli állapotának sanyarúságát panaszolják. A panaszok és 
kesergések megegyeznek a helyzetet kiváltó okok felsorolásában is: a kül-
föld-majmoló módizás, a bezárkózó műveletlenség, a „nagyok" támogatásá-
nak hiánya és a közönség fejletlensége stb. mind a tudományok elhagyatott-
ságát eredményezi. „Nem tagadom én azt, hogy a' jó magyar könyvnek 
szűke ne vólna; de koránt sem azért, mintha nem vólna a' magyar Tudósok-
nak könyv irásra való talentumok, avagy mintha ök restesek volnának. Ép-
pen nem, ellenkezőt mutat a' mai tapasztalás, mivel a' miólta az irigység el-
kezdette kedves nyelvünket üldözni, azólta több jó magyar munka jött nap-
fényre, mint annakelőtte való száz esztendőben. Nem a' magyar Tudósoknak 
kell a' magyar tudományok' miveletlenségének okait tulajdonítani, hanem 
inkább nemzetünk anyai nyelvéhez való fagyos indulattyának."28 Egy mecé-
nási felajánlás kapcsán pedig a következő szerkesztői kifakadást olvashatjuk 
a Mindenes Gyűjteményben: „százaknak sőt ezereknek kellene a' két Hazában 
illyen nemes szivü Hazafijaknak támadni; de sokan, nem hogy virágozni 
kezdett Literáturánkat tehetségek szerint boldogítanák, sőt inkább tsupa iri-
gységből a' leg-jobb szándékot el-nyomni igyekezik".29 

A korabeli helyzet megítélésében nagy szerepet kapott a formálisnak, kül-
sődlegesnek ítélt hazafiság bírálata. Egy korabeli újságcikk például nem kis 
keserűséggel állapítja meg, hogy egy ismert úrnak „vitéz Öltözete olly pom-
pás, hogy olly kettőnek az árrán, könnyen fel lehetne eggy Tudós Társaságot 
állítani. - Tsupán a' Tsákója negyvenkét ezer Forintra betsűltetik."30 Egy nyitrai 
követ beszédében pedig indulatosan szólítja meg a ruha által magyarkodó-
kat: „Tététől fogva talpig Magyar Köntösbe öltöztök; Kalpagot, 's tsákós 
Süveget tesztek Fejetekbe, 's jó széles fringyia Kardot köttök oldalatokra. -
E' még mind tsak Külseje a ' Magyarságnak, 's mind ezek által, tsupán a ' 
Nemzeti Viseletnek szeretetét teszitek nyilvánvalóvá. - Engemet, 's velem 
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eggyütt sok értelmes Magyarokat a' mi illet: távól légyen, hogy ezen Maga-
tok' viselését ótsárolnánk; egyedül tsak a' vólna kívánságunk, hogy a ' Ma-
gyarságot ne annyira a' Ruhában, mintsem a' valóságos Magyar Szívben, és 
Nyelvben helyheztetnétek."31 A megfogalmazásokban százados érvek és 
nemzetkarakterológiai toposzok köszönnek vissza ismét.32 

Ez a helyzet a magyar nyelv és vele együtt a nemzet pusztulását eredmé-
nyezheti, ha nem tesznek ellene gyorsan és hathatósan mindazok, akiknek 
erre tehetsége vagy/és lehetősége van. A nemzethalál gondolata tehát szer-
vesen következett a korabeli helyzetértékelésből, Herder jóslata utóbb csak a 
tekintély erejével nyomatékosította ezt a víziót.33 Pétzeli József írja egy Min-
denes Gyűjtemény-beli cikkében: „minden erőnkből támogassuk dülő félen 
lévő nyelvünket; mert külömben egynehány száz esztendők múlva, tsak ugy 
fognak a' Históriák emlékezni rólunk, mint a' Celtákról, vagy Sarmatákról, 
hogy azok is éltek valaha."34 Bíró Ferenc, miután idéz számos hasonló meg-
fogalmazást, Kazinczy Orphensára nézve így fogalmaz: „Az Orpheus első 
négy közleménye a nemzethalál lehetőségével való számotvetés gondolati 
keretében áll. Kazinczy közli a veszélyt felemlegető és ellene tenni akaró bá-
ró, Prónay László hozzá intézett írását, ezt megelőzően pedig Pálffy kancel-
lárnak Péczeli Józsefhez intézett s a prédikátor Henriade-fordítását magasz-
taló francia nyelvű levelét, hogy »azok, akik csüggedni kezdenek, vegyenek 
vigasztalást«. Mivel e félelem szavait elsősorban Péczeli szólaltatta meg, Ka-
zinczynak a komáromi prédikátorhoz 1789. október 23-án kelt levele (Kaz. 
Lev. I. 522.) félreérthetetlenné teszi a szerkesztői megfontolást: »Érti az úr mi-
ért tettem ezt [ti. Helvetius írását a tudományok terjesztéséről] és a Pálffy és 
Prónay levelét elől.«"35 

Mindez persze bizakodó hangvételben és felszólító modalitásban is elhan-
gozhatott adott helyzetben. Ilyen helyzet volt például az, mikor 1789-1790 
fordulóján II. József ígéretet tett, hogy a török háború végeztével országgyű-
lést fog tartani. E hírre, továbbá arra, hogy József rendelete magyar nyelven 
készült, a Hadi és Más Nevezetes Történetek 1790. január elsejei számának nyi-
tó cikke szinte himnikus hangú örvendezésbe fordul, egy gondolatmenetbe 
fogva számos korabeli ideologémát: „Hol volnánk most, ha Nemzetünk 
eleitől fogva a' maga saját nyelvének pallérozására adta vólna magát, mint 
tselekedték hajdan a' Görögök, a' Rómaiak, ezek a' mindenhai Mustrák; azu-
tán az Anglusok, és Frantziák, közelebb pedig a' Németek, Olaszok, Oroszok 
és Spanyolok. [...] Alig lehet meg fogni, hogy a' Magyar Nemzet annyira 
buzgott Hazájáért: még is szülött Nyelvét, ezt a Hazai szeretetnek kútfejét, 
más nyelvért meg vetette. Az idegen el nyomta vólt az örököst. - De meg 
szánta az Ég haldoklani kezdett Nyelvünket, támasztott Hazánknak e ' mi 
időnkben olly Fiakat, kik gyönyörűségeknek tartják vagyonokat, vagy más 
tehettségeket fel áldozni, tsak hogy Nyelveket, újj, és jobb életre hozhassák, 
és ez által ditsősségek Egét a' régi fénynél még ragyogóbbá deríthessék."36 
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с) minta és kihívás 
A tudós hazafiak beszédmódjának egyik állandó eleme, mint azt már az ed-
digiekben is láttuk, hogy a „napnyugoti" nemzeteket jelöli ki viszonyítási 
pontként. Az általuk bejárt út, a „pallérozódásban" és „csinosodásban" elért 
eredményeik mintaként tekintendők az olyan még csak most nekilóduló 
nemzetek számára, mint a magyar is. A Magyar Museum Bévezetésében Ba-
tsányi (s ebben gondolatilag megegyezik vele Kazinczy első változata is) a ré-
gibb idők akadályainak több oldalas felsorolása után így kiált fel: „boldog is-
ten! mire nem mehettünk vólna! mennyire nem külömböznék állapotunk 
mostani sorsunktól! - De ne gondollyunk erre; majd véres könybe borúinak 
ismét ortzáink! Mit használ úgy-is, a' lehetetlenségről álmadoznunk? - Lás-
suk inkább, mire mehetnénk még mostani erőnkkel. Lássuk a' mái tudós 
Nemzeteket, mitsoda eszközök által jutottak ők arra a' magasságra, a' holott 
most vágynák; és kövessük mí-is, a' mennyire környűl-állásaink engedik, 
nyomdokikat."37 Ezt követően hosszan ecseteli a nyugati nemzetek példáját, 
külön kiemelve az akadémiák, a kritika és a sajtó szerepét. 

E gondolat már Bod Péter és Teleki Á d á m műveiben is feltűnik, a „ tudós 
Hazafiak"-nak pedig ez az egyik legkedveltebb fordulata. A nem igazán jó 
hírrel emlegetett Szaitz Mária Leó azt írta 1788-as Kis magyar frázeológyiá]a 
előszavában, hogy „ébredjünk-fel hosszas álmunkból, 's azon emberked-
jünk, hogy nyelvünk előmozdításában 's fel-magasztalásában más Nemzete-
ket kövessünk, vagy meg is előzzünk"; az egyáltalán nem emlegetett Kiss Jó-
zsef kéziratban maradt 1791-es beszédében felteszi a költői kérdést, hogy „mi 
lehet nékünk Magyaroknak világosabb Tükörünk a Frantziáknál, Németek-
nél? a kik [...] a magok Anyai-nyelveknek bé hozásával, 's ki-pallérozásával 
annyira jöttek az ő Országjokban"; a kevéssé magyaros hangzású nevet 
viselő Franciscus Rosenbacher pedig grammatika tankönyvében a magyar 
nyelv oktatását „egyébb Evrópai pallérozott Nemzetek' példájára" hivatkoz-
va szorgalmazza.38 

A mintakövetés adekvát útja a fordítás: „Vallyon, mikor érjük hát el azt a' 
boldog időt, hogy az idegen nyelveket nem értő Magyar Hazafi-is a' magáén 
olvashasson, magának mindenféle Tudományt szerezhessen? - Isteni Tudo-
mányt; Edgyházi, Világi Törvényeket és Történeteket; Orvosi, Bőltselkedési, 
és Hadi Tudományokat elegendőképpen tanúihasson? - Ugyan ez a' fontos 
tzél, mellyet már íróink hová hamarébb el-érni, olly dítséretesen törekednek, 
így tettek más Nemzetek-is elsőben; edgyik a' másiktól kőltsönözte 
tudománnyát , nyelvére fordította; magáévá tette. Miért nem kellene 
mínékünk-is így tselekednünk, míg magunk-is viszontag remekeket adhat-
nánk?" - írja Batsányi Magyar Musa-he\i tanulmányában.39 Hasonlóképpen 
nyilatkozik Révai Miklós is ugyanebben az évben: „akár mi nehéz legyen a' 
fordítás állapatja, bizonyos a' még is, hogy valakik nagyobb tekélletességre 
törekedtek az írásbann, mind fordításokban kezdték leg először is magokat 
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gyakorolni".40 A gondolatmenet száz és száz alakot öltve fordul elő a korban, 
ami nem is csoda, hiszen antik közhelyről van szó, amelyet a német fordítás-
elméleti viták is előszeretettel újítottak fel,41 s amelyet a korabeli mintakövető 
modernizációk hívtak segítségül ideológiájuk megalapozásához. 

A mintakövetés ugyanakkor vetélkedésként is értelmeződik, mintegy 
kompenzáció gyanánt. Ebben az esetben természetszerűen nem annyira az 
elért (szerény) eredmények hangsúlyozódnak, hanem inkább a lehetőségek, 
a távlatok. A vetélkedés leggyakoribb terepe az összehasonlítás. Az a tény, 
hogy a magyar nyelv alkalmas a görög mintájú időmértékes verselésre, míg 
a nyugatiak nem, az egyik leggyakrabban hangoztatott érvvé vált akkor, mi-
kor a nyugati nemzetek és nyelvek kihívásával való szembenézésre került a 
hangsúly.42 Hasonló érvelés más vonatkozásban is elhangzott: „nints eggy 
Nyelv is Európában, melly a' 'Sidóval jobban meg-eggyezne, mint a' Magyar 
Nyelv [...] minden szónak hosszúsága vagy rövidsége, olly tökélletesen meg 
van mérettetve, hogy e' részbe Nyelvünk minden Európai nyelveket fellyül-
halad."43 Az ilyen típusú vetélkedés mellett azonban a legképtelenebb érvek 
is felmerültek. Szajbély Mihály hívja fel a figyelmet Decsy Sámuel büszke 
megállapítására, mely szerint: „Egy nemzet sints a' kerek ég alatt, a' melly 
tzifrábban 's rettenetesebben tudna a' Magyarnál káromkodni."44 

d) fokozatosság és hasznosság 
A leggyakoribb azonban minden vetélkedés ellenére is a helyzettel való, sze-
rénységre intő számvetés, s a nyugati nemzetek követésének ajánlása. A pal-
lérozódás hosszú út végigjárásaként jelenik meg a tudós hazafiság beszéd-
módjában. Ezen az úton a fokozatosság elvét betartva lehet és kell járni: 
„mindenkor a' Poézis vólt minden szép mesterségek közül leg-első, melly a' 
Népeket vadságokból ki-vetkeztetvén, a' mélyebb Tudományoknak el-foga-
dására alkalmatosakká tette."45 A Hadi és Más Nevezetes Történetek szerkesztői 
lapjuk céljait illetően úgy fogalmaznak, hogy „mi egéssz igyekezettel kíván-
juk mind azt elkövetni, valami édes Nemzetünket általán fogva a' hasznos-
san gyönyörködtető olvasáshoz mind inkább inkább hozzá édesgetheti, és ez 
által, eggy részről ugyan született nyelvének szeretetére, betsüllésére, 's 
tanúlására hathatóssabban fel-serkentheti; más részről pedig, a' pallérozott 
Nemzetek boldogságában hova tovább bizonyossabban részeltetheti".46 

„Nagy János versekbe foglalta Faludi prózai Gracian-fordítását, majd eljá-
rását azzal indokolta, hogy a verses forma megkönnyíti a művet alkotó ma-
ximák értelmének felfogását és emlékezetbe vésését.47 A' nevelők című színda-
rab 1790-es pozsonyi bemutatóját a következő lelkes bevezető szavak előzték 
meg: »Fel-nyittatott azon régen kivántt út, melly leg-tökélletessebb vezér 
nemzetünknek pallérozására, 's világosíttására, azon út, melly nemes érzé-
kenységeket tsepegtet a' szívekbe és észre vétetlenül némelly kedves édes-
séggel tanítja az erköltsöket [,..].«48 Diénes Sámuel úgy vélekedett Huszti 
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András Ó és Ujj Dácia című, általa újrakiadott könyvéhez írt bevezetőjében, 
hogy az olyan könyvek által, »[...] a' mellyek nem tsak az hogy az olvasásra 
kellemetesek, hanem leg előbb is szükségesek és hasznosak [...]«, a tudomá-
nyok megismeréséhez vezető út könnyebbé és rövidebbé tehető.49 Mándi Sá-
muel abban reménykedett Szivet sebhető Római Mesékben tett próba című re-
gényfordításainak elején, hogy a nemzet »[...] az illyen kedvet indító mesés 
történeteknek olvasásával a' jobb könyveknek olvasásához apródonként 
hozzá szokik.«"50 

Az antik közhely a német populáris esztétika (például Sulzer) nyomán is 
széles körben terjedt a XVIII. század végén, s vált a tudós hazafiság beszéd-
módjának egyik meghatározó elemévé. A fokozatosság elvének az összefo-
nódása a hasznosság elvével az irodalomfogalmat tekintve hagyományosnak 
mondható, nemigen lép ki a litterae kereteiből, noha nem is tölti ki azt, s így 
lehetőséget ad új fogalmi elemek megjelenésére is. A magasabb tudományok-
hoz vezető, a nehéz utat megédesítő, s ily módon haszonelvűen felfogott 
Poézis igen könnyen képes volt önállósodni, s a hasznosság végső célkitűzé-
sét ugyan fel nem adva, de egyre inkább magában a megédesítésben, az édes-
ségben lelni fel önnön valódi értelmét. A tudós hazafiság ideologikus termé-
szetű beszédmódja azonban ehhez csak eszmei keretet nyújtott. 

3. Magyarnyelvűség 

a) nyelvfelfogás-változatok 
,,A' nemzeti nyelvnek el-hagyatásával, el-hagyattatnak a' nemzeti erkőltsök, 
szokások, - a' Nemzetnek egész tulajdona, meg-külömböztető béllyege" -
idéztük Batsányit, megjegyezvén, hogy e gondolata jelentősen eltér Besse-
nyei felfogásától. A nyelv létének a nemzet létével való azonosítása a tudós 
hazafiak beszédmódjának legáltalánosabban használt ideologikus közhelye, 
számtalanszor előfordul önmagában és más vonatkozásban egyaránt, ahogy 
azt a fentiekben is láthattuk. Ebben az összefüggésben nyelv, nemzet és tudo-
mányok szinte szinonimákként használatosak, megteremtve azt a sajátos 
összefüggést, melyet Bíró Ferenc úgy fogalmazott meg, hogy a „nemzet 
mintegy a nyelvben inkarnálódik, a nyelv viszont az irodalomban, a nyelv a 
nemzet létét jelzi, az irodalom pedig a nemzet nagylétét jelezheti - a nyelv az 
irodalom által hódíthat, önmagában viszont a végső menedék, ha elvész, el-
veszett a nemzet".51 Ez az elgondolás azonban nem érvényteleníti a nyelv 
Bessenyei-féle felfogását, sőt, más nézeteknek is teret enged. 

A nyelvfelfogás az irodalom szempontjából azonban nem tekinthető mo-
nolitnak, különféle változatok tűnnek fel, amelyek egymásba játszanak 
ugyan, de mégis igen eltérő karakterűek. „A szóban forgó bő fél évszázad so-
rán - mint Bíró Ferenc írja - ebből a szempontból négy variáns tűnik élesen 
a szemünkbe. Megjelenik a magyar nyelv mint az irodalom művelése szem-

495 



DEBRECZENI ATTILA 

pontjából meglévő adottságok terepe, természetesen korábban is ismert, de el-
hanyagolt, esetleg korábban is felhasznált, de inkább csak alkalomszerűen 
felhasznált tulajdonságai kerülnek most az érdeklődés homlokterébe. Ekkor 
válik tudatossá, hogy a nyelv az emberek, nemcsak a tudósok és a politika 
irányítói, hanem az ország lakosai közötti kommunikáció legfőbb eszköze, az 
a körülmény tehát, hogy a közös nyelv a tudományok széles körű terjeszté-
sének a vehikuluma. Ugyancsak ennek az időszaknak az irodalmárai fedezik 
fel és hirdetik igen nagy hangerővel, hogy a nemzeti nyelv -jel, az illető nem-
zet megkülönböztető vonása és létének bizonyítéka, ám a nemzet nyelve 
elsősorban az irodalom révén nyerhet igazán tartós, kiterjedt és más nemze-
tek számára is hiteles életet. Végül már e kor íróinak tudatában is megjelenik 
a nyelv mind az irodalomnak, mind a gondolatok és érzelmek kifejezésének 
az adott pillanatban ugyan készültlen, de lehetőségekben gazdag, a fejlesz-
tés, az alakítás számára nyitott, anyagszerű közegeként."52 A nyelv mint adott-
ság, eszköz, jel és közeg válik tehát fontossá az irodalom számára, ezen vo-
natkozásai képeznek sajátos kontextust értelmezéséhez. 

„Fontos megjegyezni, hogy a nemzeti nyelvnek e négy - s mint jól látható: 
az irodalom világával egyaránt szoros kapcsolatban lévő - aspektusa nem 
egymást kizáró, egymás rovására érvényesülő és egymást érvénytelenítő 
mozzanat: ezek a vonatkozások nemcsak képesek az együttélésre, de lénye-
gében egyidejűleg vannak jelen a kor szellemi életében. Arról azonban nincs 
szó, hogy ez az egyidejűség feltétlen érvényű és teljes egyidejűséget jelente-
ne. E fél évszázad során az említett változatok feltűnésük időpontja, hangsú-
lyos és reflexiókkal kísért jelenlétük időszaka szerint is különböznek egymás-
tól. Az iménti felsorolás sorrendje voltaképpen annak sorrendje is, ahogy e 
variánsok feltűnnek és egyben annak, hogy jelenlétük súlya és reflektáltsága 
változik az időben."53 A „józsefi kor" az az időszak, amikor e változatok egy-
aránt hangsúlyosan vannak jelen, a Bíró Ferenc által említett dominanciák, 
mint maga is említi, nagyobb időszakaszra, mintegy fél évszázadra nézve 
tekinthetők érvényesnek. 

Az együttélés, egyidejűség persze e hosszabb periódusban is nyilvánvaló 
(ezt újabban Szajbély Mihály és Margócsy István példákkal illusztrálva emel-
te ki54), de korántsem olyan erősséggel, ahogyan azt az 1780-as, 1790-es évek 
fordulójának időszakában tapasztalhatjuk. Ekkor ugyanis éppen azt tartjuk a 
nyelvfelfogás egyik fő sajátosságának, hogy az egyes változatok egymás mel-
lett szabadon lebegve önálló érvelések, gondolatmenetek alapját képezik, s 
egymással tetszés szerint társulnak. Más és más körben érvényesek, referen-
ciájuk azonban feltűnően közös: a latin nyelv. 

b) a latin mint referencia 
Amikor a magyar nyelv adottságai hangsúlyozódnak, az érvelés mindig vers-
tani körben mozog. Felszabadító erejű és mozgosító hatású volt az a felisme-
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rés, hogy a magyar nyelv eredendő adottságaiból kifolyólag alkalmas a 
görög és latin nyelv mércéje szerinti időmértékes verselés megvalósítására. 
A versújítók által terjesztett (és egyben alkalmazott) tétel nyomós érvként 
szolgált a magyar nyelv és kultúra műveletlenségét firtató nyugati, elsősor-
ban német bírálatokkal szemben, egyben a visszavágás lehetőségét is kínál-
va, hiszen a bírálók nyelve erre alkalmatlan volt. A latin nyelv ebben az ösz-
szefüggésben mércéül szolgált, mércéül, melynek a magyar is megfelel. 

Mércéül szolgált a latin a nyelv eszközként való felfogásában is, csakhogy 
itt éppen a meg nem felelés volt az alapvető élmény. A magyar nyelv mint a 
tudományok eszköze még képtelen volt ebbéli funkcióját betölteni, hiszen a 
latin hosszú időn át a magyar nyelv és a műveltség közé ékelődött, s így gá-
tolta annak kimunkálódását. A századközép eszmélkedése és Bessenyei 
programos gondolkodása után általános követelménnyé vált, hogy a tudo-
mányosság, a műveltség nyelve a magyar legyen, ennek megvalósítása azon-
ban a rohamos előrehaladás ellenére is csak hosszú távú célként volt megfo-
galmazható. 

A magyar nyelv mint a nemzeti lét jele elsősorban közjogi-politikai össze-
függésrendszerben tűnik fel az 1780-as, 1790-es évek fordulójának államnyel-
vi harcaiban. A latin nyelvet a németre cserélő józsefi nyelvrendelet után az 
alternatíva a latin visszaállítása vagy a németnek a magyarral való helyette-
sítése volt. A birodalmi nyelvként funkcionáló német fenyegetettséget jelen-
tett a magyarra nézve, a hagyományos latin pedig kötöttséget: mindkettőtől 
elszakadva kellett a magyar államnyelvi alkalmasságát bizonyítani. 

A magyar nyelvnek közegként való értelmezése az irodalom sajátos világá-
nak összefüggésrendszerében fogan meg s lesz értelmezhető. A kifejezés, 
kifejezhetőség kérdése a nyelv művészi felhasználásával kapcsolatos, s mint 
ilyen, megint egészen eltérő változatot mutat az eddigiekhez képest. Az an-
tikvitás klasszikus szerzőinek művei révén e vonatkozásban is mércéül szol-
gál a latin nyelv, gazdagságával, kifejezőerejével, árnyaltságával, nem vélet-
len, hogy a fordításprogram egyik fő iránya a legjelentősebb antik szerzők és 
művek magyarul való megszólaltatása. Mindazonáltal a latin nyelv pozíció-
ja éppen az irodalom sajátos területén a leggyengébb, merthogy a modern 
nyugati irodalmak mintája kezdettől meghatározóbb szerepet töltött be az 
irodalmi kifejezés formálásában. 

A négy nyelvfelfogás-változat tehát négy önálló, egymással össze nem 
függő vonatkozási rendszerben helyezkedik el, viszont mindegyikben ott 
szerepel a latin mint mérce. „A nemzeti nyelv elismertetéséért vívott harcot 
elsősorban a latin nyelvvel szemben kellett győzelemre vinni. így volt ez Eu-
rópa valamennyi országában, csupán a társadalmi és gazdasági viszonyok 
eltérő fejlődésének következtében a váltás időpontja tért el egymástól. [...] 
Abból, hogy az anyanyelvnek a latinnal szemben való jogaiba iktatása Euró-
pa különböző országaiban lényegét tekintve azonos módon, de különböző 
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időpontokban játszódott le, logikusan következett, hogy a fejletlenebb nem-
zetek a maguk harcának megvívásakor már az előttük járók példájára is hi-
vatkozhattak. A klasszikus hivatkozási alap természetesen a göröggel szem-
ben magát önállósított latin nyelv példája volt, de emellett a hazai szerzőknél 
sűrűn találkozunk az angol, még inkább francia és német fejlődésre való hi-
vatkozással is."55 

A „nyugoti nemzetek" mintája tehát szervesen összefügg a latin nyelv 
mintájával, mintegy annak analógiáját mutatja, a latin azonban az államélet-
ben és a tudományosságban elfoglalt helyénél és szerepénél fogva ezeknél jó-
val meghatározóbb jelentőségű volt. A nyelvfejlesztési törekvések célja legál-
talánosabban véve az volt, hogy „a magyar nyelvet a latin szintjére hozzák, 
s arra tegyék alkalmassá, amire a latin egyébként, konvencionálisan, generá-
lisan alkalmas. Megítélésem szerint ennek a megfelelési igénynek a nevében 
(legyen az írott, irodalmi magyar nyelv olyan, mint a latin) születik a század 
utolsó harmadának hatalmas fordítás-irodalma (latinból és nem latinból) [... ] 
avégett, hogy versengés képében a magyar nyelv bebizonyíthassa egyenran-
gúságát, teljes jogú és teljes körű kiképzettségét."56 

Margócsy István a fenti gondolatmenetet végül egy más összefüggésbe for-
dítja át: „S e kiképzettség aztán, mely a nyelv, úgymond, természet adta ké-
pességén alapul, épp azáltal, hogy a széles körben elfogadott kulturális érté-
kek körében biztosítja az egyenrangúságot, a nyelvet hordozó, használó, 
teremtő, a nyelv által meghatározott közösségre, azaz a nemzet fogalmára is 
visszahat: a nemzetnek mint önálló, nyelvvel is rendelkező, nyelv által (is) 
konstituálódó szubsztanciának a létjogosultságát erősíti meg újra."57 A nyelv 
nemzetet konstituáló jellegzetességénél vagyunk tehát, ami Bíró Ferenc gondo-
latmenetének is premisszája: az értelmiségnek a „nyelvért vívott küzdelme a 
nemesség feudális nemzetfogalmával szemben egy nyelvi alapon elgondolt, 
tehát egységesítő nemzetfogalmat állít szembe".58 

c) racionalista nyelvszemlélet 
A nyelv és a nemzet azonosítása59 a nemzethalál fenyegető lehetőségének 
összefüggésében történik meg a tudós hazafiság beszédmódjában. A herderi 
jóslat e gondolatnak nem forrása, csak megerősítése. Herder nyelvszemléle-
te egyébként is alapvetően eltérő, s éppen ez az egyik fő különbség, amely a 
tudós hazafiság beszédmódjának nyelvet a nemzettel azonosító szemléletét 
elválasztja a Herderétől. Ez utóbbi ugyanis organikusságot feltételez, ami a 
nyelv empirikus felfogásával függ össze: a gondolat nem választható el a 
nyelvtől, így minden egy nyelvet beszélő közösség másként, nyelvében adott 
módon látja a világot. A racionalista nyelvszemlélet ezzel szemben univerza-
lisztikus és elsőrendűen kommunikatív célzatú.60 

Első pillantásra úgy tűnhet, nyelv és nemzet azonosítása az empirista 
nyelvszemlélet jegyében történik a tudós hazafiság beszédmódjában is. „Ha 
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a' Deák Nyelvet vesszük-elő, úgy örökösen bé-zárjuk a' Tudományok el-ter-
jedése előtt az útat. Egészen a' Rhetoricáig, az az életünknek tsak-nem fele ré-
széig azt a' nyomorúltt konyhai deákságot tanúlnánk egyedül, a' melyet ek-
koráig Oskoláinkban és Oskoláinkon kívül hallottunk, 's nem lessz időnk Va-
lóságoknak tanúlására."61 Ezt a gondolatot fogalmazta már meg a Magyar 
Museumhoz írott élőbeszédében is: „Ezen [ti. a latin nyelven] Írattatván az 
akkori közönséges szokás szerint, Törvényeink, ez rendeltetvén Köz-dolga-
ink folytatására, elfelejtkeztünk Anya-nyelvünkről, s ennek tanúlására fordí-
tottuk legszebb esztendeinket."62 Batsányi, mikor átdolgozta ezt a szöveget, 
majdnem szó szerint átvette e részt, majd a következőket fűzte hozzá: 
„Iffiaink húsz, harmintz esztendős korokban, alig mentek tovább a' Rheto-
ricánál, az az, nem tanúltak egyebet Deák szónál; és így mikor, anyai nyelven 
tanúiván, 's elmélkedve okoskodván, már tudományra juthattak vólna, ak-
kor kezdették először hallani, miként kellessék gondolkodni."63 E részt pedig 
mintha Kazinczy először idézett szövege mondaná újra. 

Decsy Sámuel is Kazinczyhoz hasonlóan fogalmaz a Pannóniai Fénikszberi: 
„Első gyermekségünktől fogva ember korunkig egy hólt nyelvnek tanulásá-
val kínzottuk elméinket, tsak azért, hogy a' valóságos tudományoknak érté-
sére alkalmatosak lehessünk. Ha mi azt az időt, mellyet a' déák nyelvnek 
tanúlására vesztegettünk, a valóságos tudományoknak gyakorlásában töltöt-
tük vólna-el, sokkal hasznosabb tagjai lehettünk vólna a' köz-társaságnak."64 

Hasonlókat olvashatunk Grigely József és egy ismeretlen tudósító levelében 
is, amelyeket a Hadi és Más Nevezetes Történetek szerkesztői tettek közzé lap-
jukban.65 

Ha azonban figyelembe vesszük a kontextust, nem is annyira az empirista 
nyelvszemlélet érvrendszerét és logikáját látjuk működni a szövegekben. Va-
lójában a műveltség, még szorosabban véve az oktatás nyelveként esik szó a 
magyarról, s mint ilyen áll ez szemben a latinnal. Az a praktikus követel-
mény hangsúlyozódik, hogy célszerűbb és könnyebb az anyanyelven szerez-
ni az ismereteket, mint a latinon, mert így nincs szükség közvetítő nyelvre, 
amit ugyancsak tanulni kell - a megszerzendő ismeretek azonban latinul és 
magyarul is ugyanazok. Báróczi Sándor egyértelműen így fogalmazott nagy 
hatású röpiratában, a Védelmeztetett magyar nyelvben,66 mikor arra az ellenve-
tésre felelt meg, hogy a latin a tudományok nyelve, a magyar erre még ké-
születlen: „ha mi is el nem kezdjük, semmire sem fogunk benne menni, ha-
nem örökké bőcsőben maradunk. Eleint, míg füleink hozzá nem szoknak, 
rendesnek fog tetszeni, mint valami új módi öltözet: de valamint szintén 
ehhez szemeink, úgy amahhoz füleink hozzászokván",67 a különbség eltűnik 
latin és magyar nyelv között. 

Nincs szó a nyelv és gondolat elválaszthatatlanságáról, sőt, a nyelv „öltö-
zet", amelyet meg lehet szokni. Nem a mással össze nem mérhető nemzet-
individuum jelentkezik tehát a latin nyelv elleni érvelésben az 1790 körüli 
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időszakban, sokkal inkább a racionalista nyelvszemlélet kommunikatív ka-
rakterét látjuk itt érvényesülni, csakúgy, mint abban, hogy a nyugati nyelvek 
mintaként szolgálnak a „csinosodni kezdő" magyar számára. Ugyanez a sa-
játosság figyelhető meg a fordítási viták érvelésében is. Szajbély Mihály a 
XVIII. század első felének európai vitáira nézve állapítja meg, de a magyar 
századvégre is érvényesen, hogy „eltérő normák szerint ugyan, de lehetsé-
gesnek tartották tökéletes fordítás létrehozását".68 Ez pedig csakis az uni-
verzalisztikus, racionalista nyelvszemlélet alapján lehetséges.69 Nyelv és 
nemzet azonosítása tehát, úgy tűnik, a racionalista nyelvszemlélet jegyében 
történik meg a tudós hazafiság beszédmódjában. 

d) kontrasztivitás 
Van azonban a korabeli nyelvszemléletnek egy olyan vonása is, amely sem a 
racionalista, sem az empirista nyelvszemlélet felől nem értelmezhető igazán. 
A kontrasztivitás identifikációs ereje meglehetősen eltérő vonásokat mutat 
mindattól, amit az eddigiekben láttunk, a latin nem referenciaként és a nyu-
goti nyelvek nem mintaként értelmeződnek, hanem egyértelműen ellenséges 
oppozícióban. „Ha a' Magyar Nyelvet hozzuk-bé, állani fogunk: ha a' Deák 
Nyelv hozatik-vissza, később vagy elébb el-öl az idegenek özöne, 's Nemze-
tünk korts-zürzavar lessz" - írja Kazinczy az Orphenshan, a Fáy Ágoston 
beszédéhez fűzött kommentárjában.70 A soknemzetiségű állam ténye addig 
éppen a latin mint államnyelv evidenciáját vonta maga után a közgondolko-
dásban. A fenti érvelés megfordítja a dolgot: a latin visszahozatalával a ma-
gyar nyelv nemzetet megtartó ereje sérülne, s így felmorzsolnák az idegenek. 

A kor államnyelvi harcai kapcsán igen élesen vetődött fel ez a probléma. 
A védelmeztetett magyar nyelvről szóló recenziójában írja Batsányi, hogy 
„eggyik Európai Országnak sints olly nagy szüksége egy Nemzeti Nyelvre, 
mint a' Magyar Birodalomnak; mivel-hogy eggyik sints olly temérdek sok-
féle nyelven 's hiti-valláson lévő népekből öszve-alkotva",71 majd Forgách 
Miklóshoz szóló nyílt levelében így fogalmaz: „Ha egyszer sok-féle, szép, tu-
dós Könyveink lesznek; ha Nyelvünknek illendő betse lészen: majd önként 
fogják azt még az Idegen-Országbéliek-is tanúlni. Általláttyák majd a' Hor-
vátok 's Tótok is, hogy tanátsosabb, egy költséges hóltt nyelv helyett azon 
Nemzetnek élő nyelvét tanúlniok, 's ügyöket rajta folytatniok, mellynek ko-
ronája 's védelme alatt bátorságos, szabad életet élnek."72 

Az önmeghatározás tehát jellegzetesen kontrasztív,73 s itt nem pusztán a la-
tinnal való szembesülés a lényeges immár: a magyar nyelv „idegen maszlag" 
általi veszélyeztetettsége, az „elkorcsosulás" réme válik az egyik fő elemmé. 
A nyelv nem organizmus, mely individuummá tesz a többi nemzet között, 
hanem zárt rendszer, amely elválaszt azoktól;74 annak eszköze, hogy megraj-
zolhatóak legyenek egy új közösség határvonalai. A nyelv közös használata a 
definitív elem (miként az Encyclopedia szócikkében is), nem maga a nyelv 
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mint kulturális önelv.75 A viszony persze könnyen megfordulhat, s utóbb 
egyértelműen meg is fordul, e perspektíva azonban nem fedheti el azt a sajá-
tosságot, hogy a józsefi korban a nyelv, s tágabban véve az etnokulturális ha-
gyomány egésze még nem így funkcionált, noha egy új közösségtudat meg-
képzésének az eszköze volt, s e közösségtudat a politikai és etnokulturális 
határvonalak egybeesése mentén kezdett elkülönülni.76 

1 Vö. minderről dolgozatunkat: Integráció 
és elkülönülés az 1780-as, 1790-es évek magyar 
irodalmában, Tiszatáj 2001. (sajtó alatt). 

2 Paul RICOEUR, A szöveg világa és az olva-
só világa = Narratívak 2., szerk. THOMKA Beá-
ta, Bp., 1998, 28. Az implikált szerző és olvasó 
kategóriái Wolfgang Isertől származnak, 
Ricoeur azonban az eredeti implicit helyett az 
implikált fogalmát tartja kifejezőbbnek (lásd 
i. т., 13. lábjegyzet). Iser előbb prózatörténeti 
műve zárófejezeteként adta közre olvasás-
fenomenológiai megközelítésének összefogla-
lását (The Implied Reader, London, 1980, 
274-294., a német eredeti 1972-ben jelent 
meg), majd önálló könyvet szentelt a kérdés-
körnek (The Act of Reading, London, 1980, a 
német eredeti 1976-ban jelent meg). Ezek kö-
zött lényegi pontokon szövegszerű átfedések 
is vannak („the literary work has two poles, 
which w e might call the artistic and the 
esthetic: the artistic refers to the text created 
by the author, and the esthetic to the realiza-
tion accomplished by the reader", 274., illetve 
21.). 

3 SZŰCS Jenő, A nemzet historikuma és a 
történetszemlélet nemzeti látószöge = Uő, Nemzet 
és történelem, Bp., 1974, 72., vö. 112-114. „A 
politikai haza eredendően: eszme. Ezen az 
eszmén kezdetben viszonylag szűk intellek-
tuális réteg: politikusok, írók, jogászok, törté-
netírók, filozófusok, a nemzeti öntudat »pro-
pagandistái« dolgoztak, formálták ki azt szó-
noklatokban és közjogi elméletekben, a nem-
zet múltjáról, helyéről és hivatásáról alkotott 
teór iákban és köl teményekben, poli t ikai 
pamfle tekben és nemzet i h imnuszokban" . 
(SZŰCS Jenő, i. т., 115.) 

4 I. т., 116. 
5 TARNAI Andor, Extra Hungáriám non est 

vita (Egy szállóige történetéhez), Bp., 1969, 83. 

61. т . , 85., lásd előtte részletesebben: 
83-84. 

7 í. т . , 100. 
8 Lásd dolgozatunkat: Egy korszak kijelölé-

se = In honorem Tamás Attila, szerk. GÖ-
RÖMBEI András, Debrecen, 2000, 65-79. 

9 = Batsányi János összes művei, kiad. 
KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor, Bp., 
1960, II, 201. (BJÖM). 

10 Vö. NÉMEDI Lajos, Bessenyei György 
utóéletéről = Irodalom és felvilágosodás, szerk. 
SZAUDER József és TARNAI Andor, Bp., 
1974, 733-763., főleg: 739-750., 752-760. 

11 Vö. SZAUDER József, Bessenyei és a fiatal 
Batsányi - Uő, Az estve és Az álom, Bp., 1970, 
123-135.; BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának 
magyar irodalma, Bp., 1994, 348-350. 

12 BENKŐ Loránd, A magyar irodalmi írás-
beliség a felvilágosodás korának első szakaszában, 
Bp., 1960, 247-252.; TARNAI Andor, Лг egyhá-
zi értelmiség laicizálódása = A magyar kritika év-
századai, Bp., 1981, I, 188-195. (Lásd utána a 
szemelvényeket is: 196-247.); BlRÓ Ferenc, 
i. т., 25-29.; SZAJBÉLY Mihály, Лг anyanyelv 
helye a 18. századi magyar felvilágosodás haszon-
elvű világszemléletében = Acta Históriáé Litte-
rarum Hungaricarum, XXV., Szeged, 1988, 
39-56. 

13 Megjegyzendő azonban, hogy a cam-
bridge-i eszmetörténészek maguk élénken til-
takoznak az ilyen egységesítő besorolás ellen 
(munkásságuk áttekintő értékelését lásd 
HORKAY HORCHER Ferenc, Л koramodern 
politikai eszmetörténet cambridge-i látképe, Bp., 
1997, 287-305., valamint KONTLER László, 
Az állam rejtelmei, Bp., 1997,13-28., a 20. oldal 
jegyzetében részletes bibliográfiával). John G. 
A. Pocock „a beszédmód kifejezés következő 
munkadefinícióját adta meg: »olyasmit jelent, 
mint beszéd, irodalom és általában közösségi 
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megnyilvánulás (public utterance), de belefér 
valamennyi elmélet is, és különböző kontex-
tusokban kerülhet fölhasználásra, amelyekkel 
különböző módokon kerülhet kapcsolatba.« 
Bár e definíciószerűség második fele nem tű-
nik túlzottan megvilágosító erejűnek, a ma-
gyarázatból kitűnik, hogy valami olyasmire 
gondol Pocock, ami szinte teljesen megegye-
zik a skinneri felfogással: »e megközelítés 
előnye az, hogy lehetővé teszi számunkra, 
hogy úgy írjuk meg egy intellektuális tevé-
kenység történetét, mint olyan cselekvések 
történetét, melyeket különböző emberek egy-
mástól eltérő körülmények között hajtottak 
végre.«" (HORKAY HORCHER Ferenc, i. т., 
298.) 

14 TAKÁTS József, Politikai beszédmódok a 
magyar 19. század elején, ItK, 1998, 668. Az idé-
zet így folytatódik: „Az eszmetörténész kuta-
tása arra irányul, hogy megértse és elbeszél-
hetővé tegye, mit jelentettek az egyes fogal-
mak használóik és befogadóik számára; ho-
gyan, milyen »logika« szerint keveredtek a 
használat során az egyes politikai beszéd-
módok »szótárai«, h o g y a n rendeződnek 
időnként át e »szótárak«; milyen »vitához« 
szólnak hozzá a szövegek, amikor egyes té-
mákat érintenek vagy érvelési módokat vá-
lasztanak; mit jelentettek a minták, hogyan 
tűnnek el vagy fel a politika nyelvében; ho-
gyan reflektáltak e szótárhasználatokra mint 
szótárhasználatokra, mintákra mint mintákra 
maguk a beszélők és a szövegek kortárs befo-
gadói." (Uo.) 

15 HORKAY HORCHER Ferenc, i. т., 301. 
16 Vö. TAKÁTS József, Antropológia és iro-

dalomtörténet-írás, BUKSZ, 1999, 42. 
17 Más szakirodalmi háttérrel, de az itt al-

kalmazotthoz nagyon sokban hasonló meg-
közelítéssel vizsgálódik RÁKAI Orsolya, ami-
kor a „retorikai kód" Roland Barthes-i kate-
góriájából indul ki; példái, elemzései részben 
egyeznek az itteniekkel, részben kiegészítik 
ezeket (Az eleven kép. A nemzet és a nyelv kong-
ruenciájának néhány kérdése a XVIII-XIX. század 
fordulóján = Mesterek, Tanítványok. Ünnepi ta-
nulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteleté-
re, Bp., 1999, 203-223.). 

18 E fogalmat a mentali tástörténet tette 
népszerűvé (vö. Jacques LE GOFF, A mentali-
tástörténet problémái, Világosság, 1976, 11. sz., 

683-690. Anthony KRAUSE, Az Annales befeje-
zetlen kalandja, BUKSZ, 1994, tél, 460-465. 

19 Vö. EGYED Emese, Kard és penna. Ma-
gyar írók dilemmái a felvilágosodás idején = Uő, 
Kard és penna, Bp., 1998, 26-48. 

20 BÁRÓCZI Sándor, A védelmeztetett ma-
gyar nyelv, kiad. SZIGETHY Gábor, Bp., 1984, 
60. 

21 Idézi KÓKAY György, A magyar hírlap-
és folyóiratirodalom kezdetei (1780-1795), Bp., 
1970, 338. 

22 Lásd Mindenes Gyűjtemény (MindGy.) 
1790. III. Negyed, 394-410., főleg 399. skk.; 
1790. IV. Negyed, 173-176. Kovachich Márton 
György német nyelvű folyóiratának, a Merkur 
von Ungarnnak az élőbeszédében is szerepel e 
gondolatmenet (vö. KÓKAY György, A nemze-
ti fejlődés és az európai integráció kérdései a 
XVIII. század végi magyar irodalomban = Folyto-
nosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásá-
nak időszerű kérdései, szerk. DEBRECZENI At-
tila, Debrecen, 1996, 248-249.). 

23 Vö. erről TARNAI Andor, Extra Hungá-
riám non est vita..., Bp., 1969, 82-86.; BÍRÓ Fe-
renc, i. т., 88. 

24 BJÖMII, 10.; vö. TARNAI Andor, i. т., 86. 
25 Magyar Museum (MM.) II, 1., 17. 
26 Péczeli József, ItK, 1965, 421-429. 
27 PÉCZELI József, Henriás, kiad. VÖRÖS 

Imre, Bp., 1996, 43.; vö. BÍRÓ Ferenc, Péczeli 
József, i. т., 429. 

28 DECSY Sámuel, Pannóniai Fénix, Bécs, 
1790,111-112. 

29 MindGy. 1790. III. Negyed, 199. 
30 Hadi és Más Nevezetes Történetek, 

(HMNT) 1790. III. szakasz, 109. 
31 HMNT 1790. II. szakasz, 223. Sok hason-

ló megnyilatkozást olvashatunk még a kora-
beli hasábokon: például uo., 292.; 672.; Ma-
gyar Kurir, 1790, II. kötet, 1090. 

32 TARNAI Andor például idézi Báthori 
Mihály református prédikátor Hangos trombita 
című művét, amelyben kora nemeseit bírálja: 
„A' ti időtökben majd el pusztul a' Fejérvári 
szép collegium. Nintsen a' templomoknak, 
Scholáknak építésére, tudós Professorok tar-
tására pénzetek, de vagyon a' perémes kön-
tösre, tobzodasra, paripákra és egyeb hiában 
való piperere." (/. т . , 88.) 

33 Vö. BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának 
magyar irodalma, i. т., 127-128. 
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34 MindGy. 1789. II. Negyed, 63. E rész 
visszhangzik utóbb Csokonai Orczy-Koháry-
levelében (Csokonai Vitéz Mihály összes művei. 
Levelezés, kiad. DEBRECZENI Attila, Bp., 
1999, 69-70.). 

35 BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának ma-
gyar irodalma, i. т., 128. 

36 HMNT 1790. II. szakasz, 2-3.; vő. „Ha 
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