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Előszó 
 

 

„…az emberiség, az általános társadalom 
és az egyetemes civilizáció történetét nem 
rejthetjük a társadalomban élő egyén 
történetének, egy kor és egy ország egyedi 
eseményeinek álarca mögé. A 
legtökéletesebb a három rendszernek, a 
filozofikus történetírásnak, az egyediség 
történetének és az általános történetnek az 
egyesítése lenne…”1 

 

 

E dolgozat nem tűzi ki célul azt, amit a modern történettudomány professzionalizálódásának 

és intézményesülésének korszakában François René Chateaubriand a fenti idézetben remek 

tömörséggel megfogalmazott egyfajta ideálisnak tartott történetírói módszerrel kapcsolatban. 

Ugyanakkor a francia historiográfia egyik legelső modernnek tekintett, sokszor idézett 

szövegében, az 1831-ben megjelent Történeti tanulmányokban2 Chateaubriand mégis 

összefoglalja mindazt, ami mellett a magunk lehetőségeivel e dolgozat keretei között érvelni 

szeretnék. Természetesen nem általános filozófiai, történetfilozófiai okfejtésekről, vagy 

valamiféle eddig nem látott módszertani szintézis megteremtéséről lesz szó. Kutatásom során 

arra fókuszálnék inkább, hogy a politikai gondolkodás történetének tanulmányozása során 

hogyan törekedhetünk bizonyos területek és léptékek arányainak helyesnek vélt megtartására, 

s mindez milyen problémákat vethet fel a történettudományok egy általunk közelebbről 

tanulmányozott területén. Jelen munka a maga módján tulajdonképpen egy olyan 

kutatássorozathoz kapcsolódik, amelynek elméleti feltevése, illetve kiindulópontja szerint 

eredményes vállalkozásnak tűnhet a 18. századi magyar nyelvű politikai irodalom néhány 

szegmensének (újra)olvasása, ami egyszersmind a korszak politikai gondolkodásának 

diszkurzív jellegű megközelítését is jelenti.3 Egy ilyen kutatás körébe tartozik a politikai 

kultúra olyan jellegzetességeinek vizsgálata, mint a fogalomhasználat, valamint az egyes 

politikai nyelvek és beszédmódok összetettsége, a 18. század magyar politikai 

                                                 
1 Chateaubriand, François René: Történeti tanulmányok. In: Lajtai L. László (szerk.): A történetírás mint 
tudomány. A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban. Napvilág Kiadó, Budapest, 2007, 
133. (fordította Haas Lídia – az eredeti fordítást helyenkét módosítottam – K.Á.) 
2 Eredeti megjelenése François René Chateaubriand: Études ou discours historiques sur la chute de l'Empire 
romain, la naissance et les progrès du christianisme et l'invasion des barbares. Lefèvre, Paris, 1831. 
3 Egy ilyen kutatás elméleti-módszertani kereteit próbálja meg részletesebben bemutatni Szűcs Zoltán Gáborral 
írt tanulmányunk. Kovács Ákos András – Szűcs Zoltán Gábor: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai 
irodalmát? Korall, 35, 2009/4, 147-174. 
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gondolkodásának bekapcsolódása a korszak társadalmi-politikai eszméinek európai 

körforgásába, főként fordítások, fogalmi adaptációk révén. Ehhez azonban társadalomtörténeti 

adalékokkal is szolgálni szeretnék, ezért érdemesnek tűnt egy olyan megközelítési módot 

választani, amely e szempontból is tartogathat újdonságokat. Ez a módszer egyfajta – első 

ránézésre mikro léptékű – eszmetörténetet jelent, vagyis egy életpálya tanulságain keresztül 

kíván gondolatokat megfogalmazni a korszak politikai gondolkodásával kapcsolatban. Egy 

ilyen vizsgálat magában foglalja mindazt, amit hagyományosan vagy újabban az 

eszmetörténethez sorolunk, de közben – s ezért lehet különösen érdekes egy életrajz keretei 

között foglalkozni eszmetörténeti kérdésekkel – fontos szerepet tulajdonítunk a politikai 

gondolkodás egyes szociokulturális összefüggéseinek, amelyek vizsgálata különösen 

érdekesnek tűnik egy rendileg, felekezetileg, professzionálisan, etnikailag oly összetett 

környezetben, mint a 18. század végi Magyarország.  

Sokban támaszkodva az intellektuális életrajzok műfajára4, de a korábbiaktól némiképp 

eltérő okokból választva a biografikus keretet, az említett eszmetörténeti jelenségek közelebbi 

vizsgálatával feltevésem szerint tulajdonképpen be lehet mutatni a korszak politikai 

gondolkodásának összetettségét, finom hangsúlyeltolódásait, esetenként inherens 

ellentmondásait.5 Emellett az ilyen vizsgálatok sok szempontból árnyalhatják többek közt a 

felvilágosodás összetettségére, az identitások sokszínűségére, és a korabeli politikai 

gondolkodás egyes mechanizmusaira és fogalmaira vonatkozó ismereteinket, mely kérdések 

empirikus fejezeteink gerincét alkotják majd. Ahhoz, hogy a 18. századi (esetünkben 

leginkább a 18. század végi) magyar politikai gondolkodás műveit részletesebben 

megvizsgáljuk, a modern historiográfia és eszmetörténet több olyan irányzata is módszertani 

                                                 
4 Lásd például korszakunkhoz kapcsolódóan a magyar kontextusból H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a 
reformpolitikus. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967; Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk 
kezdetei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1955; Bónis György: Hajnóczy József. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1954; 
illetve Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. 
5 Egy eszmetörténeti szempontú megközelítés sokat köszönhet az utóbbi időszakbeli magyar historiográfia jó 
néhány fontos eredményének, melyek közül a teljesség igénye nélkül lásd: Benda Kálmán: Emberbarát vagy 
hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből, Budapest, Gondolat, 1978; Bíró 
Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, Balassi Kiadó, 1998; Eckhardt Sándor: A francia 
forradalom eszméi Magyarországon. Budapest, Lucidus, 2001 [Franklin Társulat, Budapest, 1924]; Gergely 
András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972; H. Balázs Éva: Bécs és 
Pest-Buda a régi századvégen, 1765–1800. Budapest, Magvető, 1987; Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. 
századi Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980; Kókay György: A magyar hírlap- és 
folyóiratirodalom kezdetei, 1780–1795. Budapest, Akadémiai kiadó, 1970; Kókay György: Felvilágosodás, 
kereszténység, nemzeti kultúra. Budapest, Universitas, 2000; Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a 
liberalizmus között. Folyamatosság vagy megszakítottság? Egy magyar történészvita anatómiája. Budapest, 
Lucidus, 2007; Péter László: Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből. 
Budapest, Osiris, 1998; Poór János: Kényszerpályák nemzedéke, Budapest, Gondolat, 1988; Szijártó M. István: A 
diéta. A magyar rendek és az országgyűlés, 1708–1792. Budapest, Osiris, 2005; Szijártó M. István: Nemesi 
társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről. Budapest, Universitas Kiadó, 2006. 
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fogódzóként használható, amely az utóbbi időben már több magyar kutató munkája számára 

biztosított inspirációt és metodológiai kereteket.6 A kutatás ezen szegmenséhez kapcsolódó 

részletesebb historiográfiai reflexióktól itt eltekintenék (a dolgozat első fejezetében is csupán 

a legfontosabb jelenségeket idézem fel nagyon röviden), ezzel kapcsolatos állásfoglalásaink 

reményeim szerint tükröződnek majd a dolgozat egyes empirikus fejezeteiben. Talán egyetlen 

dologra szeretném felhívni a figyelmet, méghozzá arra a meglehetősen erőteljes szelekciós 

mechanizmusra, ami miatt a kérdéses időszakban keletkezett politikai tárgyú szövegek csak a 

legutóbbi időben kaptak nagyobb figyelmet.7 Ha beszélhetünk egyáltalán eszmetörténeti 

kánonról a korszakkal kapcsolatban, akkor azt mondhatjuk, hogy abban alighanem a 

felvilágosodás korai képviselőinek, a jozefinus reformok pártolóinak és ellenzőinek, az 1790–

91-es országgyűlési viták résztvevőinek, a jakobinus összeesküvésbe keveredett 

személyeknek van kitüntetett szerepük, s egyúttal a nemzeti ébredés problémájának is, hogy 

aztán hosszú csend következzen, egészen az 1830-as évek elején fellépő reformkori 

generációig.8 E problémák természetesen nagyon fontosak a korszak politikai kultúráját 

illetően, vannak viszont olyan részletei is a korszaknak, amelyeknek a kutatás eddig kisebb 

figyelmet fordított. Mindezek tárgyalása ugyanakkor a felsorolt jelenségekkel kapcsolatban is 

árnyalhatja a korszakról alkotott képünket. 

Valószínűnek látszik továbbá, hogy bizonyos, eddig talán kevéssé tárgyalt 

eszmetörténeti jelenségek vizsgálatát érdemes a korszak egy adott, több szempontból is 

                                                 
6 Itt elsősorban a német fogalomtörténet, a brit eszmetörténet, és a francia mentalitástörténet eredményeire 
gondolhatunk. Lásd többek közt: Bence György: Márkus és a kulcsszavak. In: Erdélyi Ágnes et al. (szerk.): 
Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek – tanítványai. Budapest, Atlantisz, 1993, 81–98; Bene Sándor: 
Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény, irodalom a kora újkorban. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 
1999; G. Etényi Nóra – Horn Ildikó (szerk.): Portré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora 
újkorban. Budapest, L’Harmattan, 2008; Gángó Gábor : Egy „rettentő váz nevezet” jelentéstörténetéhez: Kit 
neveztek szabadelműnek, szabadelvűnek és liberálisnak a reformkori Magyarországon? Holmi 11. 1999/3. 327–
342; Gángó Gábor: Filozófia, eszmetörténet, társadalomtudományok. Reflexiók egy fiatal diszciplína helyéről és 
jövőjéről. Világosság, 43. 4–7. 179–186; Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet 
cambridge-i látképe. John Dunn, John G. A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs, 
Tanulmány Kiadó, 1997; Horkay Hörcher Ferenc: A gentleman születése és hanyatlása. Válogatott 
eszmetörténeti tanulmányok, 1990–2005. Budapest, Helikon Kiadó, 1996; Kontler László: Az állam rejtelmei. 
Brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelve. Budapest, Atlantisz, 1997; Szabó Márton: Politikai 
tudáselméletek. Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról. 
Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Universitas, 1998; Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. 
Elméletek és elemzések. Budapest, L’Harmattan, 2003; Takáts József: Politikai beszédmódok a magyar 19. 
század elején. A keret. Irodalomtörténeti Közlemények. 102. 5–6. 1998, 668–686; Takáts József: Modern magyar 
politikai eszmetörténet. Budapest, Osiris, 2007; Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti 
tanulmányok. Argumentum Kiadó, 2007. 
7 Nem utolsó sorban irodalomtörténészek erőfeszítéseinek köszönhetően. 
8 Vannak természetesen alapvető fontosságú kutatások is – főként a legutóbbi időkből Lásd pl: Csetri Lajos: Nem 
sokaság, hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1986; Kulin Ferenc: Közelítések a 
reformkorhoz. Budapest, Magvető Kiadó, 1986; Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790-1848. Budapest, 
Argumentum, 2008. E historiográfiai reflexiókhoz lásd Korall részletesebben: Kovács – Szűcs: Hogyan olvassuk 
a 18. század magyar politikai irodalmát? 2009, 147-152. 
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érdekesnek tűnő biográfiáján keresztül bemutatni. Egyszerűbben fogalmazva úgy gondolom, 

hogy e „történet” elmesélése sok szempontból izgalmasabb és érdekesebb lehet, amennyiben 

ahhoz egy érdekes biográfiát használunk keretként és kontextusként. Még ennél is egyszerűbb 

formába öntve azt mondhatjuk, hogy egyrészt Debreczeni Bárány Péter, a magyar 

irodalomtörténet egy „ismeretlen ismerősének”, elsőre igencsak hézagosnak tűnő életrajzát 

csak „ürügyként” használjuk fel vizsgálódásaink során, ugyanakkor szándékaink komolyságát 

az is mutathatja, hogy feltevésünk szerint ez a megközelítés talán megmutathat valamit abból, 

hogy hogyan válhat az eszmetörténeti vizsgálódás a társadalomtörténeti kutatások esetleges 

kiegészítőjévé. Feltevésem tehát az, hogy Bárány Péter munkássága és karrierje az alább 

részletesen is megfogalmazott tételek értelmében erősen indokolja egy életrajz sajátos, 

eszmetörténeti szempontú megírását. Bárány életrajza – amit itt volna az ideje, ha nem is 

teljesen, de a jelenleginél jobban „rendbe tenni” – kitűnő kontextuális keretet adhat a korabeli 

magyar politikai irodalom és politikai kultúra néhány jellemző vonásának bemutatásához, és 

hogy ennek a most igencsak hézagos életrajzának kontextusként való használatán keresztül 

rendkívül sok, eszme- és társadalomtörténeti szempontból érdekesnek tűnő probléma vethető 

fel. E szempontból pedig életrajzának paradigmatikus jelentőséget és értelmet 

tulajdoníthatunk. Mindehhez természetesen megfelelő módszertani keretekre is szükség van. 

Ha ezen kereteket felhasználva releváns kérdéseket és problémákat sikerül megfogalmazni, a 

kutatás már nem zárult le eredmény nélkül. 
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1. fejezet 

Eszmetörténet, biográfia, kontextusok 
 

 
„…az a rendszer, amely száműzi az egyént, 
hogy kizárólag a fajjal foglalkozzék, a leíró 
történetírói módszerrel ellentétes túlzásba 
esik. Ha eltöröljük az egyént, és egy 
sorszámmal helyettesítjük, elvitatjuk tőle 
azt az abszolút értéket, mellyel 
viszonylagos értékétől függetlenül 
rendelkezik.”9 

 

Megközelítések és kihívásaik 

 

Bárány Péter nem tartozik a korszak kanonizált politikai gondolkodói és szereplői közé, 

noha korabeli és utókorbeli ismertsége között meglehetősen szembetűnő a különbség. 

Alakjáról eddig átfogó munka nem született, és amennyiben reálisan látjuk a nem kanonizált 

szerzők sorsát, nem valószínű, hogy ezután fog, ahogy Gyöngyössi Jánossal kapcsolatban ezt 

már szellemesen megfogalmazta a róla szóló monográfia szerzője, Keszeg Anna.10 Hozzá 

hasonlóan ugyanakkor mi is amellett szeretnék érvelni, hogy az általunk választott szereplőt 

érdemes lehet egy ilyen vizsgálódás középpontjába helyezni (akár kanonizált szereplőről van 

szó, akár nem), még akkor is, ha a kutatás és a dolgozat egyes részei időnként messze 

távolodnak majd a történet középpontjába helyezett személytől és az általa létrehozott 

szövegektől. Itt pedig rögtön megemlíthetjük kutatásunk legfontosabb motivációit, melyek 

olyan jelenségekhez kapcsolódnak, min az újabb társadalom- és eszmetörténet, a 

mikrotörténelem által felvett léptékproblémák, illetve a biográfia, mint történettudományi 

műfaj kapcsán újabban megfogalmazott problémák. 

Amennyiben társadalomtörténetről, illetve az ahhoz való hozzájárulásról beszélünk, 

mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a társadalomtörténet tág, a hazai historiográfiában 

pedig különösen képlékeny, fogalmához és az adott területhez hozzátartozik annak a kutatása, 

hogy egy korszak szereplői (foglaljanak el bármilyen helyet is a tanulmányozott korszak 
                                                 
9 François René Chateaubriand: Történeti tanulmányok. In: Lajtai L. László (szerk.): A történetírás mint 
tudomány. A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban. Napvilág Kiadó, Budapest, 2007, 
133. (fordította Haas Lídia) 
10 Keszeg Anna: Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok. Budapest, Ráció Kiadó, 2011, 7. 
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társadalmi valóságában) hogyan reflektálnak saját társadalmi berendezkedésükre, az ember 

világban és adott társadalomban elfoglalt helyére, a fennálló kormányzati formára, a 

társadalom jobbításának szükségességére és lehetőségére, valamint az ezeket szabályozó 

intézmények működésére. E reflexiók minden részletre kiterjedő kutatása – ezen reflexiók 

„globális történetének” megírása – szinte lehetetlen feladatnak tűnik. Amire ugyanakkor talán 

vállalkozhat az utókor interpretációval próbálkozó történésze, az nem más, mint hogy az ezen 

reflexióknak kereteket adó történeti kategóriákat vegye vizsgálat alá, különös figyelmet 

fordítva azok összetettségére és az esetleges anakronizmusokra. Egy ilyen kategória például a 

dolgozat második fejezetében tárgyalt felvilágosodás is, melynek időszakában ezek a 

reflexiók első ránézésre is markáns képet alkotnak, és a mozgalom, mint egész, talán minden 

korábbinál nagyobb mértékben volt képes megváltoztatni az emberek gondolkodását, és nem 

pusztán az imént felsorolt (jórészt politikai-társadalmi11) kérdések kapcsán.  

Annak, hogy a 18. század végi magyar politikai diskurzusok (esetünkben e diskurzusok 

néhány szegmensének) kutatása ígéretes feladatnak tűnik, abban nem kis részük van azoknak 

a különféle történeti diszciplínákban megfigyelhető erőfeszítéseknek Magyarországon, 

amelyeknek köszönhetően a régi kérdések új megvilágításba kerültek. Az utóbbi évtizedekben 

Benda Kálmán, H. Balázs Éva, Kosáry Domokos, Bíró Ferenc, Kókay György, Gergely 

András, Péter László, Poór János, Szijártó István, Kontler László, Szilágyi Márton, Miskolczy 

Ambrus már említett kutatásainak köszönhetően nem csupán sok apró részlet került 

napvilágra, de nagy ívű koncepciók is megfogalmazódtak, amelyekkel szemben nem lehet 

közömbös az, aki a 18. századi politikai irodalom olvasását javasolja. Ezzel ugyanakkor 

semmiképpen sem állíthatjuk, hogy a korábbi szerzők, Ballagi Géza, Grünwald Béla, Szekfű 

Gyula, Mályusz Elemér, Concha Győző, Marczali Henrik, Eckhardt Sándor és mások fontos 

munkái12 elvesztették volna aktualitásukat. Mindenképpen innen kell elindulnia annak, aki a 

(kései) 18. század politikai irodalmának olvasását és elemzését tűzi ki célul, bármilyen 

messzire is kívánjon távolodni a korábbi historiográfiai diskurzusokban kiformálódott 

koncepcióktól. Ezzel összefüggésben mondhatjuk el azt is, hogy a 18. század politikai 

                                                 
11 Adott esetben természetesen a politikai és társadalmi fogalma sem egyszerűbb kérdés. 
12 Ezt már a szóban forgó művek sorozatos újrakiadásának ténye is mutatja. Lásd például Ballagi Géza: A 
politikai irodalom története Magyarországon 1825-ig. Budapest, Franklin Társulat, 1888; Concha Győző: A 
kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik. Irodalomtörténeti vázlat. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005 
[Franklin Társulat, Budapest, 1885]; Eckhardt: A francia forradalom eszméi Magyarországon. 2001 [1924]; 
Grünwald Béla: A régi Magyarország, 1711–1825. Osiris, Budapest, 2000 [Franklin Társulat, Budapest, 1888]; 
Marczali Henrik: Az 1790/1-diki országgyűlés. Budapest,  Magyar Tudományos Akadémia, 1907; Marczali 
Henrik: Világtörténelem, magyar történelem. Budapest, Gondolat, 1982; Mályusz Elemér: Magyarország 
története a felvilágosodás korában. Budapest, Osiris, 2002; Sashegyi Oszkár: Német felvilágosodás és magyar 
cenzúra, Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1938. 
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eszmetörténete – de talán kiegészíthetjük annyival, hogy az egész 18. század – iránt érdeklődő 

kutató egyszerre van szerencsés és szerencsétlen helyzetben: egyfelől rendkívüli munkákra 

támaszkodhat, miközben egy olyan korszakkal kíván foglalkozni, amelynek helyzete nem 

éppen kitüntetett a hazai historiográfiai kánonban. Megfogalmazott célunkat, a 18. századi 

politikai irodalom újraolvasását, éppen ez a kettősség indokolja, amit az alábbiakban a 

historiográfiai tradíciót végigkísérő néhány probléma bemutatásával és mérlegre tételével 

szeretnénk alaposabban megindokolni:13 

Az első a nemzeti látószög problémája. Ha úgy vesszük már Szekfű, Mályusz vagy 

Kosáry műveiben sem értelmezhető a 18. századi Magyarország története a nemzetközi 

kontextusból kiragadva. De említhetnénk H. Balázs Évát is, akinek műveiben pedig e 

nemzetközi összefüggések mellett kulcsszerepet játszanak a Habsburg Birodalom komplex 

belső viszonyai is.  

A második probléma a 18. századi magyar politikai eszmék eredetére, eredetiségére, s 

ezáltal a korabeli Magyarországnak az európai kulturális centrumokhoz való viszonyára 

vonatkozó kérdés. Tradicionálisan az efféle kérdésfeltevés egyfelől az elmaradottság 

tematizálását, másfelől az egyenlőtlen fejlődés korrekciójaként a magányos, elszigetelt újítók 

dokumentálását, szélsőséges esetben a protokronista érvelés használatát eredményezi.14 A 

magunk részéről azt a felfogást részesítenénk előnyben, amely nem kívánja sem tagadni, sem 

kritizálni a korabeli magyar politikai kultúra periferiális jellegét a politikai eszmék 

összeurópai termelődésében és cirkulációjában.15 Inkább arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy a 

fennálló viszonyokra való reflexió miként, azaz milyen nyelvi eszközökkel történik, s milyen 

szerepet játszik a külföldi nyelvi minták recepciója ebben. Innen nézve az „eredetiség” nem 

rejtett értékelő, hanem pusztán deskriptív szempontnak tűnik: a sajátos hazai viszonyok 

közepette e recepció nagyon is „eredeti” eredményekhez, illetve eredeti válaszokhoz kellett, 

hogy vezessen.16 Éppen ezért nem feltétlenül a külföldi jelenségek hazai párhuzamait érdemes 

keresni, hanem a politikai diskurzusok működését meghatározó interakciót a hazai és az 

importált nyelvi keretek között. 

Létezik egy harmadik probléma is, amit akár a magyar történelem „whig 

értelmezésének” is mondhatnánk, utalva a 17–18. századra vonatkozó brit eszmetörténeti 

                                                 
13 Kovács – Szűcs: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? 2009, 151-152. 
14 Kovács – Szűcs: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? 2009, 152. 
15 A dolgozat 2. fejezetében erről bővebben is lesz szó. 
16 Kontler László 2006: William Robertson, skót történetek és német identitások. Fordítás és recepció a 
felvilágosodás korában. Korall 23, 133–154; Kovács – Szűcs: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai 
irodalmát? 2009, 147-153. 
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tradíciók újraértékelését elindító Herbert Butterfield tanulmányának címére.17 A magyar 

kontextusban ez az interpretáció azt eredményezi, hogy a rendelkezésre álló (egyébként 

meglepően gazdag) irodalom egy részét egyszerűen eddig volt nem szokás elolvasni, vagy ha 

mégis, akkor inkább a filológiai dokumentálás igényével. Mindez nem független az előző két 

problémától sem, de amíg az elsőben a nemzeti keretek, a másodikban az európai fejlődés 

fősodrával való együtt haladás jelentik az értékelő szempontot, itt egy erőteljes szelekciós 

mechanizmus működésére szeretnénk figyelmeztetni, ami miatt a 18. században keletkezett 

politikai tárgyú szövegek (és szerzőik) többnyire egyszerűen érdektelennek minősülnek, és ez 

csupán a legutóbbi időszakban látszik megváltozni. Mint szó volt róla, ha létezik is egyáltalán 

bármiféle eszmetörténeti kánon a korszakkal kapcsolatban, az leginkább a felvilágosodás 

korai képviselőire, a jozefinizmus gondolkodóira, az 1790–91-es országgyűlési vitákra, a 

jakobinus összeesküvésbe keveredett személyekre korlátozódik, méghozzá leginkább a 

nemzeti ébredés problémájába ágyazva. E kánon szempontjai alapján azonban aligha lehet 

megérteni a működő rendi alkotmány korának hétköznapjait. Ezért a korszak 

eszmetörténetének újraolvasásakor ennek a „whig interpretációnak” az előfeltevéseit legjobb 

félrerakni, akár azon az áron is, hogy próbálkozásképpen egy másik irányba torzítjuk el a 

képet. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy ha Bárány Péter műveinek vizsgálatán keresztül 

nem akarjuk csupán elszórt filológiai adatok tömegével gyarapítani a 18. századi 

eszmetörténet-írással foglalkozó irodalmat, hanem valamelyest újszerű módon szeretnénk 

kapcsolódni a hazai historiográfiai tradíciókhoz, a fenti megfontolások lehetnek azok, 

amelyek erre lehetőséget adnak. De, hogy ez megtörténhessen, valójában nem elég kritikailag 

viszonyulni a hagyományhoz, olyan eszközökre is szükség van, amelyek segítségével talán 

könnyebb friss szemmel rápillantani a kérdéses anyagra. Ezért a következőkben néhány 

módszertani kérdést kell röviden megtárgyalnunk. 

A metodológiai kérdések lényegében a fenti kérdésfeltevésig vezethetők vissza, 

nevezetesen ahhoz, hogy hogyan is olvassuk, illetve hogyan is lehet érdemes olvasni a 18. 

század magyar politikai irodalmát? Az első dilemma rögtön a korabeli anyag műfajilag és 

egyéb szempontból is szerteágazó jellegéből adódik. Észben tartva, hogy a politikai 

eszmetörténész számára tematikailag, műfajilag, nyelvileg meglehetősen változatos szövegek 

egyaránt komoly tanulságokkal szolgálhatnak az egyházi beszédektől a történetírói munkákon 

át a politikai röpiratokig, a magánlevelektől az ünnepi szónoklatokig, hírlapi tudósításokig 

                                                 
17 Butterfield, Herbert: The Whig Interpretation of History. London, Collins, 1951. [1931] 
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stb, erős módszertani önreflexióra és egyfajta tudatosan felvállalt, reményeink szerint nem 

teljesen szétmorzsolódó és következetlen eklekticizmusra van szükség. Így válhat ugyanis 

lehetségessé az, hogy a politika-, a jog-, az irodalom-, a nevelés-, a sajtó- vagy épp az 

orvostörténet gyakorlata által felhalmozott eredményekhez képest, de akár azokon belül is 

egy-két új szemponttal, vagy problémafelvetéssel gazdagítsuk a 18. század politikai 

eszmetörténetének kutatását. 

Az egyik ilyen módszertani megfontolás a nyelvi kontextusokat illeti. Számos példával 

lehetne igazolni, hogy a politikai eszmetörténet-írás terepén még megannyi kiaknázatlan 

lehetőség van a kutató előtt. A magyar historiográfiában sokat olvashatunk például arról, 

milyen erős szerepet játszott a 18. század politikai kultúrájában a rendi alkotmány, s ennek az 

alkotmánynak a történetisége, mint politikai viták tárgya, érvek hivatkozási pontja. Annál 

kevesebbet tudunk meg az irodalomból azonban ennek a részleteiről. S itt nem csupán az „ősi 

alkotmány” J. G. A. Pocock18 írásai nyomán népszerűvé váló fogalmának analitikus 

használatára gondolunk, mert e tekintetben a szakirodalomban jelentős előrelépés történt19, 

hanem például azokra a lehetséges anomáliákra is, amelyek abból fakadnak, hogy a 

historiográfiai tradíció feltűnően kevés figyelmet fordított a klasszikus politikaelmélet 

kulcsfogalmainak jelenlétére a korabeli magyar politikai kultúrában. Hogy csak egyetlen 

példával éljünk: Eckhardt Sándor már megmutatta,20 hogy a francia politikai eszmék hatása 

igencsak erős volt az 1790–91-es országgyűlésre, még ha a rousseau-i vagy montesquieu-i 

elvek közmondásosan nagy átalakuláson mentek is keresztül Ócsai Balogh Péter és mások 

írásaiban. Szintén jól ismert tény, milyen széleskörű érdeklődés mutatkozott az angol történeti 

alkotmány iránt a 18. század végén. Ezt azóta sokan leírták már, de a Montesquieu, Rousseau 

és más 18. századi gondolkodók műveiben is használt, s a 18. század emberei számára nagyon 

is ismerős klasszikus politikaelmélet iránti eszmetörténészi érdektelenségnek köszönhetően 

észrevétlen maradhatott az eszmetörténeti recepció hatásmechanizmusának egyik fontos 

mozzanata. Vagyis az, hogy a magyarországi kontextusban tapasztalt „torzító hatások” 

részben a klasszikus referenciákra vezethetőek vissza és nem feltétlenül csak a rendi 

nézőpontra. Ahhoz tehát, hogy megfelelően tudjuk ezeket a 18. századi magyar politikai 

szövegeket olvasni, legalábbis amennyire lehet, érzékenyeknek kell lennünk a nyelvi 

kontextusok hatásaira. 

                                                 
18 Pocock, J. G. A.: The Ancient Constitution and the Feudal Law: a study of English Historical Thought in the 
Seventeenth Century. Cambridge University Press, 1987. [1957] 
19 Péter László: Az Elbától keletre. 1998; Kontler László: Az állam rejtelmei. 1997. Legújabban: Poór János: 
Király, rendek, rendi alkotmány a kora újkor végi Magyarországon. Café Bábel, 65. szám (Szabály), 83–9. 
20 Eckhardt: A francia forradalom eszméi Magyarországon. 2001. [1924] 
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Ehhez pedig többféle út és mód kínálkozik, amelyek közül Magyarországon az utóbbi 

húsz évben a német fogalomtörténet, az angolszász Cambridge School és a francia 

diskurzusanalízis váltak a legnépszerűbb hivatkozási pontokká. Különösen ígéretesek a – 

részben vagy egészben – cambridge-i vonalon haladó próbálkozások, így Takáts József 

Modern magyar politikai eszmetörténete, ez a példaszerű, bár vitatott kísérlet egy 

eszmetörténeti nagy narratíva megalkotásához, vagy Kontler László pocockiánus brit 

konzervativizmus-kutatása, vagy Trencsényi Balázs kelet-európai összehasonlító 

diskurzustörténeti elemzései (amelyek közül számunkra a nacionalizmus eszmetörténetére 

vonatkozó projektum tűnik a legizgalmasabbnak), illetve Péter László nem kis részben 

skinneri inspirációjú kutatásai a 18–19. század magyar politikai kultúrájáról.21 

De a módszertani individualista alapon álló cambridge-i metodológia alkalmazásának 

nagy korlátja a 18. század magyar politikai kultúrájának vonatkozásában a brit kontextushoz 

hasonlóan jól dokumentálható és a kánonképzésben fontos szerepet játszó individuumok, 

szerzői figurák viszonylagos hiánya. Így vizsgálati tárgyként sokszor inkább azokra a 

feltételezhetően kiterjedt mindennapi nyelvhasználati rutinokra vagyunk ráutalva, amelyek 

inkább a fogalomtörténet vagy a diskurzusanalízis elemzéseiben játszanak szerepet. És ebből 

mégsem az következik, hogy akkor inkább ezeket a megközelítéseket kellene preferálnunk, 

mert a 18. századi magyar politikai kultúra még annyira sem autark, mint azt a 20. század 

közepén, második felében a Begriffsgeschichte-típusú vizsgálódások előfeltételezték német 

vagy francia anyaggal kapcsolatban. 

A kutatói érdeklődés újabban a kulturális transzferek,22 a fordítás,23 a helyi viszonyokra 

adaptálás korántsem egyszerűen leírható folyamatai felé fordult. Egy efféle fordulatot a 

                                                 
21 Takáts: Modern magyar politikai eszmetörténet. 2007; Kontler: Az állam rejtelmei. 1997; Trencsényi: A 
politika nyelvei. 2007; Trencsényi, Balázs – Kopeček, Michal (eds.): Discourses of Collective Identity in Central 
and Southeast Europe (1770–1945). Texts and Commentaries. Budapest, CEU, 2006; Péter László: Az Elbától 
keletre. 1998. 
22 A kulturális transzferekhez lásd Balázs Eszter: Kulturális transzferek a történeti kutatásban. (Beszélgetés 
Michael Wernerrel, a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales tanárával). Aetas 19. 2004 3-4, 245-
253; Espagne, Michel – Werner, Michael: Deutsch–französischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. Zu 
einem neuen interdisziplinären Forschungsprogramm des CNRS. In: Francia. Forschungen zur 
westeuropäischen Geschichte. 1986, 502–510; Espagne, Michel – Werner, Michael: Les transferts culturels 
franco–allemands. Paris, PUF, 1999; Lüsebrink, Hans-Jürgen: Conceptual History and Conceptual Transfer: the 
Case of ‘Nation’ in Revolutionary France and Germany. In: Hampsher-Monk, Iain – Timans, Karin – van Vree, 
Frank (eds.): History of Concepts: Comparative Perspectives. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1998, 
115-129; Werner, Michael – Zimmermann, Bénédicte: Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexivité. 
Annales HSS. 2003. 1. 7–36; Werner, Michael – Zimmermann, Bénédicte (dir.): De la comparaison à l’histoire 
croisée. Paris, Le Seuil, 2004. 
23 A fordítás jelentőségéhez a felvilágosodás korában lásd Kontler László: Translation and Comparison: Early 
Modern and Current Perspectives. In: Contributions to the History of Concepts 2006. 3. 1. 71–102; Kontler 
László: Fordítás és összehasonlítás a kora újkori eszmetörténetben. Helikon 2009/1-2, 142-183; Oz-Salzberger, 
Fania: Translation. In: Kors, Alan Charles et al. (eds.): Oxford Encyclopedia of the Enlightenment, 4. Oxford, 
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magyar politikai kultúra a maga belső töredezettségével, ismétlődő diszkontinuitásaival, a 

másutt esetleg elkülönült diszkurzív tradíciók egymásba csúszásával, a politikai fogalmak 

többértelműségének hatványozott jelentőségével, a politikai diskurzus többnyelvűségének 

alapvető tapasztalatával különösen indokolttá tesznek. 

Ebben a tekintetben egyetérthetünk Trencsényi Balázs értékelésével, aki Pocock 

„politikai nyelv”24 fogalmának alkalmazására tett javaslatát azzal indokolta, hogy az, mint 

kellően rugalmas értelmezési keret, mint bevallottam elsősorban heurisztikus eszköz, és mint 

a politikai nyelv többnyelvűségére és a fogalmak többértelműségeire jó értelmezési ajánlattal 

szolgáló modell lehet az a kiindulópont, amelyre bízvást támaszkodhat a kelet-közép-európai 

politikai kultúrákkal foglalkozó kutató. Még akkor is, ha Pocock eredeti koncepciójánál, 

amely a 16–18. századi itáliai, angol, illetve brit és észak-amerikai politikai kultúrák 

működésére reflektálva született, megengedőbben kell kezelnie azt, hiszen a magyar politikai 

kultúrára a politikai nyelvek intézményesültsége sokkal kevésbé jellemző, mint például a brit 

kontextusra. Sőt, ez a megközelítés még a kulturális transzferek jelentőségének hangsúlyozása 

mellett is alkalmazható marad: a hangsúly ilyenkor a különféle kontextusok találkozására, 

interakcióira helyeződik majd.  

Szólnunk kell röviden utolsó megfontolásunkról, arról, ami a szociokulturális 

kontextusok feltárását illeti. Itt elsősorban a hazánkban a francia történeti antropológiai, 

társadalomtörténeti, kulturális transzferre és különösen a „keresztezett történelemre” 

vonatkozó kutatások eredményei segíthetnek a módszertani önreflexióban. Annak 

megértésében ugyanis, hogy mit, miért gondolnak el úgy a korabeli politikai szereplők, ahogy 

teszik, nem csak azt fontos leírni, hogy miként konfrontálódnak egymással azok a szótárak, 

beszédmódok, amelyek itthon vagy külföldről importálva egy-egy politikai probléma 

konceptualizálásához rendelkezésre állnak, de az eszmék áramlásának, alkalmazásának, 

előadásának egyéb körülményeit is meg kell vizsgálni. Ha a kérdés az, hogy miként 

olvashatóak a 18. század politikai irodalmának szövegei, természetesen nem kerülhető meg 

azoknak a kondícióknak a vizsgálata sem, amelyeknek ismerete nélkül a szövegek mondatai, 

fogalmai meglehetősen nehezen értelmezhetőek.25 A „keresztezett történelem” posztnemzeti 

                                                                                                                                                         
Oxford University Press, 2003, 181–188; Oz-Salzberger, Fania: The Enlightenment in Translation: Regional and 
European Aspects. European Review of History, 2006/13. 3. 385–409. 
24 Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. 2007, 43–44; Pocock koncepciójának kifejtéséhez lásd például Pocock, 
J. G. A.: Politics, Language and Time: Essays on Political Thought and History. New York, Atheneum, 1971; 
Pocock, J. G. A.: Verbalizing a Political Act: Toward a Politics of Speech. Political Theory, 1973. 1. 27–45; 
Pocock, J. G. A.: The Reconstruction of Discourse: Towards a Historiography of Political Thought. Modern 
Language Notes, 96. 1981. 3. 959–980. 
25 Természetesen nem lépünk járatlan útra a politikai eszmetörténet-írás cambridge-i és más inspirációinak 
felhasználásával sem. A tudás társadalomtörténete jelenleg különösen a hazai irodalomtörténeti kutatásokban 
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nézőpontja által kínált módszertani ajánlat azért is érdekes,26 mert a 18. századi magyar 

politikai irodalom olvasásának talán nem csupán az az előfeltétele, hogy tekintettel legyünk a 

kor Magyarországának nemzetközi környezetére, de az is, hogy tekintettel legyünk az eszmék 

áramlásának tényleges elágazásaira, a többszintű korabeli politikai nyilvánosságból ki- és 

befelé többféle irányba vezető utakra.  

Összegezve tehát azt mondhatjuk: a 18. századi politikai irodalom újraolvasásának 

előfeltétele abban ragadható meg, hogy megfelelő historiográfiai-módszertani reflexióval 

közelítünk a kor szövegeihez. Ehhez pedig mindenekelőtt az imént felsorolt tényezők 

elemzésbe való bevonására lehet szükség. S hogy ez konkrétan mit jelent, milyen 

szövegekkel, milyen módon, s milyen eredményekkel kecsegtetően lehet érdemes foglalkozni, 

azt szeretnénk bemutatni Bárány biográfiáján, munkáin és azok kontextusán keresztül, mely 

kontextust (erről részletesebben is szólunk még) a 18. század végének politikai tárgyú 

megnyilatkozásai adják. Ezzel kapcsolatban egy újabb rövid problémát szeretnék felidézni. 

 

 

A 18. század végi magyar politikai irodalom mint forrásprobléma 

 

Úgy vélem, a kutatás kiindulópontjául szinte magától kínálkozik a Ballagi-gyűjtemény27 

jól ismert és mégis, kevéssé olvasott anyaga, mely egyrészt könnyen hozzáférhető, másrészt 

ezek a korabeli politikai diskurzusoknak csupán kisebb részét reprezentáló nyomtatott 

források lehetőségei sincsenek a legkevésbé sem kimerítve. Ebből az anyagból kerültek elő 

Bárány legérdekesebb írásai is, és ezek után rajzolódott ki az, hogy életművét egy 

eszmetörténeti kutatás kiindulópontjaként érdemes lehet felhasználni. 

                                                                                                                                                         
játszik fontos szerepet. Ebben a tekintetben olyan kutatók munkáira támaszkodhatunk, mint Labádi Gergely, 
Keszeg Anna, Vaderna Gábor, Rákai Orsolya és Szilágyi Márton. Lásd: Labádi Gergely: A magyar episztola a 
felvilágosodás korában. Budapest, L’Harmattan, 2008; Keszeg Anna – Vaderna Gábor (szerk.): Prima manus. 
Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából. Budapest, Ráció Kiadó, 2007; Rákai Orsolya: Az 
irodalomtudós tekintete: az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 
1780 és 1830 között. Budapest, Universitas Kiadó, 2008; Szilágyi Márton: Határpontok. Budapest, Ráció Kiadó, 
2007. 
26  Werner – Zimmermann : Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexivité. 2003; Werner – Zimmermann 
(dir.): De la comparaison à l’histoire croisée. 2004. 
27 Ez a gyűjtemény Ballagi Gézának a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban elhelyezett 19. századi politikai 
röpiratokat tartalmazó hagyatékát tartalmazza. Az anyagról részletesebben lásd: Ballagi: A politikai irodalom 
története Magyarországon 1825-ig. 1888. Fontos megemlíteni, hogy az anyagot sokszor egészítettem ki a 
szintén a Fővárosu Szabó Ervin Könyvtárban található Szüry-gyűjtemény releváns forrásaival is, főként a 18. 
század utolsó évtizedére vonatkozóan. A gyüjteményről és annak történetéről észletesebben lásd: Klinda Mária 
(szerk.): A Szüry-gyűjtemény katalógusa. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1987. 
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Ami a gyűjtemény(ek) számunkra leginkább releváns, 18. századi anyagát illeti, azzal 

kapcsolatban az általunk tárgyalt korszak politikumának néhány sajátosságára mindenképp fel 

kell hívnunk a figyelmet. A 18. század utolsó két évtizedében a politikai-társadalmi 

nyilvánosság szinte minden szereplője megújult intenzitással fejtette ki mondanivalóját 

magyar, német, vagy éppen latin nyelven, nemcsak Magyarországon, hanem a birodalom 

egész területén.28 A korpusz bevonása a 18. századi politikai gondolkodás kutatásának 

homlokterébe nem feltétlenül azt jelenti, hogy az eddigi eredmények teljes egészében 

megkérdőjeleződnek. Sokkal inkább arról van szó, hogy már e szövegek puszta elolvasása is 

jelentősen árnyalhatja eddigi tudásunkat a korszakról. A forráscsoport mindazonáltal a 

korszak politikai gondolkodásának, annak jellegzetességeinek kitűnő látlelete. Éppen ezért 

adódhat magától értetődően a szövegkorpusz bizonyos elemeinek eszmetörténeti szempontú 

megközelítése. 

Egy lehetséges újraértékelési terület például az 1790-es évek második felének politikai 

intenzitására, pontosabban az írott politikai megnyilatkozások jellegére és számára vonatkozó 

korábbi elképzelések. A 18. századdal kapcsolatos historiográfiai anomáliákról már szóltunk, 

egy jellemző, lényegében sok szempontból máig meghatározó véleményre azonban itt 

részletesebben is érdemes kitérnünk, hiszen az több szempontból is szorosan kapcsolódik 

forráskorpuszunkhoz, illetve annak 19. századi összeállítójához. Ballagi Géza egy vaskos 

kötetben írta meg a magyar politikai gondolkodás történetét egészen a reformkorig, az 1825-

ös esztendővel bezárólag. Az általa választott időhatárt több dolog is indokolhatta, bizonyos 

szempontból érthetőnek is tűnik választása, érdemes azonban felidézni Ballagi véleményét az 

általa kutatott időszak legvégére, vagyis az 1790-es évekre és a századforduló időszakára 

vonatkozóan. Ballagi szerint ugyanis, és ezzel sok szempontból hosszú időre megalapozott 

egy általános attitűdöt a kérdéses anyagra és korszakra vonatkozóan, a legnagyobb 

jóindulattal is csupán 1793-ra lehet kitolni azt az időhatárt, ameddig értékes magyar nyelvű 

politikai irodalomról beszélhetünk, legfőképpen a cenzúra és a politikai változások sodrának 

köszönhetően.  „Nem csuda ennélfogva, ha a politikai irodalom sem fejlődhetett. A szigorú 

                                                 
28 A kérdést bővebben tárgyalták: Wangermann, Ernst, Von Joseph II. zu den Jakobinerprozessen. Wien-
Frankfurt-Zürich, Europa, 1966; Wangermann, Ernst: Die Reaktionen an die Reformen Josephs II. in der 
Broschüren-Literatur . In: Glatz Ferenc (szerk.): A tudomány szolgálatában? Emlékkönyv Benda Kálmán 80. 
születésnapjára. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 1993, 249-257. Lásd továbbá: Haselsteiner, Horst, 
Bemerkungen zur Beurteilung Josephs II. In: Glatz Ferenc (szerk.): Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry 
Domokos 80. születésnapjára. Budapest, MTA Történettudományi Intézet ,1993, 113-115; Lunzer, Marianne: 
Josephinisches und antijosephinisches Schrifttum. In: Erich Zöllner (Hrsg.): Öffentliche Meinung in der 
Geschichte Österreichs, Wien, Österreichischer Bundesverlag, 1979, 53-63; Bodi, Leslie: Tauwetter in Wien. 
Zur Prosa der österreichischen Aufklärung 1781-95. Frankfurt am Main, S. Fischer, 1977; Rosenstrauch-
Königsberg, Edith (Hrsg.): Literatur der Aufklärung 1765–1800. Wien – Köln – Graz, Böhlau, 1988. 
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cenzúra elfojtott minden nemesebb törekvést, minden buzgalmat az irodalom terén s az 

országos politikai kérdések vitatásától visszatartotta az arra hivatottakat. […] Ha e korban 

egyáltalán lehet szó politikai irodalomról: annyira egyoldalú volt az, hogy már ennnélfogva 

sem vehetők számba egyenként termékei. Idegenkedéssel fordulunk el ettől a sivár kortól, 

melyben a lenyűgözött közszellem nem nyilatkozhatott, hanem ítéletökben anyagi és morális 

eszközökkel megvesztegetett egyének tolták fel magukat a közvélemény tolmácsaiul. A 

politikai irodalom történetének jelentősége abban áll, hogy föltárja az eszméket, érzelmeket, 

melyek egy-egy kör törekvéseinek, lelkesedésének tárgyát képezték. Ha egy szerencsétlen 

korszakban a hatalom megnémítja azokat, kik a nemzeti aspirácziók kifejezésére lennének 

hivatva: az avatatlanok kezei közt szükségszerűleg elveszti jelentőségét a politikai irodalom, s 

értéktelenné válik az utókorra nézve annak anyaga.” Ez az állásfoglalás akár legitimálhatja is 

Ballagi választását az anyagfeldolgozással kapcsolatban, noha többek közt éppen ez is 

hozzájárult az 1790-es évek és a reformkorszak közötti kontinuitás, illetve diszkontinuitás 

már említett kérdésével kapcsolatban kialakult vitákhoz.29 A Ballagi által említett változások 

természetesen valóban erős hatást gyakoroltak a korabeli politikai irodalomra és 

nyilvánosságra. Az utóbbi idők magyar és nemzetközi historiográfiai és eszmetörténeti 

megfontolásai talán mégis segíthetnek abban, hogy e bizonyos korszak produktumait egy 

kicsit ezektől eltérőn próbáljuk meg olvasni és értelmezni. Ezek alapján talán nem merész 

kijelenteni, hogy érdemes átgondolni a Ballagi azon felvetését (amely egyébiránt jelentős 

tradíciót hozott létre a korszak történeti megítélésével kapcsolatban), mely szerint az 1790 

utáni magyar politikai gondolkodást a passzivitás és az eredetiség teljes hiánya jellemezné. Ez 

a megközelítésbeli változás mellett azt is jelenti, hogy amennyiben új forrástípusokat vonunk 

a vizsgálódás homlokterébe (olyan műfajokat, melyeket a legutóbbi időkig nem kifejezetten 

tekintettek a „politikai irodalom” és kultúra részének), szintén új perspektívákat kaphat a 

korabeli forrásanyag kutatása. 

Ballagi gyűjteményének szinte bármely szegmense egy önálló kutatás kiindulópontját, 

sőt egész tárgyát képezhetné, e dolgozat főként az 1790-es és 1800-as esztendők politikai 

munkáira és írásos megnyilatkozásaira szorítkozik, időnként némi vissza- és előretekintéssel, 

amennyibe ezt a kontextualizálás és értelmezés megkívánja. De melyek lehetnek azok a 

problémakörök, konkrét szövegek, amelyeken keresztül a forráskorpusz alapján az 

elemzéshez érdemes hozzákezdeni? Melyek azok a szövegek, amik mindenképpen 

                                                 
29 Concha: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik. 2005; Miskolczy: A felvilágosodás és a 
liberalizmus között. 2007; Kecskeméti: Magyar liberalizmus 1790-1848. 2008; Szűcs Zoltán Gábor: Kontinuitás 
és diszkontinuitás a 18–19. század fordulójának magyar politikai kultúrájában. Politikaidiskurzus-történeti esszé. 
Századvég 55. 2010/1, 19-43. 
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különlegessé tehetik azt a 18. század politikai diskurzusaival, és a korszak fő politikai 

problémáival foglalkozó kutató számára? És hogyan alkalmas egyáltalán a biografikus keret 

mindennek bemutatására? Az alábbiakban, az empirikusabb fejezetek előtt, ezekre a 

kérdésekre szeretnék felkínálni néhány lehetséges választ. 

 

 

A biografikus keret használatának tétjei 

 

Az utóbbi években és évtizedben a biográfia használatára és írásának módszerére, tétjeire a 

korábbinál több figyelem összpontosult. Ez a figyelem több jelenségnek is köszönhető. 

Legfőképp talán annak, hogy egy életrajz írása során – abból adódóan, hogy ennek során a 

történész a legkülönfélébb jellegű dokumentumokkal és forrásokkal tud dolgozni – talán 

minden más területnél szembetűnőbben jelentkeznek a gyakorlatban azok az egyébként 

elméleti problémák és kihívások, mellyel a történettudománynak szembe kellett néznie az 

utóbbi évtizedek során. Arról, hogy az életrajz mennyire, és milyen formában számított 

legitim (történeti-irodalmi) műfajnak az idők során a történettudományok keretein belül, és 

hogy ez milyen elméleti problémákat vetett fel, az utóbbi időben kisebb könyvtárnyira 

duzzadt a szakirodalom.30 Az elmúlt húsz évben pedig szinte nem volt egy olyan komoly 

történettudományi folyóirat sem a nemzetközi fórumon, mely ne szentelt volna legalább egy 

komoly tematikus számot e kihívásnak és kérdéskörnek.31 

A jelenség lényegében már a modern történettudományok megszületésétől kezdve 

foglalkoztatta annak képviselőit, de legmarkánsabban talán a 20. században vált viták 

tárgyává a történettudományok berkein belül meglehetősen népszerűvé váló irányzatok 

jóvoltából.  Ezek közül az egyik a „franciás” történetírás megszületésének egy nagyon korai 

szakaszához kötődik, talán elég felidéznünk a századforduló körüli évek 

                                                 
30 Itt most legyen elég egyetlen átfogó tanulmányt idéznünk a legutóbbi időszakból: Sabina Loriga: Történet- és 
életrajzírás a 19–20. században. Korall 44, 2011, 5-30; Itt talán szabad megjegyeznünk, hogy a Korall 
Társadalomtörténeti Folyóirat 44. (2011) száma a biográfia írásának problémáját állítja a középpontba e „Életút-
értelmezések” címmel a magyar irodalom- és történettudomány területéről érkező reflexiókon keresztül Czoch 
Gábor, Szűcs Zoltán Gábor, valamint e sorok szerzőjének szerkesztésében, főképp a 18-19. századra 
vonatkozóan. Kiválóan összefoglalja még a biográfiához kapcsolódó problémákat: Dosse, François: Le pari 
biographique. Ecrire une vie. Paris, La Découverte, 2005. Magyar nyelven legújabban remek összefoglalást ad 
K. Horváth Zsolt doktori disszertációjának bevezető fejezete. K. Horváth Zsolt: Kívül. Peremhelyzet és a habitus 
formálódása Mérei Ferenc élettörténetében. Doktori disszertáció, kézirat, 2011, 24-50. A disszertáció egy rövid 
fejezete önálló tanulmányként is megjelent a Korall már említett, életrajzokra fókuszáló tematikus számában: K. 
Horváth Zsolt: Az életrajzi térről. Korall 44. 2011, 154-176. 
31 Egy meglehetősen terjedelmes listát közöl e folyóiratokról Sabina Loriga idézett cikke: Sabina Loriga: 
Történet- és életrajzírás a 19–20. században. 2011, 19-20. 
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történettudományokkal kapcsolatos franciaországi vitáit, pontosabban François Simiand nagy 

hatású, és az utóbbi évtizedekben újra felfedezett „Történeti módszer és társadalomtudomány” 

című írását, mely az egyedi és általános, szubjektivitás és objektivitás problémáit középpontba 

állítva védelmezi az új társadalomtudományt, miközben a meghaladni kívánt történeti 

tudományosság megdöntendő  „bálványainak” egyikében éppen az „egyén bálványát”, ezen 

belül pedig az életrajzi és egyéni keretre irányuló túlzott figyelmet jelöli meg.32 A 20. század 

„történetírói forradalmának” képviselői – részben Simiand, részben az utódok hatására – a 

legutóbbi időkig erőteljes averzióval viseltettek a történetírás e formája iránt,33 egészen az 

1990-es évek második feléig, az ekkor megjelenő Jeux d’échelles címet viselő 

tanulmánykötetben már újra helyet kaptak a biográfiák érvényességével foglalkozó írások és 

gondolatok.34 Ebben kulcsszerep jutott az életrajz műfaját az 1990-es években két történészi 

munkával is propagáló, az Annales harmadik nemzedékéhez tartozó Jacques Le Goff-nak.35 

Ez a változás természetesen szoros összefüggésben áll a 20. század utolsó harmadában a 

történettudományokban végbement fokozatos átalakulásokkal, melyre a franciás típusú 

történelemírás is megadta saját válaszát bizonyos részterületek és módszerek 

„visszatérésének” legitimációját, sőt, szükségességét hangsúlyozva.36 

Az Annales történetírói „iskolája” mellett a 20. század második felének egy másik 

fontos módszertani irányzata is megvívta a maga harcát a biográfia mint történeti műfaj, vagy 

éppen mint értelmezési keret által felvetett kérdésekkel. Saját kutatásunk szempontjából ezen 

elgondolások, vagyis a microstoria által megfogalmazott problémák tűnnek relevánsabbnak, 

bár igaz, hogy a francia társadalomtörténet-történetírás és a microstoria célkitűzései és 

aggodalmai által alkotott halmazok uniója igencsak tágnak tűnik. A mikrotörténelem 

                                                 
32 Simiand, François: Történeti módszer és társadalomtudomány. Kritikai tanulmány Lacombe, illetve Seignobos 
urak újabban megjelent könyveinek apropóján. In: Benda Gyula – Szekeres András (szerk.): Az Annales. A 
gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata. Budapest, L’Harmattan, 2007, 33-75. 
33 Ez a jelenség jól ismert az Annales történetírásával valamennyire is behatóbban foglalkozó történészek 
körében, ennek részletes ismertetésétől ezért (egyszersmind a terjedelmi korlátokra való tekintettel) 
eltekintenénk.  
34 Sabina Loriga: La biographie comme probleme In: J. Revel (éd.): Jeux d’échelles. La micro-analyse à 
l’expérience. Paris, Gallimard/Seuil, 1996, 209-231. A szerző 2011 februárjában rendkívül tanulságos előadást is 
tartott az ELTE BTK Atelier előadássorozatának keretein belül Le temps de l’histoire et temps de la biographie 
címmel. Une lecture de Paul Ricœur címmel Nincs lehetőségünk e folyamatot, és vele együtt az Annalas-iskola 
releváns vitáit felidézni, ehhez remek áttekintést nyújt viszont Sabina Loriga és François Dosse említett 
munkáján túl: Le Goff, Jacques: Les’retours’ dans l’historiographie française actuelle. Cahier du Centre de 
recherche historique, no. 22 (1999), 9-19. Magyarul: Le Goff, Jacques: Visszatérések a mai francia 
történetírásban. BUKSZ (12.) 2. 192-197. 
35 Le Goff,  Jacques: Saint Louis. Paris, Gallimard, 1995; Le Goff, Jacques: Assisi Szent Ferenc. Budapest, 
Európa, 2002. 
36 Tanulságos az életrajz mint műfaj Annales általi diszkreditálásának kérdésére fókuszáló, 1970-es években 
megjelent cikk: Konwitz, Joseph: Biography: The Missing Form in French Historical Studies Review 1976. 6. 9-
20. 
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képviselőinek episztemológiai beállítottsága, az egyedi és általános összefüggései iránti 

érdeklődés, az egyéni szint vizsgálatának társadalomtörténeti hozadékai, a vizsgálati lépték 

lecsökkentése szinte törvényszerűen együtt járt az életrajzi műfaj/gyakorlat 

újragondolásával.37 Ennek legmarkánsabb elméleti megfogalmazása talán Giovanni Levi 

nevéhez köthető, aki az Annales egyik 1989-es számában meggyőzően érvel amellett, hogy a 

biográfiához való szükséges és lehetséges visszatérés a legkevésbé sem a biográfia korábbi 

formáihoz való visszatérést jelenti.38 A régi típusú biográfiák egyfelől szinte kizárólag a 

„nagy” emberek életére és cselekedeteire, azok példázatszerű és moralizáló bemutatására 

korlátozódtak, miközben már a 18. században is jelentős viták alakultak ki arról, hogy 

egyáltalán megírható-e egy ember élete. A prozopográfiai kutatások megélénkülése 

ösztönzőleg hatott ugyan a biográfiák iránti érdeklődésre, az életrajz ilyen szempontú 

felhasználásának ugyanakkor megvan az a hátránya, hogy az életrajz csak akkor érdekes, ha 

az a statisztikailag leggyakoribb társadalmi kondícióhoz kapcsolódó viselkedéseket vagy 

megjelenési formákat illusztrálja.39 Ez a Levi által, némileg Bourdieu hatására, modálisnak 

nevezett életrajztípus közel áll a prozopográfiához, utóbbival ellentétben a lényege viszont az, 

hogy nem is igazán egy személy, hanem egy olyan egyén életrajzáról van szó, aki egy adott 

csoport valamennyi jellemzőjét magába sűrítve hordozza. Itt már rendkívüli hangsúlyt kap a 

környezet, a miliő, vagyis a kontextus, ami a megközelítés fókuszától függően nagyon sok 

mindent magában foglalhat. Levi szerint ez úgy ragadható meg, mint tényezők, melyek 

„képesek meghatározni egy légkört, amely magyarázatul szolgálna a személyes sorsokra a 

                                                 
37 A mikrotörténelem elméleti megfontolásainak bemutatásától szintén eltekintenénk, e témában szerencsés 
módon immár magyarul is állnak rendelkezésre remek elméleti tanulmányok és empirikus munkák egyaránt. 
Néhány magyar szerzőtől származó reflexió a teljesség igénye nélkül: Szekeres András: Milyen (lesz) a magyar 
mikrotörténelem? Korall. 9. 2002. 233-237; Szekeres András: Mikrotörténelem és általános történeti tudás. 
Századvég 1999, 4. évf. 15, 3-17; Szekeres András: Mikrotörténészek és az antropológia: egy diszciplinák 
közötti transzfer mibenléte. Aetas 2001/3-4; 244-256; Czoch Gábor: A társadalmi rétegződés mikro- és 
makrotörténelmi szempontból. Századvég 1999, 4. évf. 15, 17-39; Bódy Zsombor: A mikrotörténelem haszna 
nagy társadalmi csoportok kutatásában. Századvég 1999, 4. évf. 15, 39-59; Klaniczay Gábor: Történeti 
antropológia. In: Klaniczay Gábor: A civilizáció peremén, Budapest, Magvető Kiadó, 1990; Szijártó M. István: 
Mikrotörténelem. In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, 
Osiris, 2003, 494-514; Szijártó M. István: Mi a mikrotörténelem? Aetas, 11 (1996) 4. szám 157–185; Szijártó M. 
István: Történeti antropológia és mikrotörténelem: az új társadalomtörténet. BUKSZ 12, 2000, 151–159; Sonkoly 
Gábor – Czoch Gábor (szerk.), Társadalomtörténet – Másképp, Debrecen, 2000. Papp Gábor – Szijártó M. 
István (szerk.): Mikrotörténelem másodfokon. Budapest, L’Harmattan, 2010; Szijártó M. István: Tapasztalatok, 
cselekvő egyének, felelősség. Oroszország mikrotörténelmének tanulságai.  Keszthely, Balaton Akadémia Kiadó, 
2011; Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Budapest, Osiris, 
2000. Benda Gyula: Egy Zala megyei köznemesi család és gazdaság a XVIII. század közepén (Parraghy László 
hagyatéka). Agrártörténeti Szemle, 26, 1984/1-2; Gyáni Gábor: A mikro- és makrotörténet vitája. BUKSZ 
1992/4, 492-495. 
38 Levi, Giovanni: Az életrajz használatáról. Korall 2. 2000.  81-92. 
39 Levi: Az életrajz használatáról. 2000, 81-92. Hasonló megfontolások mentén, újszerűen viszonyul a 
biográfiához Loriga, Sabina: La biographie comme problème. In: Revel (dir.): Jeux d’échelles. 1996, 209-231. 
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maguk egyediségében.”40 Egy ilyen vizsgálat egyfelől képes lehet érthetővé tenni a történelmi 

és társadalmi háttér rekonstrukciójával az első pillantásra érthetetlen jelenséget, valamint 

képes lehet a kontextusok fényében magyarázni egy életpálya viszontagságait, méghozzá egy 

olyan kontextus fényében, mely az egyes viselkedéseket lehetővé, normálissá tette. 

Mindehhez az eljáráshoz tulajdonképpen a kiváló forrásadottságok sem feltétlenül 

szükségesek, pontosabban bizonyos típusú források adott esetben pótolhatók a kontextus 

(környezet, párhuzamos életpályák) egyéb szegmenseinek forrásaival.41 Erre valószínűleg 

mindenképpen szükség is van, hiszen egy adott karrier, „élet nem érthető meg egyedül a saját 

különlegességien, másságán keresztül, éppen ellenkezőleg, az életpálya látszólagos eltéréseit 

vissza kell vezetni a normákra, bemutatva, hogy az őket lehetővé tevő történelmi kontextusba 

illeszkednek.”42 Vagyis, Levi szavaival, az életrajz és a kontextus között folyamatos és 

kölcsönös viszony áll fenn. Ezzel kapcsolatosan ugyanakkor olyan, az empirikus kutatás és a 

„történet elmesélésének” szempontjából releváns problémával kell szembenéznünk, mely 

saját kutatásunk szempontjából is rendkívüli relevanciával bír. Egyetértünk ugyan az életrajz 

és kontextus kölcsönös viszonyával, a rekonstrukció során ugyanakkor könnyen találjuk 

szembe magunkat azzal az arányossági problémával, amely sok szempontból megkérdőjelezi, 

hogy valóban egyfajta biográfiával van-e dolgunk (bármilyen képlékeny is legyen e fogalom). 

A problémával sokan szembesültek már. Van, aki egyenesen megtévesztési stratégiáról beszél 

az életrajzi keret kapcsán – ezt a vádat bizonyos szempontból mindenképpen jogosnak 

tekinthetjük.43 K. Horváth Zsolt hívja fel a figyelmet például Siegfried Kracauer hasonló 

szempontok alapján megírt Offenbach-életrajzára, melyben a szerző „azzal az intellektuális 

élménnyel lepi meg (…) biográfiája olvasóit, hogy főhőse olykor fejezetekre eltűnik a könyv 

lapjairól.”44 E jelenségre talán adható egy jellemző példa egy magyar munka kapcsán is. 

Kövér György monográfiája a fentiekhez hasonló módon mutatja be a kommunista politikus 

Losonczy Géza karrierjét 1998-ban megjelent monográfiájában.45 Egy kritikusa ugyanakkor 

pontosan azt a fenntartást fogalmazta meg a munkával kapcsolatban, hogy minden előnye és 

erudíciója ellenére a könyv egyik alapvető hiányossága az, hogy egyvalaki mégiscsak 

                                                 
40 Levi: Az életrajz használatáról. 2000, 81-92. 
41 Levi: Az életrajz használatáról. 2000, 88. 
42 Levi: Az életrajz használatáról. 2000, 89. 
43 Revel, Jacques: Történelem földközelből. In: Levi, Giovanni: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Budapest, 
Osiris, 2001, 5-35, idézi K. Horváth: Kívül. 2011, 35. Vö: Revel, Jacques: La biographie comme problème 
historiographique. In: Bödeker, H. E. (Hrsg.): Biographie schreiben. Göttingen, Wallstein-Verlag, 327-348. 
44 K. Horváth: Kívül. 2011, 36. 
45 Kövér György: Losonczy Géza 1917-1957. Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 
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hiányzik belőle: a címben szereplő Losonczy Géza.46 Itt látszik tehát, hogy a kontextus 

szerepének megítélésében is egymástól eltartó vélemények léteznek, abban viszont talán 

egyetérthetünk, hogy a kontextus nélkül nehéz újabb típusú biográfiát írni. Szintén K. Horváth 

Zsolt idézi Gilles Deleuze találó szavait e dilemmára: „nem az akció tettese számít, (…) de 

még csak nem is a tett maga: hanem az egész viszonyrendszer, amely a tettet és a tettest 

körülveszi.”47 Nagyjából a fentiek értelmében K. Horváth a „szinoptikus biográfia” módszerét 

tekinti üdvözítő eljárásnak, vagyis azt a folyamatot, amikor egyfajta „együttlátó” módszerrel 

közelítjük meg a kutatás tárgyául választott személy életrajzi terének sokszor teljesen 

heterogén tényeit. Ezt az életrajzi teret külön-külön, illetve egyszerre tölthetik be az olyan 

általunk is haszált anyagok, mint egyes levéltári dokumentumok és feljegyzések, szóban 

elmesélt történetek, anekdoták, különféle jellemzések. Az életrajzi tér kontextusát eközben a 

szigorú értelemben vett politika- és társadalomtörténet adja, mely „normáival, lehetőségeivel, 

korlátaival minduntalan mintázta az élettörténet szövedékét.”48 Mindez saját szempontunkból 

azért sem érdektelen, mert a modern eszmetörténet egyik népszerű, ugyanakkor sokat vitatott 

megközelítése, vagyis a szerzői szándék feltérképezésének szempontjából a nyelvi 

kontextuális, valamint a biográfiai kontextuális vizsgálat talán közelebb áll egymáshoz, mint 

első ránézésre tűnhet. A szerző szándékra irányuló eszmetörténeti kutatások terén Quentin 

Skinner sokat idézett metodológiai individualizmusának értelmében az intencióra való 

fókuszálás azáltal válik lehetségessé, hogy az adott szerző szövegét – a beszédaktus-

elméletekhez hasonlóan – cselekvésként fogjuk fel, a szerzői szándék rekonstruálása 

segítségével pedig a szerzőt magát úgy próbáljuk megérteni, ahogyan ő értette saját magát.49 

A biográfiai kontextus arra segíthet rávilágítani, hogy különböző minőségeiben az adott 

szerző tulajdonképpen mit is tesz, amikor életének bizonyos szakaszaiban írásos műveken 

keresztül manifesztálja mondanivalóját, vagyis (Skinner, valamint az általa felhasznált 

                                                 
46 Kövér György szóbeli közlése alapján. Kövér a biográfiaíráshoz kapcsolódó több elméleti cikkben is felvetette 
azt a problémát, hogy az életrajzok a legutóbbi időszak magyar historiográfiájában is jórészt politikai 
életrajzokat jelentenek, amelynél egy önmagá társadalomtörténetként definiáló diszciplína talán többre is 
törekedhet. Kövér György: Biográfia és történetírás. Aetas 15, 2000. 3, 150-155; Kövér György: A biográfia 
nehézségei. Aetas 17, 2002. 2-3, 245-262. 
47 Gilles Deleuze: A mozgás-kép: Film 1, Budapest, Osiris, 2001, 261, idézi K. Horváth: Kívül. 2011, 36. A 
problémához lásd még: K. Horváth Zsolt: A minden embernek kijutó különösség. Életraji konfigurációk a 
microstoria világában. Helikon (48.) 3. 328-335. 
48 K. Horváth Zsolt: Az életrajzi térről. Korall 44. 2011, 154-177. Vö: K. Horváth Zsolt: Lehetséges-e 
szinoptikus biográfia, s ha nem, hogyan? In: Tomka Béla – Halmos Károly – Klement Judit – Pogány Ágnes 
(szerk.): A felhalmozás míve: történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest, Századvég,2009, 88-
99. 
49 Skinner meglehetősen szofisztikált módszertani programja magyar nyelven is olvasható: Skinner, Quentin: 
Jelentés és megértés az eszmetörténetben. In: Horkay Hörcher (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet 
cambridge-i látképe. 1997, 7-53. 
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beszédaktus-elméletek kifejezésével), segíthet megvilágítani az adott megnyilatkozás 

illokúciós aktusát. 

 

 

Bárány életrajzának megírhatósága 

 

Ezen a ponton felvetődik a már szintén említett kérdés, hogy mennyire használhatóak 

a fent említett megközelítések egy 18-19 század fordulójának Magyarországán élt, nem 

kanonizált személy „biográfiájának” megírásakor.  

A biográfia kapcsán a források (emlékezések, napló, azaz szubjektív, illetve ezzel 

szemben az „objektív”) egymástól eltérő jellege erőteljesen hozza felszínre az episztemológiai 

problémákkal, a nyelvi közvetettség okozta veszélyekkel kapcsolatos aggodalmakat a magyar 

kutatók között is. A kihívást és az érdeklődést pedig csak fokozta az, hogy sok tekintetben par 

excellence interdiszciplináris területről van szó, amely egyszerre a történettudomány, 

irodalomtudomány, pszichoanalízis, hagyományos köztörténet stb. terepének tekinthető. Ez az 

interdiszciplinaritás a nemzetközi és magyar területen egyaránt megfigyelhető.50 Elég, ha 

csupán egy pillantást vetünk olyan magyar munkákra, melyek semmiképp nem tartoznak, 

legalábbis az utóbbi évtizedben egy jól meghatározható tudományterület égisze alá, sokkal 

inkább a már említett területek határmezsgyéjének számítanak. Mindez persze – a magyar 

historiográfiában legalábbis – mindenképp változást jelent a korábbi évtizedekhez képest, 

hiszen biográfiák (ne felejtsük, az egyik legrégebbi történetírói műfajról van szó) tudományos 

igénnyel korábban is keletkeztek. Ha tágabbra tekintünk a történettudományban, 

megkülönböztethetünk politikai életrajzokat, szellemi életrajzokat, sőt, a totális életrajz 

szándékával írt munkákat is. Amennyiben az utóbbi időszak magyar historiográfiájánál 

maradunk, megállapíthatjuk, hogy az életrajzok írására irányuló szándékok is meglehetősen 

széles spektrumon mozognak. A legnépszerűbb ezek közül a köztörténeti megközelítésű, 

politikusi életrajzok voltak, melyek egyszerre szóltak a bemutatni óhajtott személy (szinte 

kivétel nélkül a kortársak és az utókor által is jól ismert közszereplő, politikus) politikai 

karrierjéről, de még inkább arról a korszakról, melyben tevékenykedett, ez a megközelítés 

pedig általában a szűk értelemben vett politikatörténetre, illetve a választott személy e keretek 

                                                 
50 Szilágyi Márton tanulmányában remekül mutat rá, hogy milyen sajátos a viszony, sőt milyen feszültség  
munkál a mai irodalomtörténész attitűd és a biográfia mint irodalomtörténeti műfaj között, és amely feszültség 
pikantériáját éppen az adja, hogy ez a műfaj hagyományosan a tudományterület egyik alapvető szegmensének 
tekinthető. Szilágyi Márton: Irodalomtörténet és társadalomtörténet határán. In: Szilágyi: Határpontok. 2007, 7-
29. 
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közötti politikai karrierjére korlátozódott. Újabban van példa azonban arra is, hogy a 

választott és megírt életrajz határai – a használt források természetétől függetlenül – egészen 

máshol vannak meghúzva. A mikrotörténelmi biográfia tulajdonképpen már ismert 

szóösszetétel a magyar történettudományban is, Gyáni Gábor a következőkben határozta meg 

nagy vonalakban az eljárás lényegét Kövér György már említett Losonczy-monográfiájával51  

kapcsolatban: „a politikai makrotörténet nézőpontját az egyéni életúttal párhuzamba állító és a 

kettőt közvetlenül összekapcsoló politikai életrajz íróitól eltérően a szerző a politikai 

világához is alulnézetből közelít. Éppen úgy, ahogyan azt a dolgok működési módjára, az 

események megélésére, s a közben szerzett emberi tapasztalatokra kíváncsi mikrotörténészek 

teszik (…) A nem politikai életrajzként elgondolt biográfiában eszerint máshol húzódnak ez 

elbeszélhető történet határai. Azzal, hogy a szerző lemond a politikai életrajz köztörténeti 

narratívájáról, saját maga számára is feladja a leckét. Nem elég ugyanis a személy 

középpontba állítása, abból önmagából nem kerekedhet épkézláb biográfia.”52 Felvetődik 

tehát a kérdés, mennyiben tekinthető a mikrotörténelmi vizsgálódások elmélete relevánsnak 

egy kimondottan eszmetörténeti jellegű kísérlet esetében.  

Sok érdekes munka született a 18-19. század időszakával kapcsolatosan is, melyek 

szintén sok érdekes módszertani és historiográfiai téttel rendelkeznek. Az „intellektuális 

életrajz”-nak is nevezhető vonulatban olyan érdekes és informatív munkákat találunk a 18. 

századra vonatkozóan, mint V. Windisch Éva Kovachich-monográfiája,53 Csanak Dóra 

Teleki-munkája,54 H. Balázs Éva életrajzai,55 vagy épp Bónis György Hajnóczyra vonatkozó 

munkája.56 Egy hosszabb szünet után a legutóbbi időszak legérdekesebb művei jórészt 

irodalomtörténészek könyveihez kötődnek57, melyek ugyanakkor fontos társadalomtörténeti 

aspektusokat is felvonultatnak, amely szintén a már említett interdiszciplináris jellegét 

mutatja, s amelyről a későbbiekben saját kísérletünk kapcsán is szólni fogunk. Az említett 

munkák vitathatatlan érdeme az is, hogy rendkívül sok adalékkal és módszertani 

                                                 
51 Kövér: Losonczy Géza 1917-1957. 1998. A könyvről részletes és tanulságos elemzést írt Gyáni Gábor: Holmi, 
1999 március, 387-394. Újabban megjelent: Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. 
Budapest, Napvilág, 2000, 161-175. 
52 Gyáni: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. 2000, 163. 
53 V. Windisch Éva: Kovachich Márton György, a forráskutató. Budapest, MTA, 1998. 
54 F. Csanak Dóra: Két korszak határán:  Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. 
55  H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus 1763-1795. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 
56 Bónis György: Hajnóczy József. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1954. Hajnóczyhoz újabban lásd: 
Kowalská, Eva: Uhorská rapsódia alebo tragicky príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. Bratislava, Veda, 2008. 
57 Ehhez lásd még Szilágyi Márton már említett munkái mellett: Szilágyi Márton: Lisznyai Kálmán. Egy 19. 
századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai. Budapest, Argumentum, 2001;  Balogh Piroska: Fejezetek 
egy leveleskönyvből. Palásthy Márton levelei Koppi Károlyhoz, 1780-1783. Szeged, 2008; Vaderna Gábor: Élet 
és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében. Doktori disszertáció, 
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elgondolással járultak hozzá a 18. századi társadalomtörténet egy sajátos területéhez, a 

korabeli értelmiség történetéhez. A felsorolt művek és szerzők erőfeszítései ellenére azonban 

a téma korántsem feldolgozott, főleg olyan részleteit tekintve nem, amelyek szempontjából az 

általunk választott karrier és alkotói-politikai tevékenység érdekes lehet, miközben a korszak 

értelmiség-történetével kapcsolatos tudásunkat is árnyalhatja.  

A Bárány Péterre esett saját választás okai között a fenti megfontolások mellett 

szerepet játszott többek közt az a tény, hogy bár nem igazán tekinthető a korabeli magyar 

politikai gondolkodás „kanonikus” szerzőjének, több szempontból érdekes karrierje, 

társadalmi beágyazottsága és az azzal kapcsolatos stratégiák olyan problémákat is felvetnek, 

melyeket a kanonikusnak tekintett szereplők vizsgálata nem, vagy csupán nagyon kis 

mértékben. Feltehetjük rögtön azt a kérdést, hogy életútja kapcsán valóban beszélhetünk-e 

paradigmatikus jellegű karrierútról? Tipikusnak, vagy éppen atipikusnak tekinthető-e 

közéleti-irodalmi működésének jellege? Ez a karrier ugyanis részleteiben olyan sajátosságokat 

mutat, melyek sok esetben nem nagyon értelmezhetők a már elvégzett kutatások 

eredményeinek fényében. Mondhatjuk úgy is, hogy Bárány Péter speciálisnak tűnő esete már 

önmagában arra enged következtetni, hogy példája kapcsán a társadalmi beágyazottság és a 

korabeli értelmiség köreire jellemző viszonyok sokféleségének vizsgálata még távolról sincs 

kimerítve. Ennek vizsgálatához szeretnénk felhasználni Bárány példáját a karrier, és az 

irodalmi munkák társadalmi beágyazottságának és eszmetörténeti kontextusának 

szempontjából. Karrierje remek lehetőséget kínál egy fentebb bemutatott, mikrotörténelmi 

vonásokat mutató, kontextualizáló elemzésre, miközben az általa írott munkák szinte kivétel 

nélkül alkalmasak arra, hogy olyan eszmetörténeti problémákra világítsanak rá, melyek mind 

a korszak jellegzetességei, elemzésük lehetősége pedig még szintén bőven rendelkezik 

tartalékokkal. Ilyen körüljárt problémakörök lesznek dolgozatunkban többek közt, a 

felvilágosodás, a nemzetépítés, vagy éppen a politika fogalomtörténetének egyes problémái. 

Vagyis amennyiben elfogadjuk azt, hogy a mikrotörténelem jórészt könnyen körülhatárolható, 

kisebb egységek, például események, egyes közösségek, egyének fókuszált vizsgálatát jelenti, 

szándékait és céljait illetően azonban ennél többet kíván elérni, és átfogóbb történeti-

társadalmi jelenségek természetét kívánja ily módon feltérképezni. Saját esetünkben a vizsgált 

egységet egy életút és az ahhoz kapcsolódó munkák, illetve azok kontextusai jelentik. 

Néhány gondolatkísérletet talán érdemes megfogalmazni, hogy ezen - egyelőre 

meglehetősen hézagosnak tűnő - életrajz egyes elemei pontosan milyen hozadékokkal 

szolgálhatnak eszmetörténeti szempontból. Bárány életútja ugyanis még a töredékek alapján is 

különösen alkalmasnak tűnik arra, hogy kiindulópontja legyen egy olyan kutatásnak, mely 



 24 

egy adott pályaképen keresztül fontos megállapításokat fogalmazzon meg a korszak magyar 

politikai eszmetörténetével kapcsolatban, és felvesse annak a társadalomtörténethez való 

szoros kapcsolódását is. Ilyen értelemben a kutatást eszmetörténeti célkitűzésű 

mikrotörténelemnek is tekinthetjük, amely az életrajz nem hagyományos használata, a 

politikai eszmetörténeti kutatások, illetve a mikrotörténelem által megfogalmazott, fentebb 

vázolt tételek keresztmetszetében helyezkedik el.58 Reményeink szerint az alábbi néhány 

gondolaton keresztül sikerül bebizonyítani, hogy az imént felsorolt területek egy megfelelő 

használat esetén nem állnak egymástól olyan távol, mint az első ránézésre tűnik. 

Eszmetörténeti ez a vállalkozás azért, mert mindenekelőtt politikai-irodalmi szövegekre 

koncentrál, és elsősorban ezeket kezeli és használja fel történeti forrás gyanánt. Mindent, ami 

a szó elterjedtebb értelmében tekintendő (levéltári) forrásnak (a birtokösszeírásoktól kezdve a 

különböző adásvételi dokumentumokig és összeírásokig), az így kialakított kép árnyalására 

kíséreljük meg felhasználni, és levonni néhány érdekesnek tűnő tanulságot. Az egyes területek 

határterületeinek kijelölésére az utóbbi időben több érdekes kísérlet is született empirikus 

kutatások tükrében is. Az eszmetörténeti jellegű kutatások örvendetes módon nagy lendületet 

vettek az utóbbi másfél évtizedben. Olyan kutatások ezek, melyek nyíltan vállalták és 

hangoztatták akár a már említett a német, francia, de leginkább talán angolszász kutatások 

módszertani felvetéseit és eredményeit. Ezekről részletesen itt nem kívánunk szólni, munkánk 

végére remélhetőleg világosabban látjuk majd ennek módszertani és historiográfiai tétjeit. Itt 

csupán a dolgozat nyitólapjain már említett (nem új keletű) gondolatot szeretnénk újra 

felidézni, vagyis hogy a meglehetősen képlékeny társadalomtörténet-fogalomhoz jelen kutatás 

is úgy kíván kapcsolódni, hogy teljes egészében magáénak érzi a gondolatot, mely szerint a 

társadalomtörténetnek az is szerves részét képezi, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy egy 

adott korszak közösségeinek tagjai hogyan gondolkodtak az őket körülvevő társadalmi 

valóságról (illetve megfordítva a kérdést – és számításba véve a nyelv jelentéskonstituáló 

szerepét – hogyan konstituálták egyúttal maguk a gondolkodók a körülöttük lévő 

„valóságot”), amelynek a saját politikai, kulturális intézményeik, a közösségi létezés 

mozgatórugói, az adott államformák rendkívül szerves részét képezik. Hogyan gondolkodtak 

saját körük szellemi áramlatairól és azok társadalmi hatásáról, egyáltalán kik is voltak e 

gondolkodók.  

Mivel, mint említettük, Bárány nem tartozik a kor sokat tárgyalt figurái közé, a 

lehetséges értelmezéseket nem közvetlenül terhelik és befolyásolják az eddigi historiográfiai 

                                                 
58 Gyáni: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. 2000, 164. 
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eredmények. Ebből a szempontból e kutatás egy meglehetősen szerencsés origóval 

rendelkezik, vagyis Bárány alakját nem is tisztázni kell bizonyos sematikus „vádak” alól, mint 

ahogy nem is az a célunk, hogy a magyar politikai gondolkodás egyik méltatlanul mellőzött 

figuráját láttassuk benne.59 Erre valószínűleg más jelöltek is alkalmasak lehettek volna, mint 

ahogy arra is, ami tulajdonképpeni célunknak tekinthető, vagyis hogy a bizonyos értelemben 

biografikusnak tekinthető keretet arra használjuk fel az általa írt munkák tükrében, hogy a 

korszak magyar politikai gondolkodásának, illetve politikai kultúrájának egy-egy szeletét és 

sajátosságát bemutassuk. Olyan sajátosságokról van szó, amelyet adott esetben kevésbé 

tárgyalt eddig az egyébként terebélyes szakirodalom, illetve olyanokról, amelyeket 

érdekességük ellenére különböző okokból leginkább mellőztek az elmúlt időszak történészei. 

És itt már be is lépünk abba a terheltebb mezőbe, ami nem érinti közvetlenül Bárány figuráját, 

sokkal inkább érinti azonban a korszak magyarországi politikai irodalmáról é 

gondolkodásáról szóló történeti munkákat. A köznemesi születésű Bárány egyfelől ugyanis 

nem része a magyar politikai gondolkodás, illetve az irodalomtörténet „kánonjának”, e 

szempontból nem hasonlítható a politikai gondolkodó Hajnóczyhoz, Bessenyeihez, nyelvújító 

Kazinczyhoz,60 a tudományszervező Aranka Györgyhöz, a költő Verseghyhez vagy 

Berzsenyihez, a mecénás Orczy Lőrinchez, a történész Koppi Károlyhoz stb, a sort hosszan 

folytatni lehetne. Másfelől viszont a korszak bizonyíthatóan egyik olyan figurája, aki fontos 

döntéseknél és eseményeknél volt jelen, a kortársak szemében ismert szereplőnek számított, a 

korszakban ismert munkákat írt, aktív szereplője volt a vármegyei politikai életnek, és többek 

közt Széchényi Ferenc titkáraként a társadalom legbefolyásosabb rétegének tagjaival tartott 

fenn állandó kapcsolatot, miközben fontos tisztviselői állások birtokosa volt. Műveit nem 

egyszer betiltották, néha pedig kitüntették, nevét az első magyar pszichológiai munka 

szerzőjeként is ismerik, csakúgy, mint egy olyan gondolkodó nevét, mint aki a kezdetektől, 

                                                 
59 Ez a szándék néha láthatóvá válik Gyárfás Ágnes munkáiban. Gyárfás szinte egyedüliként foglalkozott Bárány 
egyes munkáival az utóbbi évtizedekben: Gyárfás Ágnes: Bárány Péter, egy elfeledett literátor a felvilágosodás 
korából. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXIV, Miskolc, HOM, 1986, 187-198; Bárány Péter éve. Új 
Észak, 1996 május 9; Bárány Péter leírása a léleknek rendkívül való állapotáról. Borsodi Szemle, (32) 1987. 14, 
68-75; Bárány Péter Magyar Pszichológiájának szószedete. Magyar Könyvszemle, (103), 1987. 2, 126-137; 
Bárány Péter statisztikája Borsod vármegyéből 1817-ből. Borsodi Műszaki-Gazdasági Élet, (27) 1982. 3, 81-90; 
Kant: A tiszta ész kritikájának magyarországi hatása. Borsodi Szemle (33), 1988. 1. 66-70; Az első magyar 
bölcseleti mű és története. Bárány Péter: Jelenséges Lélek-mény. Budapest, MTAK, 1990. Kéziratos Korvinus-
dráma 1790-ből. Észak-Magyarország, 1986 január 25; Korvinus Mátyás. Miskolc, 1986; A kriticizmus titkos 
útjai Magyarországon. 200 éves Bárány Péter Magyar Pszichológiája. In: Annales Universitatis Litteratum et 
Artium Miskolciensis. I, Miskolc, MBE, 1991, 185-199; „Magyarul kidolgoztatott Bárány Péter által.” Bárány 
Péter két drámamagyarítása. Színháztudományi Szemle, (24), 1987. 1, 5-20. Nászdal vagy sirató? A 
természetelvű népi világnézet Bárány Péter Ének…-ében. Liget, (1) 1988. 2, 103-111; A tiszta ész kritikája és a 
felvilágosodáskori magyar értelmiség. Magyar Nemzet, 1988. május 7. 
60 Erre vonatkozóan lásd Czifra Mariann doktori disszertációját: Czifra Mariann: Kazinczy Ferenc hagyatéka. 
Töredék. Doktori disszertáció, kézirat, Budapest, 2011. 
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tehát az 1790-es évektől bábáskodott a magyar tudós társaság létrehozását szorgalmazó 

csoport körül. Mindemellett élete már csak a dátumokból kifolyólag is része annak az érdekes 

kontinuitásnak, ami a 18. század végi politikai és társadalmi mozgalmakat, illetve a 

reformkort összeköti, vagy éppen elválasztja. Ez a néhány, életéből véletlenszerűen kiemelt 

mozzanat már önmagában is alkalmassá tenné személyét arra, hogy életpályáját az 

eddigieknél jobban megpróbálhassuk feltérképezni. E dolgozatnak azonban nem ez a célja. 

Nem egy részletekkel kipótolt biográfia írása a cél, mint ahogy nem cél Bárány személyének a 

magyar eszmetörténeti kutatások egy előkelőbb helyére emelése sem. Azt szeretnék 

mindössze megmutatni, hogy a biografikus keret egy sajátos használata rendkívül sok kérdést 

vethet fel és sok válaszkísérletet adhat egy olyan szereplő esetében, mint Debreceni Bárány 

Péter. Az általunk követni kívánt stratégia tehát nem az, hogy egy átfogó, totális jellegű, a 

személyiségre, munkásságra, karrierre egyaránt és egyforma mértékben reflektáló 

életpályamodellt állítsunk fel, ezt sem a jelenleg rendelkezésre álló, Bárány életére vonatkozó 

szegényes forrásanyag, sem pedig saját szándékunk nem teszi lehetségessé, illetve 

szükségessé. Ugyanakkor azt sem feltétlenül mondhatjuk, hogy „Bárány Péter kora” áll majd 

a vizsgálódások előterében (és egyáltalán nem valamiféle köztörténeti narratívaként), vagyis a 

korszak fontos, és már nagyrészt feltérképezett és sok szempontból értelmezett eseményei 

csak olyankor kerülnek majd szóba, amikor az eszmetörténeti értelmezés szempontjából az 

feltétlenül szükséges. Ilyen lesz például az 1790/91-es országgyűlés, vagy éppen a jakobinus-

összeesküvés. Ezekre csak akkor reflektálunk, amikor Bárány műveinek keletkezése, illetve 

az azzal kapcsolatos mondanivaló és értelmezési kísérlet szempontjából jelentőséggel bírnak. 

Ebből a szempontból más egy ünnepi eseményre íródott, reprezentatív célú köszöntővers, és 

más egy olyan munka, ami az 1790-es évek politikai rendről szóló diskurzusához próbál 

hozzászólni. Más egy saját szerzésű munka, és más egy fordítás, ugyanakkor mindkettő 

fokozottan érdekes lehet nem pusztán az explicit politikai mondanivaló, hanem a szerzői 

szándék tekintetében is. Többek közt a fent említett eseményekkel kapcsolatban, a bárányi 

karriertípus és írói tevékenység vizsgálatán keresztül néhány olyan eszmetörténeti dilemmát 

szeretnénk felvillantani és közelebbről megvizsgálni, melyekkel az utóbbi időszakban kezdtek 

el foglalkozni az eszmetörténeti kutatások, s melyeknek adott esetben társadalomtörténeti 

hozadékuk is lehet. Hogy miért is lehet hasznos a korabeli politikai gondolkodás egy adott 

biográfián keresztül történő elmesélése, többféle érv is felhozható. Alapvetően egyetérthetünk 

Trencsényi Balázs és Szűcs Zoltán Gábor azon véleményével, mely szerint különféle okokból 

kifolyólag (melyek közé tartozik például egyes kontinuitások és diszkontinuitások 

sajátossága, a magyar politikai kultúra alacsony kánonképző ereje vagy éppen a magas 
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absztakciós szinten megfogalmazott politikai reflexió viszonylagos hiánya) a magyar politikai 

gondolkodás korabeli története nehezen beszélhető el autonóm történetként, illetve olyan 

narratívaként, mely problémamentesen illeszkedne a már fentebb említett angolszász, német 

vagy francia eszmetörténeti elbeszélésekbe.61 A biográfia talán egy lehetséges kísérlet lehet 

arra, hogy a korabeli politikai gondolkodás egyes jellegzetességeit megvizsgáljuk. Egy ilyen 

eszmetörténeti biográfia abból a szempontból mindenképpen komplexnek, esetleg kevésbé 

hagyományosnak nevezhető, hogy nem a középpontba állított szerző karriertípusa, 

munkásságának irodalmi vagy politikai témái alkotják a fő fókuszpontot. Sőt, mondhatni 

középpontba állított szerzőről is csak erős megszorításokkal beszélhetünk, lévén hogy ebben a 

bizonyos középpontban sokkal inkább azok a szövegek állnak, melyeken keresztül saját 

munkái is kontextualizálhatók. A biografikus megközelítés ráadásul segíthet is egyben tartani 

a téma fent említett okokból könnyen szétolvadó elbeszélési kereteit. 

Az irodalomtörténet-írás hagyományosabb megközelítéseitől annyiban térnénk el, 

hogy nem Bárány munkáinak pontos feltérképezése a célunk, nem feltétlenül az 

irodalomtörténetben elfoglalt (vagy éppen el nem foglalt) helyét szeretnénk kijelölni. Nem 

írói teljesítményének fejlődését szeretnénk elemezni, s nem is azt, hogy az irodalmi, politikai 

irodalmi „fejlődéstörténetben” az ő helyét hol is lehetne kijelölni, ez a módszertanilag 

meglehetősen problematikus megközelítés a legtávolabb áll szándékunktól. Sokkal inkább 

arról lenne szó, hogy az általa írt munkák két közegbe voltak beágyazva egyszerre: saját 

korának politikai gondolkodásába és annak beszédmódjaiba, valamint saját köz-, és 

magánéleti stratégiáiba és ambícióiba.62 Ezek együttes kölcsönhatásából kívánunk olyan 

következtetéseket levonni, melyek nem csupán eme életmű szempontjából érdekesek, hanem 

hozadékai lehetnek a társadalomtörténet, valamint a korszak politikai kultúrájára és 

irodalmára vonatkozó kutatások számára is. Ha úgy tetszik tehát, ebből a szempontból sokkal 

inkább szól ez a munka a korszak többi politikai gondolkodójáról, mint Bárány Péterről, 

akinek személyét szinte véletlenszerűen választottuk ki, mint a narratíva központi szervező 

elemét, és ez remélhetőleg nem megy majd a mondanivaló, vagyis a „történet” egységének 

rovására. Szokványos értelmű (történeti-irodalomtörténeti) életrajzról azért sem beszélhetünk, 

mert dolgozatunk nem, vagy csak nagyon erős megszorításokkal követi kronológiailag, illetve 

lineárisan a szerző életpályáját (néha egyáltalán nem is követi azt). Még ha ez is lenne a 

kijelölt legfőbb cél, végrehajtása a már említett, meglehetősen mostoha forráshelyzetnek 

                                                 
61 Részletesebben a problémáról lásd: Trencsényi: A politikai nyelvei. 2007; Szűcs Zoltán Gábor, „Mintha 
gyöngy szemeket viselnék lábaimon” Politikai eszmetörténet és életrajzírás kapcsolatai a Szemere-ügy kapcsán. 
Korall 44, 2011, 30-54. 
62 Hasonló megfontolású munkákhoz lásd például Szilágyi Márton már említett műveit. 
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köszönhetően komoly akadályokba ütközne. Ha az életút minden egyes, a forrásokban 

egyértelműen kimutatható „tényeire” támaszkodva szeretnénk ezt megtenni, a vállalkozás 

nagyon hamar kudarcba fúlna, az életrajz érdekességét, megfoghatóságát és 

„használhatóságát” már csak ebből kifolyólag is más irányokba tapogatózva kell keresnünk. 

Fontos továbbá hangsúlyozni azt a véleményt is (és e kritika talán szintén a hagyományos 

irodalomtörténet-írást érinti leginkább), hogy egy bizonyos szerző nevéhez kapcsolható 

munkák nem lesznek érdekesebb pusztán azáltal, hogy egyértelműen az adott személyhez 

kapcsolhatók, vagyis a szerzőség azonosíthatósága még nem ad önértéket egy adott irodalmi, 

politikai stb. alkotásnak. Ez természetesen Bárány Péter esetére is igaz. A szerencsés helyzet 

ugyanakkor Bárány esetében az, hogy a viszonylag kevés fennmaradt szöveg valamilyen 

módon mégiscsak a korszak politikai gondolkodásának ellentmondásairól mutat egy bizonyos 

képet, ez teszi némileg „megírhatóvá” eszmetörténeti biográfiáját. Ha a szándék egy 

értelmezés nélküli, hagyományosabb életrajt megírása lenne, a forráshiány miatt komoly 

akadályokba ütköznénk. Röviden összefoglalva tehát Bárány Pétert és munkáit nem annak 

immanens értékei és tulajdonságai miatt szeretném tárgyalni, nem annak „fejlődését” 

szeretném bemutatni, és nem is Bárány utókorra gyakorolt hatására, adott esetben 

indokolatlan mellőzésének kérdésére szeretnék koncentrálni. Amire ezzel szemben fókuszálni 

szeretnék, az nem más, mint a közvetlen és közvetett problémák, melyek az által írt munkák 

eszmetörténetileg felvetnek, melyek kapcsán érdemes lehet egy problémaközpontú történet 

megírásába fogni. 

A kérdésfeltevés azonban e dolgozat problematikája kapcsán is érvényes, vagyis hogy 

mi az tulajdonképpen, ami az egyéni eset (jelen esetben egy eszmetörténeti életmű-életút) 

vizsgálata esetében tetten érhető? Hogy a dolgozat mélyén munkáló hipotézisek közül 

néhányat megemlítsek, annyi mindenképpen kirajzolódni látszik, hogy a korszak magyar 

politikai gondolkodásában bőségesen megfértek egymás mellett olyan elemek az adott 

életútban, melyeket a historiográfia egyértelműen egymással összeférhetetlennek titulált. E 

szempontokból Bárány karrierje és munkássága modellértékűnek tekinthető. Életének egyes 

epizódja, személyes választásai és stratégiái ugyanis egészen érdekes szemszögből láttatják az 

általa írt munkákat (hiszen alapvetően Bárányt nem pusztán íróként, hanem egyszerre 

tevékeny politikai gondolkodóként vizsgáljuk). Politikai, tudományos és kulturális 

szerepvállalásai alapján joggal gondoljuk, hogy egy nem tipikus életpálya áll előttünk, amiből 

le kell vonni a megfelelő tanulságokat. Ez a tanulság pedig többek közt az, hogy egy 

Bárányhoz hasonló szereplő eszmetörténeti és társadalomtörténeti szempontú biográfiáján 

keresztül a korszak többi aktív szereplőjéről, sok esetben kanonikusabb szereplőjéről is olyan 
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részleteket tudhatunk meg, melyekre csak egy ilyen vizsgálat ad lehetőséget. Éppen ezért a 

választott életút és ez a munkásság– és itt újra a mikrotörténelem célkitűzéseire utalnék – a 

látszat ellenére mindig csak „félig” áll mondanivaló középpontjában, az értelmezés 

szempontjából ugyanakkor sokszor elengedhetetlen módon. Az életrajzírási stratégia 

ugyanakkor mégiscsak – kár lenne tagadni – egyfajta megtévesztési stratégia marad, s a 

dolgozat legalább oly mértékben szól majd „másról” (legyen ez akár a korabeli magyar 

politikai gondolkodás egy-egy sajátos szegmense, s annak az egészhez való viszonya, vagy 

bármi más), mint magáról az általunk választott szerzőről. Hogy valamit még inkább 

előrevetítsünk a hipotézisek közül, felmerül a kérdés, hogy lényegében a korszak bármely 

gondolkodója alkalmas lett-e volna arra, hogy „ürügyként” használjuk egy politikai-

eszmetörténeti munka megírásának kísérletéhez. Bizonyos forrásadottságokra, valamint első 

ránézésre „érdekesnek” tűnő szerzői munkákra természetesen szükség van ahhoz, hogy az 

eszme- és társadalomtörténet iránt érdeklődő kutató lázba jöjjön, de minden további 

munkafázis már a megközelítési mód és a forrásadottságok, illetve kontextusok egymásba 

játszásának lehetőségén alapul. Erre pedig talán valóban a mikrotörténelem módszertani 

ajánlatai a legalkalmasabbak, ezek a 18. századi magyar politikai diskurzusok esetében, és az 

általános történészi praxis során is elősegíthetik az utólagosan konstruált kategóriákban való 

gondolkodáson valló túllépést, és erősítheti a többszólamúság és összetettség iránti 

érzékenységünket.63  

Az utóbbi évek egyik érdekes, ilyen szándékú próbálkozása Balogh Piroska nevéhez 

fűződik, aki két korabeli figura esetében is kísérletet tett arra, hogy azok biográfiáját sajátos 

eljárásban, egy konkrét forráscsoport értelmezésén keresztül mutassa be. Palásthy Márton egy 

adott személlyel, Koppi Károllyal való levelezéseiből, azok életrajzi adalékaiból rekonstruál 

egy olyan képet, melynek középpontjában a korabeli tudományszervezési mechanizmusok, 

politikai csoportosulási formák és kapcsolatrendszerek foglalnak helyet, mindez pedig 

egyetlen személy, Palásthy levelezésén keresztül. A kutatás tétje Baloghnál sem feltétlenül az, 

hogy összeálljon egy hagyományos életrajzi narratíva a kutatott személlyel kapcsolatban, s 

nem is az, hogy Palásthy személyét az általa betöltött szerepek hangsúlyozásával feltétlenül 

magasabb polcra helyezze. A kutatás sokkal inkább arra a kérdésre koncentrál, hogy egy 

olyan korpusz, mint Palásthy levelezése, pontosabban annak egy jól meghatározott szegmense 

hogyan gazdagíthat párhuzamosan egy életrajzot, és hogy ezt az életrajzot hogyan 

használhatjuk arra, hogy árnyaljuk a korszakkal kapcsolatos, tág értelemben vett 

                                                 
63 Lásd részletesen: Gyáni: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. 2000, 165. 
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társadalomtörténeti ismereteket. Úgy gondoljuk, Bárány személye alkalmas egy hasonló 

célkitűzésekkel rendelkező, ugyanakkor főleg eszmetörténeti inspirációjú munka számára. 

Mivel elsősorban eszmetörténetről beszélünk, az életút rekonstruálása tehát, már csak a 

rendelkezésre álló lehetőségekből kifolyólag sem, nem kizárólag és elsősorban a levéltári 

forrásokon alapuló kutatást jelent. Célunk, hogy a magunk módján hozzájáruljunk az utóbbi 

évek hazai gyakorlatában a biografikus keretű kutatások eredményeihez, és megmutatni azt, 

hogy saját értelmezésünkben mindez hogyan járulhatott hozzá a társadalomtörténeti, 

irodalomtörténeti, politikai eszmetörténeti érdekű kutatások megerősödéséhez, a korábbi 

elméleti, módszertani megfontolások újragondolásához, újabb források bevonásához, korábbi 

eredmények bővítéséhez vagy átértékeléséhez, s nem egy esetben eddig mellőzöttnek számító 

témák feltérképezéséhez.64 

Kár lenne tagadni, hogy a vázolt célkitűzések mellett motiválja e kutatást az a szándék 

is, hogy a „főhős” életrajzával kapcsolatban minél több részlet napvilágot lásson (hogy ezek 

adott esetben mennyire értelmezhetőek, az már más problémát jelent), hiszen Bárányról 

mindeddig átfogó monográfia vagy életrajz nem készült. Néhány munkáját ugyan már Ballagi 

Géza és Concha Győző is említi, munkásságával szisztematikusan elsőként mégis Gyárfás 

Ágnes kezdett el foglalkozni az 1980-as években, főként szövegkiadásra, illetve Bárány 

néhány szépirodalmi munkájára fókuszálva, s életrajzi adalékokkal sikerült valamelyest 

kibővítenie a Szinnyei-féle rövid terjedelmű életrajzot.65 Noha személyét fordításai, és főként 

az 1790-ben íródott pszichológiai munkája kapcsán ismerik a korszak 19-20. századi kutatói, 

ez az ismertség – a források tanúsága szerint – messze elmarad attól, amivel Bárány személye 

a korszakban rendelkezett. Az irodalomtörténet-írás számára bizonyos szempontból joggal 

felejtődhetett el a neve, hiszen alkotói pályája viszonylag pontosan datálható módon, az 1790-

es évek közepe táján véget ér, de ez érdekes módon egyáltalán nem jár együtt karrierjének 

bármilyen cezúrájával, ami egészen 1829-ben bekövetkezett haláláig felfelé ível olyan 

korszakokon át, mint az 1790-es évek elejének forrongó politikai eseményei, vagy éppen 

maga a jakobinus-összeesküvés, melynek mint korábban cenzúrált szerző maga is áldozatul 

eshetett volna. Mindez azonban nem így történt, és részben ebből következik az, hogy jelen 

dolgozat módszertani lényege és tétjei pontosan abban ragadhatók meg, hogy a bárányi 

életmű értelmezésének fontos eszmetörténeti és társadalomtörténeti hozadékai lehetnek. Ezen 

a ponton érdemes utalni egy viszonylag frissen megjelent monográfiára Szilágyi Márton 

tollából, aki Pajor Gáspár pályafutását próbálta meg több szempontból jelen vállalkozáshoz 

                                                 
64 Ilyen típusú kutatáshoz lásd Vaderna: Élet és irodalom. 2010. 
65 Gyárfás: Az első magyar bölcseleti mű és története. 1990. 
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hasonlóan feltérképezni, időnként hangsúlyozva a két életút közös vonásait, különös 

tekintettel az alkotói pálya hirtelen megszakadására.66 A különbség talán abban áll, hogy az 

Uránia egykori szerkesztőjének életéhez bőségesebb levéltári anyag kapcsolódik, és még ha 

értékelhető irodalmi életművet nem is hagyott hátra, életének társadalomtörténeti aspektusai e 

kevés munka fényében is érdekesen vizsgálhatók maradnak. Bárány esetében éppen fordított 

helyzettel állunk szemben. Egy nem túl gazdag, de annál érdekesebbnek tűnő és 

interpretálható alkotói tevékenység jár együtt egy finoman szólva is hézagos életrajzi kerettel, 

és itt életrajz alatt a hagyományos életrajzi narratívát értjük. Ez a nem túl bőséges anyag 

ugyanakkor pontosan elégnek látszik ahhoz, hogy ránk maradt munkáinak elemzését az úgy 

egészítse ki, hogy eszmetörténetileg érdekes jelenségeket figyelhessünk és vizsgálhassunk 

meg. Azt mondhatjuk tehát, hogy Bárány e dolgozat keretei között részletezendő 

életművének/életútjának bemutatása és megértése Pajor Gáspár biográfiájához hasonlóan, de 

egyben attól eltérően is, valamint a fentebb kifejtett gondolatok fényében mikrotörténelmi 

jellegű eszmetörténeti tétekkel rendelkezik. Munkáit a korszak kanonikus és kevésbé 

kanonikus gondolkodóival való összevetésben értelmezve nem arra kell(ene) koncentrálni, 

hogy ezek hatása mennyire volt erős az adott korszakban, vagy hogy mennyire fogalmazott 

meg eredeti gondolatokat, illetve hogy mennyiben lehetne egyfajta kánon részévé tenni (erre 

egyébiránt kecsegető lehetőség is rendelkezésre állna, főként a magyar tudós társaság 

felállítása körüli tudományszervezési tevékenysége során, melyre a későbbiekben 

részletesebben is próbálok kitérni). Ezzel szemben érdemesebb lehet az általa hátrahagyott 

életművet az általa betöltött funkciók, tisztségek, és ezzel párhuzamosan a korszak politikai 

munkáinak kontextusában vizsgálni, amelyek saját társadalmi tevékenységének kereteit, 

illetve munkáinak diszkurzív tereit is meghatározták. Mielőtt azonban e kontextust és a hozzá 

kapcsolódó politikai munkákat közelebbről is megvizsgáljuk, a dolgozat „ürügyének” 

választott Debreczeni Bárány Péter alakjával kell közelebbről megismerkednünk, amennyire 

azt a meglehetősen hézagos levéltári és könyvészeti források megengedik. Bárány éltének és 

karrierjének első ránézésre viszonylag atipikusnak tűnő csomópontjai közül viszonylag sok 

rekonstruálható még a mostoha forráskörülmények ellenére is. Élete, tevékenysége, karrierje 

körül azonban még ennek ellenére is csak feltételezésekre szorítkozhatunk. Arra ugyanakkor 

még ez a hézagos, bizonytalanságokkal és feltételezésekkel teli életút és narratíva is alkalmas 

lehet (és ebből a szempontból nem különbözik bármilyen más életúttól), hogy az eddig vázolt 

                                                 
66 Szilágyi: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. 1998; Hasonló problémákat vet fel újabban Szilágyi 
Rhédey Lajos kapcsán is. Lásd: Szilágyi Márton: Egy politikai „pálfordulás” a 18–19. század fordulóján. Vázlat 
Rhédey Lajos pályafutásáról. Korall, 44, 2011, 54-81. 
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elméleti megfontolásokat empirikusabb kutatási pontokhoz kapcsolja. Ezek a kutatási pontok 

és narratívák pedig sokszor nem kevésbé esetlegesek és koherensek, feltételezésekkel 

teletűzdeltek, mint maga Debreczeni Bárány Péter itt leírt „története”. 

 

 

Az életrajz narratívája 

 

Bárány Péter figurája eddig sem volt teljesen ismeretlen a 18. század történetével 

foglalkozó kutatók előtt, noha személyét a legkevésbé sem a korszak kanonikus nevei között 

tartják számon. A források már említett hiányai (a hagyaték zöme vélhetően elpusztult a 

miskolci árvíz idején) azonban eleve nem sok esélyt adtak egy terjedelmes életrajzi narratíva 

felépítésére (bár, ha Kármán Józsefre gondolunk, talán ez sem tűnik lehetetlennek).67 

Bárány Péter 1763-ban, Gagyon született, a Bárány család Debreczeni előnevet viselő, 

Borsod megyéből származó nemesi ágában.68 A születési hely körüli bizonytalanságokat 

Gyárfás Ágnes oldotta fel, a borsod megyei Gagy faluját megjelölve születési helyként.69 A 

család címeres nemeslevelét 1656 óta ismerjük, nemességüket 1657-ben hirdették ki Bihar 

megyében, méghozzá a Bárány Mihály és Tarni Erzsébet házasságából született három fiú, 

Mihály, István és János részére.70 Ezt a nemességet Bárány Péter apja, Bárány János részére 

pedig 1789-ben megerősítették.71 A Bárány család híresebb ágaihoz tartozott még a 

                                                 
67 A Bárány Péter életére vonatkozó anyagok jórészt az Országos Széchényi Könyvtárban, az MTA 
Kézirattárában, a Magyar Országos Levéltárban, a Piarista Rend Levéltárában (ezzel kapcsolatban Gyárfás 
Ágnes eredményeire támaszkodom), illetve a Borsod Megyei Levéltár miskolci és sátoraljaújhelyi 
fióklevéltárában találhatók, de természetesen nem zárhatók ki további lelőhelyek sem. A Bárányok Debreceni 
ágára vonatkozóan a nagy családtörténeti munkák mellet kimondottan ezzel az ággal foglalkozik a család egyik 
leszármazottja, Bárány Gyula, aki a családfával kapcsolatos anomáliákat igyekezett letisztázni 1940-ben 
megjelent munkájában. Bárány Gyula: Emlékezés a Debreceni-Bárány-család néhány tagjáról. 1940. HOM 
Doktár 60.134.1.  Bárány Gyulát a Debreceni előnevű Bárány-család író tagjaként említi: Gulyás Pál: Magyar 
írók élete és munkái II. Budapest, 1939, 337. A források tekintetében Bárány Péterre vonatkozóan ígéretesnek 
tűnt Bárány Péter egy másik közeli rokonának, Bárány Farkas borsod megyei főügyész hagyatéka, melyet a 
Borsod Megyei Levéltár őriz. Ebben a hagyatékban azonban semmi nem található Bárány Péter személyére 
vonatkozóan (lásd Bárány Farkas ügyvéd iratai, Borsod Vármegye Levéltára, XIV.2.) 
68 A család ezen ág tagja volt többek közt a belgiumi és szászországi egyetemeket megjárt Bárány László, akinek 
Hágában is jelent meg munkája. Lásd: Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal, 
I-XII. Pest, Friebeisz István – Ráth Mór, 1857-1868.  I. köt. 177-178. 
69 Gyárfás: Az első magyar bölcseleti mű és története. 1990, 186-187. A kutatás eredménye ellenére az egyes 
lexikonok és összefoglaló munkák továbbra is Miskolcot jelölik meg születési helyként, többnyire Szinnyei 
munkájára támaszkodva. Lásd pl. Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon I. Budapest, Akadámiai 
Kiadó, 1994, 132; Markó László (szerk.): Új magyar életrajzi lexikon I. Budapest, Magyar Könyvklub, 2001, 
405-406. 
70 Egri káptalani levéltár anyaga alapján: Kempelen Béla: Magyar nemes családok I. Budapest, 1911, 376. Lásd 
továbbá: Illésy János – Pettkó Béla: A királyi könyvek jegyzéke 1527-1867. Budapest, 1895, 25. 
71 Kempelen: Magyar nemes családok I. 1911, 377. 
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legrégebbi, a családfát egészen a 16. század elejéig visszavezetni képes, Trencsén és Zólyom 

megyéből származó Szőllősi, az evangélikus Rendesi, Szeniczei és a Jászberényi előnevet 

viselő ág. Ami a család Debreczeni ágát lényegileg megkülönbözteti a másik két jelentősebb 

ágtól az tulajdonképpen az, hogy semmi nem utal arra, hogy a Debreczeni ág tagjai valaha is 

más vallást követtek volna, mint a római katolikust. Ehhez a Debreczeni ághoz tartozott 

egyébiránt az 1729-ben született Bárány László, aki Belgiumban és Szászországban folytatott 

kutatásokat, és akinek külföldön jelent meg 1759-ben „Magyarország Chronographiája” című 

munkája.72 Az 1789-ben nemesi megerősítést kapott Bárány János Miskolcon élt és dolgozott 

tisztviselőként, két fia született, Péter és Pál. Bárány Pál a katonai pályát választotta, az ő 

fiairól, Kelemenről, Prosperről és Imréről közelebbit nem tudunk. Pál testvére, Péter Borsod 

megyében, Gagyon született 1763-ban, a születés helyére, mint említettük, pedig csak a 

legutóbbi időben derült fény, egészen idáig a születési helyet ismeretlenként jelölték, vagy 

pedig Miskolc városában adták meg.73 Gyárfás Ágnes, mint említettük, az 1980-as években a 

budapesti Piarista Gimnázium levéltári anyagainak alapján állapította meg a gimnázium egyik 

tanára, Mészáros Imre segítségével, hogy a fentebb említtett miskolci tisztviselő, Bárány 

János Petrus nevű fia Gagy községben74 látta meg a napvilágot 1763. szeptemberében.75  

 

 

A társadalmi kapcsolatrendszer jelentősége 

 

Bárány alsó fokú tanulmányait a piaristáknál végezte a privigyei kollégiumban.76 Ezek a 

tanulmányévek, mind a tanított anyag, mind a személyi kapcsolatok szempontjából rendkívül 

fontosnak bizonyultak életében, későbbi társadalmi kapcsolatrendszereinek ez a szegmense 

már e korai években kezdett kialakulni. Kapcsolatba került többek közt Benyák Bernáttal, 

Szüts Istvánnal, és mindenekelőtt az 1790-es évek értelmiségi mozgalmaiban oly fontos 

                                                 
72 Nagy Iván: Magyarország családai I. 1911, 177. 
73 Vö: Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családai II. Budapest, 1896-1899, 38-39. 
74 Fényes Elek szerint ebben az időben Alsó- és Felső-Gagyról beszélhetünk, a szakirodalom nem tisztázza, 
Bárány születési helyének esetében melyikről lehet is szó.  
75 Gyárfás Ágnes: Az első magyar bölcseleti mű és története. 1990, 139. 
76 A privigyei piarista kollégium részletes történetéhez, néhány névsorral kiegészítve lásd: Miskolczy István: A 
kegyes-tanítórendiek privigyei kollégiumának története. Budapest, Művelődéstörténeti Értekezések, 1907. 
Ugyanerről újabban: Kilián István: A piarista dráma és színjáték a XVII-XVIII. században. Budapest, 
Universitas, 2002, különösen 147-160. A piaristák szerepéről korszakunkban lásd: Pallmann Péter: A magyar 
piaristák II. József uralkodása alatt. [S.l.], [S.n.], 1914. A piarista iskolaügyhöz és az erre vonatkozó 
bibliográfiához a korszakban: Kosáry: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 1996, 108-111. 
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szerepet játszó történelemtanár Koppi Károllyal.77 Bárány 1790-es években virágzó 

kapcsolatrendszerének fontos háttere valószínűleg piarista iskolázottsága, az ilyen 

ismeretségekből kialakuló kapcsolatok képezik társadalmi kapcsolatrendszerének egyik 

legfontosabb alapját. A piarista tanulmányok után 1787-től tanári állása van Kanizsán, ahol 

alsó osztályosoknak oktat grammatikát. Ezután következtek a pesti bölcsészkaron eltöltött 

tanulmányévek, és itt is szerez diplomát, továbbra is fenntartva korábbi kapcsolatait, melyek 

még tovább bővülnek, esztétikára például Werthes Frigyes tanította, aki már 1784-től a 

bölcseleti tudományok tanára volt a pesti egyetemen, és akivel szintén közeli kapcsolatban 

kerül. Érdekes dokumentum lehet Bárány fiatal éveinek eszmetörténeti feltérképezése 

szempontjából a pesti bölcsészkaron írt diplomamunkája, ennek azonban mindmáig nem 

sikerült nyomára bukkanni az egyetemi könyvtár anyagai között. Tanulmányait valószínűleg 

1790 körül fejezte be, ekkor jelentkezett ugyanis arra a pályázatra, amely kapcsán leginkább 

számon tartja őt irodalomtörténet-írásunk. Ekkor történt ugyanis, hogy Görög Demeter és 

Kerekes Sámuel, a magyar folyóirat-irodalom egy fontos darabjának, a Hadi és Más 

Nevezetes Történetek című lap elindításával új közéleti-politikai fórumot kívántak létrehozni. 

Nagyjából ugyanez a cél vezérelte őket annak a pályázatnak a kiírásában, amely a Magyar 

Kurír hasábjain jelent meg 1790-ben, és amelynek tárgya egy magyar nyelvű pszichológiai 

munka megírása volt. Jelenséges lélek-mény című, sokáig cenzori okokból kéziratban maradt 

munkája nyerte el az elismerő díjat, és ez Bárány nevét még ismertebbé tette a korszak 

tudományos köreiben.78 Ennek a pályamunkának, illetve a hozzá kötődő eseményeknek 

köszönhetően Bárány az 1790-es évek fordulóján már a korszak értelmiségi szereplőinek 

körében találta magát. A pályázat másik díjazott munkája például az ekkoriban aktív irodalmi 

tevékenységet folytató Pálóczi Horváth Ádámé, akinek műve, Bárányéval ellentétben, szinte 

azonnal meg is jelent.79 A pályázat kiírói, Görög Demeter és Kerekes Sámuel ekkor már a 

korszak jól ismert lapszerkesztői és tudományszervezői voltak. A magyar folyóirat-irodalom 

kezdeteinek időszakában, vagyis 1789 nyarán indították útjára a már említett lapot Bécsben, 

magyar nyelven, s egyik céljuk – csatlakozva ezzel egy jóval szerteágazóbb társadalmi 

                                                 
77 Koppi Károly és általában a piaristák szerepéhez a korszak értelmiségi mozgalmában legújabban: Forgó 
András: Koppi Károly szerepe a 18. század végi nemesi-értelmiségi reformmozgalomban. Forgó András (szerk.): 
A piarista rend Magyarországon. (Rendtörténeti konferenciák 6.) SZIT, Budapest, 127–149. Lásd továbbá: 
Balogh Piroska: „…ut nulla Historiarum vos unquam satietas capiat”: Koppi Károly történészprofesszori 
székfoglaló előadása 1784-ből. Sic Itur ad Astra (12) 2000, 4, 13–46; Horváth Ambrus: Koppi Károly működése. 
Szeged, Palaestra Calasanctiana, 1940. A piaristák budapesti kollégiumához: Takáts Sándor: A főváros alapította 
pesti piarista kollégium története. Budapest, 1895; A piarista rend magyarországi történetének forrásaihoz 
legújabban: Koltai András: Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába. 
Budapest, Piarista Tartományfőnökség, 2007. 
78 Gyárfás: Az első magyar bölcseleti mű és története. 1990. 
79 Pálóczi Horváth Ádám: Psychológia az az a lélekről való tudomány. Pest, 1792. 
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célkitűzéshez – éppen a magyar nyelv ügyének előmozdítása volt. Mecénásai tehetősebb 

főnemesek voltak, de a szerkesztők aktívan ápolták a hazai tudományos élet meghatározó 

figuráival ekkorra kialakult kapcsolataikat is. Ezek közé tartoztak az olyan lapszerkesztők, 

mint Péczeli József vagy Révai Miklós, de a tudományszervezés egyéb területeiről is 

rendelkeztek összeköttetésekkel, s már ekkor körvonalazódott egy majdani magyar tudós 

társaság szükségességének, illetve lehetséges felállításának gondolata. Ezek a célkitűzések 

tápláltak azon szándékukat is, hogy tudósi és tudományszervezői ambícióikat pályázatok 

kiírásával mozdítják előre. A pályázati felhívás, amiről esetünkben, vagyis Bárány Péter 

sikere kapcsán szó van, még a lap megindulása előtt jelent meg a már említett Magyar Kurír 

hasábjain 1789 januárjában, melyben fél éves határidőt adtak a szerzőknek a pályamunkák 

beérkezésére. A kitűzött pályadíj egy 150 példányszámos nyomtatás, és 30 arany honorárium 

volt.80 A pályázat sikeresen le is zárult, az első díjat pedig a pesti egyetemen frissen végzett 

Bárány nyerte meg a kanti inspirációjú, Jelenséges lélek-mény című pszichológiai 

munkájával, a pályázat eredményeiről a Hadi és Más Nevezetes Történetek 1790-es száma 

tudósít. Az első helyen díjazott pályamunkáról a kor tudományos életének szinte valamennyi 

tagja elismerően nyilatkozott Péczeli Józseftől kezdve Váczy Jánososon át Koppi Károlyig, 

Bárány egyébként ez utóbbi barátja és tanítója pesti lakásán fejezte be a pályázatra írott 

könyvet. Majdnem pontosan egy évvel a pályázati kiírás után került sor a társadalmi 

eseménynek is beillő átadási ceremóniára az egyik szerkesztő, Kerekes Sámuel bécsi lakásán 

a kor tudósainak, testőreinek, főúri nevelőinek jelenlétében. Az eseményen a korabeli sajtó 

néhány szerkesztője mellett jelen van a már említett piarista kör és barátok, Révai Miklós,81 

Kis József (ekkoriban Széchényi családi orvosa), Kibling József (ekkoriban a Draskovics-fiúk 

nevelője) az 1790-es reformmozgalom számos prominens alakja, például Decsi Sámuel, vagy 

Báróczi Sándor testőríró.82 Az esemény tehát Bárány kapcsolatrendszerének másik, nem 

kevésbé fontos szegmenséről árulkodik. Az első helyért járó pénzjutalmat pedig Festetics 

György, Teleki Sámuel és Széchényi Ferenc együttesen ajánlja fel. A beérkezett munkákat, 

szám szerint hármat, Görög Demeter mutatta be a jelenlévő illusztris vendégeknek, méghozzá 

a beküldés sorrendjében, vagyis Pálóczi munkája után Bárányét, majd pedig a harmadik 

pályamunkát, melynek szerzősége máig sem ismert. Ezután következett a győztes szerző 

Görög Demeter általi bemutatása és méltatása, ami után pedig az idős Báróczi Sándor 

                                                 
80 Kókay György: A magyar sajtó története 1705-1848 I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. 125. 
81 A piarista Révaival való kapcsolatához lásd Csaplár Benedek monográfiáját: Csaplár Benedek: Révai Miklós 
élete III. 1881-1889, Budapest, 219, 365; Révairól újabban: Thimár Attila: Hős és áldozat. Révai Miklós és a 
klasszikus századforduló irodalomtörténete. Budapest, Universitas Kiadó, 2007. 
82 Kókay: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei 1780-1795. 1970, 351-352. 
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mondott beszédet, aki kimondottan e célból érkezett Kassáról, méghozzá nem más, mint a 

korszak egyik legfontosabb mecénás főura, Széchenyi Ferenc kérésére, hiszen a fiatal Bárány 

ekkor már az ő alkalmazásában állt személyi titkárként. Ez a társadalmi ünnepélynek is beillő 

esemény idáig viszonylag ismert volt a szakirodalomban, nemrég azonban újabb szerencsés 

felfedezéssel bővült a paletta, és ez a felfedezés nem más, mint Bárány Péter elveszettnek hitt 

válasza az elhangzott méltatásokra. A díjátadó ünnepségről szóló tudósítás egyik felét, az 

események leírását és Báróczi beszédét Váczy János közölte Kazinczy Helmeczy Mihálynak 

írott, 1813. december 16-i levele jegyzetében, Bárány felelete nélkül. Kazinczynak 

ugyanakkor tudomása volt Bárány feleletéről, hiszen ezt meg is említette Helmeczynek írt 

levélben, mikor anyagot kíván gyűjteni Báróczi megírandó életrajzához: 

 

„Kikerested e a’ M. Hirmondó’ leveleiből, 1789 táján, azon beszédet, mellyet Báróczy 
Bárány Péternek tart, midőn ez a’ Mgyarúl írt Psychologiáért megnyerte a’ jutalmat? — Hát 
a’ Bessenyei Társaságából kiírtad e a’ Báróczy’ kevés sorokból álló versét? — Ne feledd 
ezeket. Biographiája idejében kezid köztt leszen.”83 
 

Alig pár héttel később ismét a kérdéses beszéd ügyében ír levelet a kortársai munkáit és 

hagyatékát oly jól ismerő Helmeczy Mihálynak: 

 
„Szemere eddig volt veled s általvevéd tőle köteteimet. Kérlek, légy rajta, hogy az Érzékeny 
Útazások meg ne tiltassanak. Vígasztalhatatlan volnék, ha annak el kellene maradnia. Most 
minden időmet a Báróczy élete foglalja el. Első leveledben szeretném érteni, mi lészen a 8-
dik kötetben, úgy-e az Erkölcsi Mesék és Levelek, a Vers, a Bárány „Péternek mondott 
oráció és a Fohászkodás?- Védelmeztetett magyar nyelvet hagyjuk el egészen, minekutána a 
cenzor eltiltotta, mert félhetünk, hogy az exemplárok eltiltatnak s parancs jő reánk, azaz 
ellened és ellenem, hogy szemmel tartsanak.”84  

 

Itt érkezünk az imént említett felfedezéshez Bárány Péter feleletével kapcsolatban. Legújabb 

irodalomtörténeti kutatások sokszor hangoztatják, hogy máig kiaknázatlan lehetőségek 

rejtőznek a kor folyóiratainak tanulmányozásában, újraolvasásában, s ez bizonyosodott be 

Bárány pályadíjra adott felelete kapcsán is Debreczeni Attila jóvoltából. Bárány Péter 

Báróczy Sándor beszédére adott feleletét ugyanis egyértelműen fellelhetetlennek könyvelte el 

a kutatás, noha azt a kutató viszonylagos egyszerűséggel saját kezébe veheti a Hadi és Más 

Nevezetes Történetek 1791 január 25-i számát. Gyárfás Ágnes megadja ugyan a beszédek 

pontos helyét, másutt azonban átveszi Szinnyei adatát is, s azt állítja erre nézve, hogy a 

                                                 
83 Kazinczy Ferenc levele Helmeczy Mihályhoz, 1813 december 14, KazLev XI/2557 (Kazinczy Ferenc 
levelezésére a továbbiakban a KazLev rövidített formával hivatkozunk. A hivatkozásban a római szám a 
levelezés Váczy János által kiadott kötetének sorszámát, az arab szám pedig a levél számát jelöli) 
84 Kazinczy Ferenc levele Helmeczy Mihályhoz, 1814 január 8, KazLev XI/2571  
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szöveg fellelhetetlen. Szinnyei a Hadi és Más Nevezetes Történetek mellékleteként említi, de 

nem mondja, hogy az fellelhetetlen. Valójában nem két szövegről van szó, hanem egyről, s az 

nem a lap mellékleteként jelent meg, hanem a lapban.85 „Beszéltessük” tehát kicsit Bárányt a 

pályázat és pályamunka tétjeiről: 

 

„A' magyar Lélektudománytnjak
 
ki-munkálását a' honnyai szeretet tudtomra-is, több tudós 

Hazafiaknak tehettségére mérte, kiket én, elméj éknek mind mélységére, mind elevenségére
 

mind pedig a' józanabb Böltselkedésben való tágasbb tudományokra nézve, nálamnál elöbb-
valóknak vallok. - Hogy az érdem az én munkámra esett, azt nem annyira foghatóságomnak, 
mint egy-átaljában Kantnak, e' jelenlévő Világ, leg első Böltselkedőjének köszönöm. Ezen 
bölts, 's a' Böltselkedésnek mind ekkoráig habozó tengerében meg-őszűlt Férjfiúnak

 

köszönheti a' Világ hogy ezentúl meg szűnnek a' Böltselkedésben azon alaptalan 
(fundamentom nélkül való) tudós tsatázások, mellyek miatt gyakran egy tudós felekezet a' 
másik ellen felindulván, nyughatatlanul békételenkedő gyűlölségbe merültt; holott egyes 
erővel jobban segíthettek volna ezen egymástól el-szakadozott tudós Tagok a' 
Böltselkedésnek elő-menetelén. Ő szakasztá-meg azon okoskodó Rendet, melly szerént, a' 
leg-régibb

 
Böltselkedőktől fogva egész' az újabb Böltselkedőkig, egyik jobb sisté-mát talált-

fel a' Böltselkedésben a' másiknál, 's éppen mikor gondola a' Világ, hogy Kartésnak 
sistémája leg-jobb lenne akkor támada-fel (…) Ezen érdemit látván Lélek-tudományomnak 
jeles ítélő Bírái, nékem Ítélték jutalmát, mellyet egy Magyar Hazánk' boldogsága után 
munkássan törekedő Hazafi - vagyonnjából reá szántt. Ezen tselekedetével nyomban követte 
a' Görögök', Rómaiak', 's e' mái fénylőbb Nemzeteknek példáját, kiknél akkor virágzottak 
leg-inkább minden rendű Tudományok, 's Mesterségek, midőn a' Metzénások azoknak 
töveit leg-inkább öntözték. - Akaratom ellen-is meg kell vallanom, hogy vigabb órám 
éltemben nem voltt ennél, azért egyedül, hogy én Ítéltettem Hazámban leg-elsőbben-is arra 
méltónak lenni, hogy a' tudós Hazafiak (el-pirúlva mondom) érdemetlen nyomdokomat 
sikeresbb igyekezettel követvén, Lakó-társainknak, 's az egész Hazának boldogságát 
kettőzött erővel munkállják. - Ezen szándékkal fogadom tehát el a' ki-tett jutalmat-is; pedig 
ollyan tudós Barátimnak örökké fennmaradandó igyekezetek szerént, kik édes 
Anyanyelvünknek az úgy nevezett Hadi Történetek ' Írásával való hasznos fényesítésére 
nem tsak éjjeleket nappalokat szentelték fel, hanem önnön szükségeikkel nem gondolván 
(szabad légyen azt nékem egyszer haladó képpen ki-mondanom, a' mit ezen érdemes két 
Hazafi örömest titokban tart) kevés vagyonnjaikat, 's úgy szólván véres verejtékj éknek

 
árát 

az ollyan Ügyefogyott magyar Iffj aknák tanitására áldozzák, kiket vagy a' réz-metszésre, 
vagy más ékes Tudományokra hajlandóknak esmérnek; 's annak kezéből fogadom azt el 
kinek szive Hazája' boldogsága felett tiszta magyar vérrel meg-telvén, az illyen örvendetes 
lépésekr[e]

 
könyvez; ki a' Magyar Tudományosságban meg-öszűlvén, annak űzésére több 

Hazámfiainak, nékem-is példás vezérlőm vala. - Valóban hogy szomjú Hazám óhajtott 
boldogságához juthasson, nem kívánok néki jobb Hazafiakat Bárótzinál, Görögnél, 
Kerekesnél, - Kiknek szívességébe, 's több tudós Hazámfiaiknak barátságába magamat 
ajánlom.”86 

 
 

E beszéd azonban nem pusztán gesztus értékű, hanem több szempontból is fontos 

dokumentum. Mint ahogy Gyárfás Ágnes és Debreczeni Attila kimutatta, egyben a hazai 

kantiánus filozófiai tájékozódás kiemelkedő darabja, és amely újabb részletekkel gazdagítja a 

                                                 
85 Részletesebben lásd: Debreczeni Attila: Régi hírlapok értékeiből…(Dayka Gábor és Bárány Péter elfeledett 
írásai) Magyar Könyvszemle (116.) 2000. 2. 210–214. 
86 Debreczeni Attila: Régi hírlapok értékeiből… 2000, 210-214. 
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hazai Kant-recepció eddig kevésbé ismert mozzanatait87, de emellett fontos megnyilatkozása a 

tudós hazafiság beszédmódjának (a későbbiekben erről bőven lesz szó), és a korabeli 

társadalmi kapcsolatrendszerek épülésének egyaránt. 

Bárány Péter életének és karrierjének egyik legfontosabb állomása következik a pesti 

tartózkodás és az említett sikeres pályamunka után. Ekkor kerül ugyanis először személyi 

titkárként, majd fokozatosan gazdasági ügyekért és könyvtári állományért egyaránt felelős 

pozícióba a korszak legfontosabb főnemesi politikusa, Széchényi Ferenc mellé. Ebben az 

állásban a politikailag ekkor már igencsak aktív Hajnóczy Józsefet követi, akinek munkái a 

már ismert mértékben meghatározták az 1790-es évek politikai mozgalmait és hangulatát, és 

aki barátként személyesen ajánlja be Bárányt Széchényinél a szóban forgó posztra.88 Bárány 

Péter Széchenyi Ferenc titkáraként az első néhány évben fejtette ki életének legaktívabb 

alkotói tevékenységét, és amint látni fogjuk, a családdal való szoros kapcsolatok és barátság 

egész további életét végigkísérte valamilyen formában. Annak ellenére, hogy egy nem túl 

hosszú periódusról van szó, titkári működése életének viszonylag jól dokumentált szakaszai 

közé tartozik. 89 Amellett, hogy bizonyíthatóan ekkor írta meg munkáinak legnagyobb részét, 

és ekkor készítette legfontosabb fordításait, a család iványi uradalmának gazdasági ügyeit is 

intézte, a MOL iványi uradalomra vonatkozó gazdasági iratai között több dokumentum is 

Bárány kézírásaként azonosítható, többek közt azok a dokumentumok, amelyek a birtokon élő 

parasztok és uraik közötti ügyletekről számolnak be.90 A mindennapos igazgatási jellegű 

feladatok mellett olyan területeken is fontos tapasztalatokat szerzett a gróf mellett, amelyeken 

keresztül jobban beleláthatott korának politikai eseményeibe, problémáiba, illetve a felmerülő 

problémákra adott elméleti válaszokra és elgondolásokra. Bárány bonyolította a gróf 

levelezéseit, részt vett a könyvtári állomány gondozásában91, és Széchényi munkái közül több 

is Bárány kéziratában maradt ránk.92 Ezek közül az egyik legfontosabb az a kézirat, amely 

                                                 
87 Debreczeni Attila pontosítja a beszéd közlésének dátumát és helyét is: eszerint Bárány Péter beszéde a Hadi és 
Más Nevezetes Történetek 1791. január 25-i számában, a IV. 89-95. lapokon olvasható tudósításban található, 
pontosan a 92-95. lapokon. Debreczeni Attila: Régi hírlapok értékeiből… 2000, 213. A kérdéshez lásd még 
Gyárfás Ágnes kísérőtanulmányát a díjnyertes pályamunka kiadásának kötetében: Gyárfás: Az első magyar 
bölcseleti mű és története. 1990, különösen 187-189. 
88 Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferenc 1754-1820.. Budapest, Osiris, 2002, [1902], 153. 
89 A hangsúly a forrásadottságok viszonylag szerencsés jellegén van, ami nem jelent a többi időszaknál kevesebb 
bizonytalanságot. Bártfai Szabó szerint például Bárány Korvinus Mátyás című munkája 1790-ben készült el, s 
ezt már iványi alkalmazottként fejezte be: Bártfai Szabó L.ászló: A sárvári-felsővidéki gróf Széchenyi-család 
története II. Budapest, Szent Isván Társulat, 1913, 458. 
90 Az erre vonatkozó források közül a legfontosabbak az iványi uradalom gazdasági jegyzőkönyvei, ahol több 
helyen, például különböző zálogszerződéseknél Bárány kézírása azonosítható: MOL, P 623, 26. sz., 164 .cs. 
91 Toldy Ferenc szerint Kis János „Hercules Választása” című művére Bárány hívta fel a gróf figyelmét, aki saját 
pénzén megjelentette az általa is értékesnek tekintett munkát. Toldy Ferenc: Magyar Államférfiak és Írók. 
Életrajzi emlékek Toldy Ferenctől. II. köt. Pest, 1868, 198. 
92 MOL, P 623, 26. sz., 164 .cs. 
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nem más, mint a gróf 1791-ben írt, rendszeres bizottságok teendőivel és az ország politikai 

perspektíváival foglalkozó politikai tervezete. A Széchényi-hagyaték MOL-ban található, 

iványi uradalomra vonatkozó iratcsomóiban található meg az eredeti irat magyar, német és 

latin nyelven, és amelyek közül a magyar nyelvű változat szinte minden kétséget kizáróan 

Bárány Péter kézírása. A munkát nyomtatásban megjelentette Bártfai Szabó László a 

Széchényi-családról írott háromkötetes monográfiájában, ő azonban nem utal arra, hogy az 

eredeti szöveg Bárány kézírása lenne.93 E kézirattal kapcsolatban a karrier értelmezése 

szempontjából különösen szerencsés helyzet áll fenn. Mint említettük, Bárány Péter 

működésének legaktívabb szakasza a Széchényi titkáraként eltöltött két-három év (a 

pszichológiai munka megírásának kezdetén már a gróf alkalmazásában állt), ekkor születik 

meg a legtöbb, általában teljesen változatos műfajú és témájú, nem csupán politikai, de 

irodalmi, illetve politikai-színpadi műve és fordítása is. Széchenyi gróf és környezete erőteljes 

szellemi és politikai hatásában a fiatal Bárányra nem kételkedhetünk, és ez a hatás rögtön 

kézzel foghatóvá is válik, amikor részletesen olvassuk a Bárány írta tervezetet a rendszeres 

bizottságok működési elveivel kapcsolatban, melyben a gróf aktuálpolitikai elképzeléseiről, 

társadalompolitikai célkitűzéseiről, kurrens szellemi mozgalmakról alkotott véleményével, és 

a helyes kormányzatra vonatkozó elveinek kifejtésével találkozunk. Széchényi Ferenc szerepe 

az 1790 körüli politikai vitákban már eddig is ismeretes volt. Családi hagyományaihoz híven 

közvetíteni próbált Bécs és a magyar nemesség között, miközben kíméletlen kritika alá vett 

mindent, amit társadalmilag ás politikailag elavultnak talált.94 Több röpiratot és politikai 

munkát is írt a korszakban az országgyűlések munkájáról és feladatáról, melyek közül a 

leghíresebbek Egy hazafi gondolatai néhány országgyűlésre tartozó dologról, a Javaslatok a 

nemes vármegyéktől az országgyűlésre küldendő követeknek szóló utasítások kidolgozására 

végett kiküldött bizottság számára vagy A magyar országgyűlésen javasolandó törvények 

lényege.95 Ezekben mind az egyenjogúsítás felé való elmozdulást szorgalmazta a kulturális és 

magyar nyelvi kérdések mellett. A korszakban ezzel nem volt egyedül, hiszen, mint 

bevezetőnkben már említettük, ebben az időszakban különösen sok röpirat és politikai munka 

látott napvilágot köznemesek, főnemesek, valamint értelmiségiek tollából. Elég, ha Batthyány 

Alajos, Nagyváthy János, Skerlecz Miklós, Vay József, vagy éppen Hajnóczy József 

munkáira gondolunk. Ez utóbbi esete azért is érdekes, hiszen mint említettük, Bárány előtt 

                                                 
93 Bátfai Szabó: A sárvári-felsővidéki gróf Széchenyi-család története II. 1913, 455. 
94 Széchényi Ferenchez lásd pl. Fraknói: Gróf Széchényi Ferenc. 2002 [1902]; Bátfai Szabó L.ászló: A sárvári-
felsővidéki gróf Széchenyi-család története I-II. 1913; Poór János: Kényszerpályák nemzedéke 1795-1815. 
Budapest, Gondolat, 1988. 
95 Széchényi jellemzően az 1790-es évek elején írta erre vonatkozó munkáit. 
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Hajnóczy József töltötte be Széchenyinél a személyi titkári posztot, az ő radikális társadalmi-

politikai nézeteire pedig szintén nagy hatással lehetett a gróf.96 Nem célunk itt az 1790–91-es 

országgyűlés eredményeinek bemutatása és értékelése, annyi bizonyos, hogy a fontos részét 

képezi az a döntés, melynek értelmében rendszeres bizottságokat állítottak fel abból a célból, 

hogy ezek a következő országgyűlésig megvalósítható törvényjavaslatokat készítsenek elő a 

politikai és gazdaság különböző területein.97 A bizottságok anyagai később nem egy esetben a 

reformkori elképzelések kiindulópontjaivá váltak, s a kortársak lelkesedése is érthető volt 

1790 körül. Széchényi fentebb említett három munkáját talán jobban ismeri a szakirodalom, 

az említett kéziratról talán ez kevésbé mondható el, s emellett Bárány munkássága és karrierje 

szempontjából is kiemelt jelentősége van. Azok a gondolatok, melyekről ebben a nagyjából 

15 oldalas kéziratban olvashatunk, egyértelműen visszaköszönnek Bárány Péter korszakban 

született munkáiban, csakúgy, mint 1810-es években kifejtett elképzeléseiben. Ő maga első 

kézből ismerte e tanulmányt és gondolatait, a magyar nyelvű változat mellé készített egy 

német és egy latin fordítást is.98 Azzal kapcsolatban természetesen, hogy a tervezet 

mennyiben Széchényi egyedüli munkája, illetve mennyiben vett segítséget fiatal titkárától 

talán túlzottan merész lenne bármiféle következtetést levonni, annyit azonban a filológiai 

tények is bizonyítanak, hogy Bárány már ekkor is igencsak érdeklődhetett a mindennapi 

politika iránt, Széchényi pedig sok szempontból számított munkájára. Annyit talán nem túlzás 

kijelenteni, hogy a deputatiók sikeres működésének alapvetéseiről elmélkedő munka Bárány 

későbbi szellemi működésének mintegy összefoglalója, az abban megjelenő gondolatok mellé 

közvetlenül hozzárendelhető egy-egy Bárány által írt mű, illetve fordítás. Ez a hatás 

természetesen egy összetettebb folyamat (bizonyosan léteztek, talán léteznek egyéb 

fennmaradt munkák, amelyekkel az említett kapcsolat kimutatható lenne), a 

forrásadottságoknak ez a szerencsés helyzete, e munka szerencsés fennmaradása azonban 

egymagában is lehetővé teszi, hogy a tervezetre az életmű összefoglalójaként tekinthetünk, és 

megérthetjük a gróf szellemi-politikai környezetének életre szóló hatását Bárány Péterre, 

ezekről az összefüggésekről a későbbiekben részletesebben is foglalkozunk majd a következő 

fejezetekben.     

                                                 
96 Hajnóczyra vonatkozóan lásd: Bónis: Hajnóczy József. 1954; Csizmadia Andor (szerk): Hajnóczy József 
közjogi-politikai munkái. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1958; Poór János: Hajnóczy József. Budapest, Új 
Mandátum Kiadó, 1998. 
97 Pajkossy Gábor: Az 1791/3-as közpolitikai bizottság javaslatai. Az országgyűlés, a közigazgatás és a cenzúra 
rendezése (doktori disszertáció. Budapest, Egyetemi Könyvtár, kézirat. R 8119/979); Gergely András: A 
„rendszeres” bizottsági munkálatok" szerepe a magyar reformmozgalom kibontakozásában Tiszatáj, 1974. 6.  
98 MOL P 621. 163. cs. 
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De kanyarodjunk most vissza Bárány Péter életének és karrierjének meghatározó 

csomópontjaihoz és jellegzetességeihez, hiszen Széchényinél töltött időszakával kapcsolatban 

van egy további érdekes adalék, mellyel szintén csak érintőlegesen foglalkozott a kutatás. 

Nem más, mint puszta érdekesség, hogy az 1791 szeptemberében született Széchenyi 

Istvánnak az anyakönyvek tanúsága szerint maga Bárány Péter volt a keresztapja. Erre 

röviden Bártfai Szabó László is utal a már említett, Széchenyi-családról szóló háromkötetes 

monográfiában, majd a Széchenyi István életére vonatkozó levéltári és könyvészeti forrásokat 

aprólékosan összegyűjtő és rendszerező Szentkirályi Elemér is megemlíti 1987-ben írott 

munkájában, részben Bárfaira hivatkozva.99 Hivatkozás nélkül, de Zichy Antal is a keresztelés 

pillanatával indítja Széchenyi Istvánról írott munkájának első kötetét.100 

A keresztelőt a források szerint nem templomban, hanem a szokásokkal ellentétben (egy 

pontosabban meg nem nevezett) háznál végezték, és egyáltalán nem biztos, hogy arról a 

házról van szó, ahol Széchenyi a világra jött.101 Bár a keresztelés körülményeivel 

kapcsolatban sok részlet vitatott, annyi bizonyos, hogy a bécsi Szent Mihályról elnevezett 

plébániatemplom kurátora, Hieronymus Winkler végezte 1791. szeptember 21-én római 

katolikus szertartás szerint. Az anyakönyv megjegyzés rovata, melyre Szentkirályi hivatkozik, 

részletesen szól arról a megjegyzés rovatban, hogy a keresztelési aktus nem a templomban 

történt, a kor szokásával ellentétesen. Szentkirályi ugyanakkor az anyakönyvvel kapcsolatban 

több szokatlan dologra is felhívja a figyelmet. Ilyen például az, hogy a keresztanya 

helyetteseként magát a szülészt, vagyis egy férfit írtak be. A keresztszülők rovatában továbbá 

nem azonos a kézírás, és a rovat utolsó szavaival utalnak az előző rovatban már beírt 

szülészre is. A szokások és a vallás szerint a keresztanya helyettese az kellett, hogy legyen, 

aki az újszülöttet a keresztvíz alá tartotta. Ezekből Szentkirályi feltételezi, hogy a keresztelés 

nem a szülői házban történt, a keresztelésnél ugyani nem volt jelen olyan személy, aki a 

keresztszülők nevét meg tudta volna mondani, amikor pedig azok nevét beírták, nem tudták 

egy olyan nő nevét, aki a keresztelésnél jelen volt.102  Bármennyire homályosak is az esemény 

körülményei, annyi bizonyos, hogy a jegyzőkönyvben Bárány Péter neve áll, mint 

keresztszülő, aki a gróf titkáraként Ardrich Péter jószágigazgató helyetteseként volt jelen az 

eseményen.103 Jelen volt még maga Széchényi Ferenc, Festetics Julianna, valamint Johann 

                                                 
99 Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez, Budapest, Országos Műszaki Inform. Kp., 
1987, 90. 
100 Zichy Antal: Gróf Széchenyi István életrajza I. Budapest, M. Tört. Társ., 1897, 1-2. 
101 Zichy: Gróf Széchenyi István életrajza I. 1897, 1. 
102 Szentkirályi: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez. 1987, 89. 
103 Zichy Antal azt is megjegyzi, hogy a család már eltért attól a hagyományos szokástól, miszerint alattvalóik 
sorából helybenlakó szegényeket, olykor valóságos koldúsokat hívtak meg (ex statu mendicorum), kiknek 
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Steidel szülész, Festetics Anna helyetteseként.104 Széchényi másnap Papp Ferenc ügyvédnek 

írott levelében szintén szól a keresztelő körülményeiről, s ebben szintén megemlíti Bárány 

titkár jelenlétét.105 A részletek bizonytalansága ellenére annyi mindenképpen látható (és 

számunkra ez a fontosabb mozzanat), hogy Bárány Péter titkárként akkoriban már a gróf 

legbelső körének egyik munkatársa volt, a keresztelésnél való jelenlét pedig a családdal való 

személyes jó viszonyt is bizonyítja. 

Az iványi tartózkodás tehát nem csupán intellektuális, hanem magánéleti szempontból is 

jelentős változásokat hozott számára. A források szerint szintén itt Iványban ismerkedett meg 

későbbi feleségével, Palásthy Zsuzsannával, a befolyásos Palásthy Márton tábornok 

lányával106, aki rokona volt az 1780-as évek első felében a bécsi kancellárián dolgozó, az 

említett piaristákkal és más tudós körökkel szoros kapcsolatot fenntartó Palásthy 

Mártonnak.107 Zsuzsannát aztán feleségül is vette, és három fiuk, valamint egy lányuk 

született. A családi viszonyokról sokat elárulnak a feleség 1820-as években Széchenyi 

Istvánnak írt levelei. Három fiuk közül az első, József még az édesapa iványi működésének 

idején jött a világra, és szintén a gazdasági pályát választotta, először a Keglovics grófok 

sajóvámosi uradalmán teljesített szolgálatot, majd az 1820-as években Torontál megyében, 

mikor a család is ott lakott a szülőkkel együtt, saját birtokán gazdálkodott. Bárány János, a 

második fiú a költészetben is jártas volt, aki a család anyai ágának hagyományait követve 

katonának állt, és a Ferdinánd huszároknál teljesített alhadnagyi szolgálatot.108 A legkisebb 

fiú, Péter már a család miskolci tartózkodása alatt született, a források szerint viszonylag 

későn, a feleség levele szerint 1813 körül. Ebben a levélben tesz említést Fanni kislányukról 

is, akit a családfák egy helyen sem említenek.109  

Ne szaladjunk azonban ennyire előre az életrajzi narratívában. Láthatjuk tehát, hogy az 

1792-93 körül még mindig csupán harminc esztendős Bárány Péter már a korszak értelmiségi, 

tudós és irodalmár köreinek aktív és mások által hivatalosan is elismert szereplője. A korai 

iskoláztatás piarista kapcsolatrendszere összeért a Széchenyi-család jelentette vonallal már a 

                                                                                                                                                         
neveiket az illető anyakönyvekben nem minden megilletődés nélkül olvashatjuk. Cserébe viszont a grófi család 
számos férfi- és nőtagjai szivesen beíratták magokat tanúknak vagy keresztszülőknek, cselédjeik, jobbágyaik, 
tisztjeik, vagy ily kitüntetésre bármi címen érdemessé vált párfogoltjaik házasságkötéseinél vagy keresztelőinél. 
Zichy: Gróf Széchenyi István életrajza I. 1897, 1. 
104 A jegyzőkönyv adatait részletesen közli Szentkirályi: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez. 1987, 88. 
105 A levelet idézi Bátfai Szabó: A sárvári-felsővidéki gróf Széchenyi-család története II. 1913, 449, valamint 
Szentkirályi: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez, 1987, 90. 
106 A Palásthy család Palásth Pál által dunántúli B-ágának tagjai: Palásthy Pál: A Palásthyiak, I-III, Budapest, 
1891, III. köt függelék. 
107 Balogh: Fejezetek egy leveleskönyvből. 2008. 
108 Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. Budapest, 1983. Idézi Gyárfás: Az első magyar bölcseleti mű és története. 
1990. 186. 
109 Bárány Péterné levele Széchenyi Istvánhoz, 1827. október. MTA Kézirattár K 202/76. 
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pszichológiai pályamű kapcsán is, melyet kiegészített a tudós magyar társaság létrehozását 

célul kitűző nemesi-értelmiségi csoportban való aktív részvétel, innentől kezdve abba a belső 

körbe tartozott, amely e magyar tudós társaság felállításán dolgozott.110 Olyannyira aktív 

részese lesz e folyamatnak, hogy a Révai által 1790-ben összeállított listán, amely a felállni 

készülő társaság állandó munkatársainak nevét tartalmazza, az ő neve is szerepel.111 A 

Széchenyi pesti lakásán tartott alapító ülésről – a Batsányi meg nem hívásának okait firtató – 

Kazinczy is beszámol Aranka Györgynek írott levelében, az ülésen pedig olyanok vesznek 

részt, mint az igazgatónak ajánlott Orczy báró, a tagok között pedig Bárány Péter és Kazinczy 

Ferenc mellett ott találjuk többek közt Spissich György, Vay József, Balog Péter, Esterházy 

Károly és Nagyváthy János nevét is. A gróf ismert és komoly szándékai a tudós társaság 

felállítására vonatkozóan szervesen érintették tehát Bárányt is. Kazinczy 1790-ben, Aranka 

Györgynek írt levelében így számol be a gyűlésről, melyről a korszak meghatározó 

intellektusai közül lényegében csak Batsányi hiányzott: 

 

„Pesten 3-a 8br. tartatott egy litterarius consessus gróf Széchényi Fer. úr. őexcell. házánál. 
Gróf Berényi, B. Orczy, B. Podmaniczky, B. Vay, gróf Eszterházy Károl, Vay József, Balog 
Péter, Máriássy István, Spissics, Horváth Ádám, Nagyváti, Bárány uraknak jelenlétekben, 
hol én is mint invitatus megjelentem. Az a planum olvastatott el, amely szerint a M. 
Társaságnak kell felállíttatni. Pesten vala Batsányi is, de oda nem hívattatott. Esmerik 
garboncáskodó lelkét. Révaival, Rádayval, Rajnissal, Simaival, Horváth Ádámmal, 
Verseghyvel s mindennel vólt már csatája. En esküszöm néked, hogy ez embertől senkit 
sem rettentek vissza, ’s érdemeit nálamnál inkább és készebben senki sem esmeri; ’s most is 
senkit sem kértem, hogy ne hívják: de sokan esmerik. Ő miatta szakadt félbe az ifjú B. 
Ráday által ez előtt 6 esztendővel öszve-gyűjtött M. Játszók Társasága is. Hanem ő 
tsakugyan imponál az embernek. Abba a’ figurába szedi magát, a’ melly ezt mondja: Igen 
is, én, én vagyok a’ híres Batsányi, ’s sorba járt minden uraságot az első Regni Bárótól 
fogvást az utolsó nem tudom miig.”112 
 

Ezzel egy olyan életrajzi kontinuitás tanúi lehettünk volna az 1790-es évek mozgalmai és a 

reformkor között, amire meglehetősen ritkán találunk példát. Bárány ugyanis mind az 1790-es 

évek közegében, mind pedig a 19. század első két évtizedében a tudományszervezés területén 

is figyelemreméltó kapcsolati rendszerrel rendelkezett. Bárány tehát ekkoriban már kortársai 

által jól ismert egyrészt irodalmi-politikai munkáiról, másrészt közéleti szerepvállalási 

szándékaival kapcsolatban. Ekkorra már túl van két rendkívül fontos színpadi munka valamint 

egy fontos politikai-elméleti mű magyarra fordításán, a terjedelmes pszichológiai könyv 

megírásán, úgy tűnik tehát, hogy a fiatal Bárány nem csupán tudományszervezési-közéleti 

                                                 
110 A szakirodalom erre vonatkozóan egy elveszett forrást említ: Jutalomfelelet a magyar tudós társaság 
felállítása iránt, 1791. 
111 A listát lásd: Csaplár Benedek: A nemzeti törekvések akadályai 1791, Figyelő,1885, 18. évf., 34-54. 
112 Kazinczy levele Arankához 1790. nov.2. KazLev II/342. 
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porondon, hanem az alkotói irodalmi tevékenységek területén is jelentős sikerekre számíthat, 

ennek egyik jeleként értelmezhető a pszichológiai pályamunkáért nyert díj is. Az életrajz 

ebben az időben viszont jelentős fordulatot vesz. 

 

 

A karrier cezúrája? 

 

A karrier szempontjából említendő jelentős, talán legfontosabb problémához érkezik 

ezen a ponton az életrajzi narratíva, amely nem más, a karrier (látszólagos) cezúrája 1794-95 

körül, vagyis az a tény, hogy az imént bemutatott irodalmi ambíciók szembeötlő módon 

lecsillapodtak a jakobinus per vádlottjainak kivégzése után. Ebben önmagában semmi érdekes 

nem lenne, hiszen a korszak sok aktív szereplőjének életében, illetve karrierjében okozott 

törést a mozgalom megtorlása a hatalom részéről (s még többek esetében vált ez az életrajz 

meghatározó motívumává, gondoljunk Csokonai, Kármán vagy éppen Pajor Gáspár esetére), 

azt kell hogy mondjuk azonban, hogy Bárány esete nem igazán illeszkedik a megszokott 

képbe. Kézenfekvő dolognak tűnhet első látásra, és a kevés Bárányra vonatkozó szakirodalom 

is nagyrészt azt sugallja, hogy azért húzódik vissza az aktív irodalmi szereptől, mert a 

megtorláshoz kapcsolódó vizsgálatokban valamilyen módon felmerül az ő neve.  

A helyzet a valóságban azonban sokkal ellentmondásosabbnak tűnik, és úgy látszik, 

hogy Bárány esetében az éles változás éppen azért szembeötlő, mert irodalmi 

tevékenységének folytatására elméletileg a megtorlás időszaka után is lenne lehetősége. 

(Aminthogy Görög Demeter, Decsy Sámuel és mások számára ez a lehetőség nem is szűnik 

meg). Bárány ugyanis annak ellenére, hogy több, a jakobinus perben kivégzett személlyel 

tartott fenn igen szoros kapcsolatot (elég, ha ismét felidézzük, hogy őt magát Hajnóczy 

Józsefet ajánlja saját utódjául Széchényi Ferencnél a titkári posztra113), valamint hogy az 

1790-es években több munkáját sem engedi a cenzúra nyilvánosan megjelenni. Ez történik a 

már bemutatott pszichológiai pályaművel, melynek cenzori esetéről maga számol be 

Széchenyi Istvánnak egy 1820-as években írott levelében, illetve Korvinus Mátyás című 

színdarabjával, melyet szintén nem enged a cenzúra bemutatni.114 Annak ellenére tehát, hogy 

a perrel kapcsolatos jelenlegi ismereteink logikája azt diktálná, hogy Bárányra nehéz idők 

jöttek a szervezkedés leleplezésével (éppen a fentebb bemutatott társadalmi kapcsolati 

                                                 
113 Fraknói: Gróf Széchényi Ferenc 1754-1820. 2002, 154. 
114 A cenzúrázott eredeti példány a cenzor megjegyzésével megtalálható az OSZK-ban is. 
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hálóknak köszönhetően), neve a jelenleg ismert források szerint nem merült fel komolyabban 

a mozgalommal kapcsolatos vizsgálat során. Erről a legmeggyőzőbben egy Benda Kálmán 

által idézett levél tanúskodik, melyet Hajnóczy József ír búcsúzóul a jakobinus per során 

húgának, Teréznek. E levélben ez áll: „Mit dem Josi aber gehn Sie zu alle denen, deren Liste 

ich dem Molnár hinterlasse, und die hier oder zu Pest sind.”115 A Hajnóczy által emlegetett 

lista abból a szempontból érdekes, hogy az azok neveit tartalmazza, akiktől Hajnóczy, mint 

hozzá közel álló barátoktól kívánt elbúcsúzni. A listán, amelyen Bárány Péter is szerepel, 

utólag Németh János jogügyi igazgató maga húzta alá a gyanúsnak tekinthető, illetve 

tekintendő személyeket, Bárány Péter neve azonban nincsen a listán aláhúzva, a per ennek 

megfelelően el is kerüli őt. Ennek ellenére természetesen a mozgalom megtorlása a hatalom 

részéről nagyban hozzájárulhatott az alkotói szereptől való visszahúzódáshoz, s ennek lelki, 

alkati okai egyaránt lehettek, az viszont a fentebb pontokban vázolt életrajzi kontextusból 

világosan látszik, hogy bár életpályája hangsúlyai az irodalmi ténykedésről egyértelműen a 

gyakorlati-politikai tevékenységekre tolódnak. Ilyen értelemben tehát karrierjében semmiféle 

törés nem mutatkozik, sőt, talán jól megalapozottnak tűnhet egy olyan feltételezés, hogy 

amennyiben 1827-ben bekövetkezett súlyos betegsége, majd 1829-ben bekövetkező halála 

ebben nem akadályozza meg, a Széchenyi István köré szerveződő csoport egyik tagjaként 

aktív szerepet vállalhatott volna a reformkor tudományos és politikai életében is. Erről 

tanúskodik az MTA kézirattárában őrzött levele, melyet Széchenyi Istvánnak írt 1826 

augusztusában, s melynek tárgya a felállítandó tudós társaság fontossága és feladatai volt, és 

az ebben való részvételt Bárány meglehetősen komoly szándékok mentén képzelte el.116 Ezzel 

egy olyan életrajzi kontinuitás tanúi lehettünk volna az 1790-es évek mozgalmai és a 

reformkor között, amire meglehetősen ritkán találunk példát. Bárány ugyanis mind az 1790-es 

évek közegében, mind pedig a 19. század első két évtizedében is figyelemreméltó 

összeköttetésekkel rendelkezett, a két időszak közötti „hiátusnak” pedig valójában két fő 

jellemzője volt Bárány életében. Az egyik az irodalmi és közírói ambíciók látványosan 

háttérbe szorulása az 1810-es évek végéig, valamint (kissé talán paradox módon) a karrier 

szembeötlő folytonossága, mondhatni felfelé ívelése. 1795 után Bárány, érthető okokból, 

stratégiai választás elé kerül az életpálya és karrier kérdését illetően, és döntése után továbbra 

is komoly hivatali posztokat lát el: hercegi uradalmak gazdasági tisztje, vármegyei hivatalnok 

                                                 
115 Részletesen lásd: Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai. II. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1952, 
780.  
116 Bárány Péter levele Széchenyi Istvánhoz, 1826 augusztus, MTA Kézirattár, K 202/75 
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és táblabíró, prefektus, csupa olyan poszt, melyek egytől egyik komoly hivatali-politikai 

pozícióknak tekinthetők.  

 

 

Az irodalmi ambíciók után – vármegyei és hercegi szolgálatok 

 

1795-től kezdve tehát Bárány irodalmi tevékenysége hosszű időre szünetel (ennek 

lehetséges okairől részletesen is szó lesz a későbbiekben), noha egészen 1805-ig a Széchényi-

család szolgálatában dolgozik, s csak ezután költözik Miskolcra, ahol sokáig a vármegyei 

hivatali hierarchiában tevékenykedik. Az 1810-es évek elejétől, nagyjából tíz évnyi 

vármegyei adminisztratív szolgálat után Bárány Péter 1813-tól részben édesapja, az 1814-ben 

elhunyt Bárány János utódaként, a Bretzenheim hercegi család regéczi és pataki birtokain lát 

el gazdasági feladatokat minden valószínűség szerint nagyjából 1813-tól mintegy tíz éven 

keresztül. Itt jórészt az insurrekciós alap rendezésével kell foglalkoznia,117 miközben anyagi 

helyzete nem kimondottan volt rendezettnek tekinthető, az egymást követő biztos állások, 

illetve édesapja feladatkörének átvétele sem járt feltétlenül együtt anyagi biztonsággal. 

Részben ezért is fordul egykori munkaadójának családjához segítségért, ami a Széchenyi 

családhoz való szoros viszonyának további megmaradásáról árulkodik. 

Kazinczy levelezése ezen időszakra vonatkozóan Bárány vármegyei közgyűléseken 

betöltött fontos szerepéről és felszólalásairól is tájékoztat bennünket, és bizton állítható, hogy 

Bárány hivatalánál fogva is a vármegyei közélet egyik ismert figurájának számított az 1810-es 

évek első felében. Erre vonatkozóan többek közt Zemplén vármegye levéltári anyaga 

szolgáltat adatokat. A megyegyűlési jegyzőkönyvekből ugyanis világosan látszik, hogy 

Bárány miskolci tartózkodása alatt szinte végig jelen volt a megyegyűléseken, részben 

valószínűleg hivatali teendőiből kifolyólag is. Bárány Miskolcról való elköltözése után sem 

volt közömbös a vármegyei történések iránt, igaz, ekkor már Zemplén vármegye politikai 

életében találkozhatunk nevével a forrásokban.118 A szakirodalom 1813-ban jelöli meg azt az 

                                                 
117 Forrás: BL IV. 501/E 1397/1814. Hivatkozza még Gyárfás: Az első magyar bölcseleti mű és története. 1990, 
187.  
118 BAZ Megyei Levéltár, IV.2001/e, Borsodvármegye 1795-1804 évi jegyzőkönyveihez tartozó személynevekre 
A-L összevont mutató 64-66, (az évszám után zárójelben a numerus serialis) 1796 (1824); Borsodvármegye 
1805-1814 évi jegyzőkönyveihez tartozó személynevekre A-L összevont mutató 65-68, 1805 (2570, 3057), 1806 
(897, 2721, 3313), 1807 (688, 1028, 1958), 1808 (117, 2459, 3034, 3246, 3449), 1809 (865, 1044, 1080, 1308, 
1740, 2105), 1810 (502, 865, 1167, 2069, 2492, 3461), 1813 (3447), 1814 (106, 146, 743, 1397, 3568, 3797); 
Borsodvármegye 1815-1824 évi jegyzőkönyveihez tartozó személynevekre A-L összevont mutatóm 96-101, 1815 
(255, 417, 763, 3002, 3528, 3951), 1816 (1424, 1603, 1610), 1817 (1338, 1605, 3088, 3654, 4079, 4209), 1818 
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időpontot, melytől kezdve Bárány a Bretzenheim hercegi család pataki és regéci birtokának 

pénzügyeinek kezelőjeként kezd dolgozni. Bizonyos forrásokból viszont úgy tűnik, hogy a 

váltás ennél valamivel korábbra, 1811/12 környékére tehető. Ebben, illetve a zempléni 

közéleti tevékenységre vonatkozóan egyfelől ismét Kazinczy Ferenc levelezését hívhatjuk 

segítségül, aki gyakran számol be az érdekesebb megyegyűléseken történtekről, illetve a 

vármegyei eseményekről. Ezzel kapcsolatosan pedig már az 1811-es és 1812-es 

beszámolókban is felbukkan Bárány neve, immár a Bretzenheim családnál elfoglalt 

címében.119 Kazinczy 1815-től a zempléni levéltárban dolgozott120,  és a levéltárral 

kapcsolatos szervezési munkálatokkal kapcsolatos levelek említik Bárány Péter nevét is, 

immár a Bretzenheim-család hivatalnokaként. Sokszor képviseli a családot különböző 

ügyekben, a családi birtokon keresztülfolyó Bodrog szabályozásának ügyétől az útépítésekkel 

kapcsolatos kérdéseken át a különféle használati jogokig.121 

Ilyen (hivatali) értelemben tehát karrierjében egy bizonyos szempontból semmiféle törés 

nem mutatkozik, sőt, talán jól megalapozottnak tűnhet egy olyan feltételezés, hogy 

amennyiben 1829-ben bekövetkező halála ebben nem akadályozza meg, az előző generáció 

fontos képviselőjeként sokat hallhattunk volna nevéről az oly híres reformkori társadalmi-

politikai tevékenységek kapcsán 

A kontinuitás a személyi kapcsolatok egyes elemeinél is megfigyelhető, ilyen például a 

Széchényiekkel fenntartott kapcsolata. Az iványi tartózkodás és az ott alakított 

kapcsolatrendszer tehát minden szempontból meghatározó volt és az is maradt Bárány 

számára. Kapcsolata a családdal eme tízéves tartózkodás után sem szakad meg, még ha 

intenzitása változik is. 1802-ben, utolsó iványi tartózkodási évében esküvői éneket ír 

Széchenyi Franciska Batthyányi Miklóssal való házasságának alkalmából, s az eseményt a 

helyszínen ünnepli.122 Széchényi Ferenccel való kapcsolata és barátsága is megmarad, cskúgy, 

                                                                                                                                                         
(1611), 1819 (1555, 1703, 1869, 1870, 2923, 4013, 4182), 1820 (104, 211, 463), 1821 (845, 3376), 1822 (546), 
1823 (1071, 1772/3, 1815), 1824 (1636, 3359, 3727) 
119 Erről tanúskodik Kazinczy Rumy Károly Györgyhöz írt két levele: „Der Praefect des Bretzenheimschen 
Pataker Dominiums Herr von Bárány (einst Piarist) sagte mir gestern, dieser Nuncius habe viel Unction. Herr 
von Szemere verstand das Wort nicht. Ich war sein Dollmetsch. — Leben Sie wohl theurester Freund!” Kazinczy 
Ferenc levele Rumy Károly Györgynek 1811 ápriliában. KazLev VIII/1979; „Meine Fenster zittern jeden 
Sonntag von den Mörserschiessen [!], die der Praefect des fürstl. Bretzenheimschen Gutes Sáros-Patak und 
Regécz, (becsületes Úri neve: Bárány Péter) in Ptak, und ich weiss nicht wer in Ujhely, vor Freude über die 
Siege in Leipzig und Hanau und über die Eroberung von Rom, machen lassen.” Kazinczy Ferenc levele Rumy 
Károly Györgynek 1813-ban: KazLev X/2558;  Kazinczy ugyanilyen tisztségében említi Bárányt Nagy 
Gáborhoz 1812 augusztusában írott levelében is: KazLev X/2304. 
120 Részletesebben lásd: Oláh Tamás: Kazinczy Ferenc kapcsolata Zemplén megye levéltárával. (http://www.uni-
miskolc.hu/~philos/2011_tom_XVI_1/63.pdf) 
121 Lásd: Kazinczy Ferenc levele Kazinczy Péternek 1812 augusztus: KazLev XXIII/5781 
122 Bárány Péter: Ének mélt. gr. Batthyány Miklósnak és mélt gr. Széchenyi Francziska k. a. mennyegzői 
örömnapjára. Sopron, 1802. 
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mint Széchenyi Istvánnal, még ha útjaik el is válnak, ezt egy 1826-ban kelt levele is 

bizonyítja, melyeket az MTA kézirattára őriz. Ebben egy könyvgyűjtemény mutató táblájáért 

mond köszönetet a grófnak: 

 
„Ezen áldozattja Excellentiádnak a’ Hazai oltárán a szelídebb századnak magzatja, és sokkal 
illatozóbb, mint az öldöklő fegyverhez szokott őseinknek véres áldozattjai. Mert fegyver 
ugyan ez; de édes Hazánkat vérontás nélkül oltalmazó fegyver. Éppen ezen maga nemében 
egyetlen egy gyűjtemény győz meg engemet arrúl, hogy édes hazám csupán ezen szelid 
fegyverek fogyatkozása miatt közelgetett gyakran vég veszélljéhez, s ennek héjánossága az 
akkori századoknak Geniussával lelkesíttetvén kinszerítté őséinket a véres fegyverhez 
nyúlni.”123 
 

A tudományos szervezőmunka mellett más ügyben is bátran fordul egykori 

munkaadójának és barátjának fiához. Ezt bizonyítja többek közt az a rövid levél is, melyet 

Széchenyi István 1821. október 1-én írt barátjának, Wesselényi Miklósnak. Ebben a fontosabb 

események mellett említi a régi családi baráttól, Báránytól kapott levelet is:  

 

„Saját lovaimmal Tiszafüreden át Pestre utazom. Vadászommal ezen a nyáron 479 
darab vadat lőttem. Erdélyből levelet kaptam Báránytól, akinek 10 ezer váltó forintot fogok 
kölcsönadni. Így akarom tisztelni atyám porait! Ez az eset és több más körülmény erősítette 
meg bennem az elhatározást: az ezredhez többé nem térek vissza. Utazásom az Egyesült 
Államokba érlelődik (…)”124 
 

A Széchenyi által említett összegnek köszönhetően az a Bárány-levél is beazonosítható, 

amiben a szóban forgó összeget kéri kölcsön a gróftól megélhetési gondjai miatt. A gróf által 

Wesselényinek írt levél tehát nem csak azt mutatja meg, hogy Báránynak ez idő tájt gondjai 

akadtak, hanem hogy a fiatal gróf tudatában van annak, mennyire fontos volt édesapja, 

Széchenyi Ferenc számára a Bárány Péterhez való kapcsolat. Arról, hogy magának Széchenyi 

Istvánnak milyen emlékei voltak Báránnyal kapcsolatban, és hogy ő maga számára mennyire 

fontos volt régi ismeretségük, azt jól jellemezni a Széchenyi István naplójában található 

bejegyzés, amely nem más, mint a gróf Bárány Péterrel való 1821-es Gyulafehérvári 

találkozásának leírása. Kapcsolatuk jellegének beszéltetése szempontjából talán érdemes ezt a 

rövid epizódot is Széchenyi saját szavaival felidéznünk: 

 

„Örömömben és meglepetésemben sírtam! 17 esztendő előtti életem elevenen 
emlékezetembe toppant! A törekvést és sóvárgást valami ismeretlen boldogságra: úgy 
éreztem mint az élet tavaszán midőn az ember egy istenhez hasonlatosan emelkedik az 
emberiség fölé, és minden szívdobbanásában az örökkévalóságot érzékeli! E régi barát első 

                                                 
123 Bárány Péter levele Széchenyi Istvánhoz: 1826. május 12. MTA Kézirattár 202/75 
124 Széchenyi István – Wesselényi Miklós: Feleselő Naplók. Egy barátság kezdetei (szerk.: Maller Sándor), 
Budapest, Helikon Kiadó, 1986. 59. 
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átölelésekor – gyermekkorom képe jelent meg előttem. – Mindazon érzelmek dagasztották 
lüktető keblem, és azon kifejezhetetlen árnyalatai örömnek, fájdalomnak, melyek a férfi és 
az aggastyán lelkébe hangosan kiáltják: ’élvezett boldogságod ízelítője az erényes ember 
jövendő életének.’ Alig álltam a lábamon, mert boldogságomban legszívesebben térdre 
rogytam volna – hogy Istent háláljam és dicsérjem! Ah, hogy irigyeltem B.-t a könnyekért 
melyeket hullatni bírt.”125 

 

Ekkoriban már hosszú ideje nem láthatták egymást. Széchenyi Ferenc 1820-ban meghalt, 

Bárány pedig, mint említettük, 1803-ban Miskolcra került vármegyei tisztviselői feladatokat 

ellátni 1811/12-ig, ebben a szűk évtizedben a Bárány-család lakóhelye a miskolci Szemere 

utcai Bárány-ház volt.126 Innen került tovább a család a férj és családapa Torontál megyében 

végzendő munkája miatt.127 

Fontos megemlíteni, hogy a miskolci vármegyei szolgálat utáni zempléni tevékenység, a 

hercegi alkalmazás gazdasági-pénzügyi felügyeleti munkaköre úgy tűnik, ösztönzőleg hatott 

Bárányra írás tekintetében is. Valószínűleg ilyen irányú tevékenységeinek köszönhető az, 

hogy ehhez hasonló témákkal foglalkozik akkor, amikor újra publikálni kezd, mindössze két 

tanulmány erejéig, melyek a Tudományos Gyűjtemény 1817. évi számaiban jelennek meg.128 

Bárány ekkoriban egyébként a lap előfizetője volt, nevét fel is tüntetik az előfizetők nevei 

között a világi méltóságot viselők névsorában.129 Előfizetőként ugyanakkor egyéb lapokban is 

felbukkan a neve már a korábbi időszakokban is, ami arról tanúskodik, hogy a tudományos 

életet és fejleményeket mindig is meglehetősen közelről követte.130 Közel hét évig látja el 

Bárány ilyen irányú tevékenységét a Bretzenheim-birtokon, ezután Torontál megyébe kerül, 

és 1820-tól Szepesi Ignác erdélyi püspök pénzügyeinek kezelőjeként dolgozik egészen 1829-

ben, Új-Aradon bekövetkező haláláig.131 Torontál megye fontos keretet biztosított a Bárány 

családnak a továbbiakban, a család több tagja élt és dolgozott itt a 19. század első felében, 

akik közül talán a leghíresebb a később még szóba kerülő, ügyvéd és történész Bárány 

                                                 
125 Széchenyi István: Napló. Szerk. Oltványi Ambrus. Budapest, Gondolat, 1978, 176. 
126 Rémiás Tibor (szerk.): Miskolc 18. századi társadalma feudális kori összeírásai alapján. Miskolc, Bíbor 
Kiadó, 2004. 
127 Bárány Torontál megyében való tartózkodásának időszaka életének legkevésbé ismert és dokumentált 
időszaka, további források felbukkanása azonban természetesen ebben az esetben sem zárható ki. 
128 Debreczeni Bárány Péter: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. Tudományos 
Gyűjtemény 1817 I. évf. VIII. köt. 51-65; Bárány Péter: Borsod vármegye némely statisztikai tekintetben. 
Tudományos Gyűjtemény 1817, I. évf. IX. köt. 49-63. 
129 Tudományos Gyűjtemény 1818. XII. 133. (Érdekesség, hogy Bárány Péter neve itt már Borsod megye 
táblabírájaként szerepel) 
130 Egy ilyen folyóirat például a Magyar Museum is, melyben szintén előfizetőként bukkan fel a neve Bárány 
Péter Úr formában. Vö: Első folyóirataink: Magyar Museum I. (s.a.r. Debreczeni Attila), Debrecen, 2004, 494. 
131 Életrajzi adatainak legfontosabb forrása Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, I., Hornyánszki 
Könyvnyomda, Budapest, 1891. Életére vonatkozóan számos adatot a témával komolyabban szinte egyedüliként 
foglalkozó Gyárfás Ágnes pontosított, ennek ellenére máig sok az életrajzhoz kapcsolódó homályos rész. 
Gyárfás: Az első magyar bölcseleti mű és története. 1990. (különösen a kísérő tanulmány) 
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Ágoston volt, Péter unokaöccse. Ezenkívül Péter egyik fia is itt telepedett le, s már a család 

költözése előtt is a megyében folytatott gazdasági tevékenységet. Életének ez az a szakasza, 

amelyben a közpolitika még egyszer napirendre került a tudós társaság felállítása formájában. 

Bárány lelkesen és eltökélten jelzi kompetenciáját és szándékait az ebben való részvételre a 

bölcseletek területén 1826-os levelében.132 Ez a szándék azonban valóban csak szándék 

maradt Bárány hirtelen betegsége, majd 1829-ben bekövetkező halála miatt. Felesége, 

Palásthy Zsuzsanna levelet is írt Széchenyinek, melyben anyagi támogatásért folyamodna a 

grófhoz, hogy el tudja tartani még kiskorú gyermekeit, s ápolni tudja az akkor már súlyos 

betegségben szenvedő Bárányt, aki így már nem tudott részt venni az akadémia megalapítása 

körüli tennivalókban. A levélből is megtudhatjuk, hogy Báránynak komoly szándékai voltak a 

közéleti szereplés folytatását illetően, s ha betegsége nem akadályozná, aktívan venne részt 

annak a néhány éven belül felállítandó tudós társaságnak a munkájában, melynek létrehozásán 

– mint láttuk – maga is annyit fáradozott az 1790-es évek elején. 

 

„Én engedelmet kérek hogy olly bátor vagyok Nagyságodnak egynéhány sok irásommal 
alkalmatlankodni, ezen bátorságot adta nékem kegyes .. hozzánk Levele a’ melybe 
méltoztatott irni hogy akar mikor meg szorulunk tehát tsak oly bátorsággal folyamodjunk 
Nagyságodhoz mint Atyánkhoz most tehát abban az vagyok és mind az szegény 
gyermekemmel együt hogy szegény Uramat már 2szer meg ütötte a guta (…)minden 
érzékenység nélkül van és az elméje is olly gyenge hogy ha valamit akar beszélni tehát ell 
felejti és az beszéd közepébe meg akad tehát képzelheti nagy bajom az én szomoru 
Álapotomat a gyermekkel és még 2nek nem tudom sorsát ez az egyik Sári leányom az másik 
pedig Péter fijam amellyik még tsak 13 Esztendős és még tsak negyedik iskolát fogja ell 
végezni szernyi gondba fog az kerülni még iskolaitt ell fogja végezni (…)azt remélem hogy 
Nagyságodnak érzékeny szive meg fog rajtam és szegény gyermekeimen esni, a mellyekkel 
együtt kérem hogy könyörüljön meg rajtunk, az Kegyes Gróf akinek az Isten annyi 
módott(?) adott hogy az szegényekkel jótt tehet és olly szivet is hogy az még szorultakat 
magatul ell nem botsáttya Nagyságod hogy ne segítné a mellyet már én is tapasztaltam hogy 
mely kegyes szokott lenni Nagyságod, és nem is bátorkodtam alázatosan kérdezni, hogy 
könyörüljön én rajtam és ne tudjon kétségbe vonni, hogy ha engem szegény gyermekeimmel 
együt, az az szerentsétlenség nem ért volna, hogy szegény Attyak tehetetlensége miatt 
semmi hivatalt nem vehet, ha az nem volna tehát már régen szolgálna még most öreg 
napjaiba, de már most vége mindennek, hogy ő nékünk valamit keressen, ha pedig ugy ell 
kezd beszélni hogy hogyan maradunk halála után tehát sz Köszikla is meg száná, akor 
annyira van hogy meg nem tudjuk vigasztalni hogy vann még egy Isten és jo Emberek a kik 
ell nem fognak hagyni bennünket…”133 

 

Széchenyi válaszát nem ismerjük, Bárány viszont 1829-ben elhunyt, felesége pedig 

Miskolcon halt meg 1851-ben.134 Palásthy Zsuzsanna levele a grófhoz 1827 októberében egy 

                                                 
132 Bárány Péter levele Széchenyi Istvánhoz 1826 augusztus 12. 
133 Bárány Péterné Palásthy Zsuzsanna levele Széchenyi Istvánhoz MTA Kézirattár K 202/76. 
134 Gyárfás Ágnes adata a mindszenti templom halotti anyakönyve alapján. Gyárfás Ágnes: Az első magyar 
bölcseleti mű és története. 1990. 188. 
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másik szempontból is érdekes forrás. Mint láttuk, a levélben a feleség anyagi segítséget kér 

Széchenyitől, mivel férje komoly betegsége miatt nem tud hivatalt vállalni, és a család 

helyzete egyre nehezebbé válik anyagilag.  

Mindezek alapján Bárány esetében tehát legalább három, részben egymással is 

összefüggő kapcsolatrendszert azonosíthatunk már 1790 körül is (a piarista kör, a „tudós 

társaság” szervezése körüli nemesi-értelmiségi csoport, valamint a Széchényi-család és az 

ahhoz közeli főurak köre), de a további kutatások még tovább árnyalhatják ezt a képet.  Ezen 

a pontos felmerülhet a kérdés, hogy Báránynak esetleg volt-e szoros kapcsolata 

szabadkőműves körökkel, illetve hogy ő maga tagja volt-e bármilyen szabadkőműves 

társulásnak a korszakban. Gyárfás Ágnes hangsúlyozza, hogy erre vonatkozóan nem 

említenek semmit a források, sem a szakirodalom, Abafi Lajos ugyanakkor említést tesz egy 

helyen Bárányról.. A szabadkőművesség történet tárgyaló munkájában Abafi Nagyváthy 

János, illetve az említett, Széchényi Ferenc körül csoportosuló tudós nemesek tevékenysége 

kapcsán hozza szóba Bárány Péter nevét, összesen egyetlen egyszer a könyvben, ez a részlet 

viszont explicite szabadkőművesnek titulálja személyét annak ellenére, hogy forrását nem 

nevezi meg: 

 

„Azon tanácskozmányokban ir részt vett Nagyváthy, amelyek ekkortájt magyar tudós 
társaságlétesítése érdekében tartattak, nevezetesen 1790. okt. 3-án gróf Széchényi 
Ferencz házánál: gróf Berényi, báró Orczy báró, báró Podmaniczky, báró Vay, gróf 
Eszterházy Károly, Vay József, Balogh Péter, Máriassy István, Kazinczy, Horváth Ádám, 
Bárány és Nagyváthy – tehát csupa szabadkőműves jelenlétében, ami talán egyik okát 
képezte annak, hogy a nemzetnek e rég táplált óhajtását az udvar nem teljesítette.”135 

 

 

Milyen szempontból van jelentősége a fentebb röviden vázolt, sokrétű társadalmi 

kapcsolatrendszernek? Bárány írásainak eszmetörténeti jelentősége mindemellett éppen abban 

áll, hogy azok a legkevésbé sem izoláltak, mint ahogyan maga Bárány személye sem az: 

életműve eszmetörténeti szempontból több érdekes jelenség és problémakör találkozásában 

fekszik, mindegyik munkája mellé, más, sokszor hasonló, sokszor eltérő műfajú szövegek 

egész sora helyezhető a korszakból, kirajzolva ezzel az adott diskurzus, vagy éppen „politikai 

nyelv” kontúrjait és jellegzetességeit.136 Szövegeinek megfelelő kontextualizálása mellett 

tehát ez a páratlan társadalmi kapcsolatrendszer is bizonyítja, hogy a korabeli magyar politikai 

gondolkodás sajátos megnyilvánulásai nem egy társadalmilag és intellektuálisan elszigetelt 

                                                 
135 Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Budapest, Tarandus Kiadó, 2012, 334. 
136 A politikai nyelv fogalmához elsősorban Pocock már említett munkáit. 
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gondolkodó tollából származnak, hanem egy közmegbecsülésnek örvendő, lényegében 

egészen a reformkor kezdetéig széleskörű társadalmi összeköttetésekkel és fontos pozíciókkal 

rendelkező gondolkodótól.  

 Egy ígéretes és sokat megvalósító karrier ért véget 1829-ben Bárány halálával. 

Zárásként annyit mindenképp elmondhatunk, hogy egy összetett, sok elemében atipikus életút 

áll előttünk. Egy olyan középnemes gondolkodó pályája, aki társadalmi összeköttetései, 

iskolázottsága révén a korszak politikai és művelődési folyamatainak aktív részes és 

befolyásolója volt. Hogy mennyire volt ismert és elismert tagja a korabeli tudós és irodalmi 

közösségnek, arról önmagáért beszél az, hogy halálhírét 1829-ben a Hazai ’s Külföldi 

Tudósítások 8. száma címlapon jelentette meg Bárány nekrológját, mint a hónap egyik 

legfontosabb eseményét. Egy másik lap, a Tudományos Gyűjtemény 1829. évi 9. száma 

szintén megemlékezett róla halála alkalmából.137 Összefoglalásképpen álljon itt az előbbi, 

hosszabb nekrológ: 

 
„Temes Vmegyéből Jul. 19-dikén írják: hogy a f. h. 10-dikén Új-Aradon elhunyt Tek. Todós 
Debreczeni Bárány Péter Úr, azon Ns Megyének Tábla-Bírája, életének 66-dik évében, 
güta-ütésben. A’ boldogult egy időben az alsóbb ’s felsőbb tudományokat is tanítá; majd a 
nagylelkű Gr. Széchenyieknél mint gazdasági Fő-Tiszt, utóbb Borsodban a’ Megye 
hivatalainál, továbbá Breczenheim Herczegnél, mint a’ Sárospataki ’s Regéczi Uradalmak’ 
Praefectusa, végre az akkori Erdélyi Püspök N. M. B. Szepessy Ignácz Ő Exjánál, mint a’ 
Püspöki Javak’ Praefectusa, fáradhatatlan munkássággal tölté-el élete’ legszebb részét. Mint 
hazai Tudós is díszlett. Több nyomtatásban lévő darabjai bizonyítják ezt. Ő írá az első 
magyar Lélek-tudományt (Psychologia), de a’ melly bizonyos oknál fogva kézíratban 
maradt. Egy jutalom-kérdés’ megfejtéséért neki itéltetett a’ kitett díj. Nyomtatatlan kézíratai 
számtalanok.”138 

 

E nekrológban is röviden összefoglalt, forrásokban nem túl gazdag életút tipikusnak és 

atipikusnak tűnő vonásait kívánjuk tehát egybevetni az általa írt és fordított munkák 

jellegével, a korszak egyéb politikai munkáira is reflektálva. Bárány életének egyes 

szakaszairól árulkodó, részben még feltáratlan források számos érdekes jelenségre hívják fel 

figyelmünket.  

Ígéretes lehet mindezek mellett Bárány Péter életpályájának és irodalmi 

tevékenységének, karrierjének összehasonlítása a korszak más szereplőivel, akik sok 

szempontból hasonlóságot mutathatnak a bárányi modellel, illetve pontosíthatják azt, hogy 

                                                 
137 „Julius 10d. Új-Aradon (Temes Vármegyében) Debreczeni Bárány Péter, több T. N. Vármegyék’ Tábla-
bírájok, ’s több rendű munkájáról (Magyar Anyáknak az Ország Gyűlésére ’s a’ t. alázatos kérések. Pesten 1790 
8d r. 32 l. A köznép’ megvilágosodásáról ’s a’ t. Ewaldból ford. Bécsben 1791. 8d r. 154. l. A’ talált gyermek  
Vígjáték 5 felv. Gróf Brühl után szabadon ford. Endrődy’ Magyar Játékszínének I. kötetében. Pesten, 1792. ’s a’ 
t.) ismeretes író, ’s ezen Tud. Gyűjteménynek is dolgozó társa; 66d évében.” In: Tudományos Gyűjtemény 1829. 
IX. 106. 
138 Hazai és Külföldi  Tudósítások. 1829. II. 8. 
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mennyiben is beszélhetünk egyfajta modellről Bárány esetében, hogy a munkái kapcsán 

megfigyelt jellegzetességek mennyire voltak tipikusak vagy éppen atipikusak a korszakban. 

Az egyik példa lehetne Kónyi János, aki Bárány Péterrel szinte teljesen ellentétes életpályát 

futott be, az irodalmi ambíciók felszínen maradása az ő esetében a hivatali és katonai karrier 

viszonylagos sikertelenségével párosult.139 Báránnyal szemben ugyanakkor gazdag irodalmi 

hagyatékkal rendelkezik, amiből elsőre semmilyen következtetés nem vonható le, az életpálya 

ás az általa írt munkák összevetése Bárány példájával ugyanakkor sok szempontból 

tanulságos lehet. Amennyiben egy másik irány felől szeretnénk a kérdést megközelíteni, 

érdemes lehet Péteri Takács József példája. Bárányhoz hasonlóan ő is híres családoknál látott 

el titkári, illetve nevelői tisztségeket és munkákat, pályája sok hasonlóságot mutat Bárány 

Péterével, és az általa írott politikai, erkölcsi és filozófiai munkákról nem született még átfogó 

munka.140 Egy hagyományosabb munka született az utóbbi időben a korszak egy ismertebb 

alakjáról, Faludi Ferencről, akinek életművét szintén érdemes lenne a fent említett 

szempontok fényében, már a bárányi modell ismeretében, kontextualizáló módon 

megvizsgálni egyfajta összehasonlító elemzés keretében.141 

 

 

Színház, politika, tudományosság – Bárány Péter művei és a történeti irodalom 

 

Bárány Pétert 1829-ben bekövetkező halála tehát megakadályozta abban, hogy a 

reformkori teendőkben aktívan részt vegyen. Régi erőfeszítései, melyek a tudós társaság 

létrehozására irányultak, életében nem jártak ugyan sikerrel, de az az értelmiségi kör, melynek 

tagjaként ezért tevékenykedett, keresztül tudta vinni elképzelését. Bárány Péter élete 

önmagában is egyfajta érdekes kontinuitás hordozója abban a relációban, ami lényegében 

napjainkig megosztja a korszakkal foglalkozó kutatókat, és ami nem más, mint az 1790-es 

évek elejének szellemi pezsgése és a reformkori eredmények közötti összefüggés, illetve 

                                                 
139 Kónyiról lásd részletesebben: Bíró: A felvilágosodás korának magyar irodalma. 1998, 51.  
140 A legutóbbi időben Péteri Takácsról született egy disszertáció Stohl Róbert tollából, a munka azonban 
elsősorban filológiai erényekkel bír Péteri Takács levelezésére vonatkozóan, eszmetörténeti relevanciája ennél 
kisebb: Stohl Róbert: Fragmenta Takatsiana. Források és kiegészítések péteri és téti Takáts József (1767-1821) 
életrajzához. PhD. Értekezés, 2009, kézirat. 2010. Ezúton mondanék köszönetet Szilágyi Mártonnak, aki a 
dolgozatra felhívta a figyelmem. A kérdéshez lásd még: Stohl Róbert: Festetics László neveltetéséről. In:  
Lymbus: magyarságtudományi forrásközlemények. Budapest, Magyar Országos Levéltár, Balassi Bálint Intézet, 
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2008, 211-233.  
141 Sárközy Péter: Faludi Ferenc. Pozsony, Kalligramm, 2005; Lásd még: Köbölkúti Katalin: Faludi Ferenc. 
Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1984. 
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kontinuitás.142 Erre a kérdésre a dolgozatban még bőven lesz alkalmam visszatérni. Bárány 

élete nem csupán azért érdekes, mert e sokat vitatott átmenet aktív és tevékeny részese volt, 

hanem mert karrierjének és utóéletének rendkívül csekély szerepet tulajdonított eddig a 

szakirodalom. A történeti kutatások és historiográfia homlokterébe, ha úgy tetszik 

„szimbolikus terébe” akkor került be, amikor az „nemzetivé” vált, vagyis akkor, amikor 

személye szorosan kapcsolódott ahhoz a folyamathoz, amit „korai nacionalizmus”-ként, vagy 

„nemzeti ébredés”-ként aposztrofál általában a szakirodalom. E folyamatok és jelenségek 

része a nemzeti tudós társaság, a nemzeti irodalom létrehozása, a magyar nyelv ügyének 

előmozdítása, vagy éppen az ország számára kedvező közjogi kérdések tárgyalása. A dolgozat 

bevezetőjében említett „nemzeti látószög” mentén neve időnként előkerült a 

szakirodalomban. Nem került be azonban a történeti narratíva egyéb kedvelt folyamaiba, mint 

például a jozefinizmus, az 1790-91-es országgyűlés, vagy éppen a jakobinus mozgalom, bár 

néhány munkája alapján akár ez is lehetséges lett volna. Az irodalmi összefoglalásokba 

leginkább drámamagyarításai és az első magyar nyelvű pszichológiai munka révén került be a 

neve.143 

 Ránk maradt munkái szinte nem is lehetnének műfajilag változatosabbak. A politikai 

röpirattól kezdve a színpadi fordításokon és gazdasági-statisztikai munkákon át a verses 

énekekig rendkívül széles a skála, részben ez az oka annak, hogy irodalomtörténet-írásunk 

nem igazán találta meg a „helyét” a hagyományos magyar irodalomtörténeti narratívában. Bár 

a fentebb idézett nekrológ szerint kéziratai számosak, ezek közül ma nagyon keveset 

ismerünk. Munkáinak számát közel egy tucatra tehetjük, de részben az említett műfaji 

változatosság, részben a vázolt életrajz, részben pedig a munkák kitűnő 

kontextualizálhatósága miatt ezek kitűnő alapot adnak egy eszmetörténeti vizsgálathoz. 

Mindenekelőtt röviden nézzük meg, mely munkákról is van szó, és hogy ezeket mennyire és 

milyen módon is tartotta/tartja számon (Bárány Péter személyével egyetemben) a kutatás. 

Bárány életéről és munkásságáról, mint már említettük, a legtöbb adatot Szinnyei 

szolgáltatta, az általa közölteket vette át szinte valamennyi újabb összefoglalás és lexikon. 

Ami Bárány Péter magyar irodalomtörténetben elfoglalt helyét illeti, a képlet meglehetősen 

egyszerű, az irodalmi kánon leginkább csupán két munkája révén tartja (vagy éppen nem 
                                                 
142 Miskolczy: A felvilágosodás és a liberalizmus között. 2007; Szűcs: Kontinuitás és diszkontinuitás a 18–19. 
század fordulójának magyar politikai kultúrájában. Századvég, 2010; A kérdéshez lásd még Vermes Gábor 
írásait: Vermes Gábor: Tradicionalizmus és a modernitás hajnala a 18. századi Magyarországon. Aetas, 2005/1–
2.  213-230. Vermes Gábor. A tradicionalizmus és a felvilágosodás keveredése Magyarországon a 18. század 
második felében. Sic Itur ad Astra, 2006/3-4.  87-112; Debreczeni Attila (szerk.): Folytonosság vagy fordulat? 
(A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései). Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996. 
143 Erre további péld még Kenyeres Ágnes (szerk.): Magyar Életrajzi Lexikon I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1981, 111. 



 55 

tartja) számon őt. Ezek közül az első a már röviden tárgyalt pszichológiai munka. A kézirat 

azonban nyomtatásban nem jelent, meg, sőt nagyjából kétszáz éven keresztül elveszettnek 

hitték.144 A szakirodalom legnagyobb része tehát csak és kizárólag e munka szerzőjeként 

értékeli életművét, munkásságának többi darabját részben vagy egészben negligálva. Ez a 

tendencia (némileg mégiscsak érthető módon) rendkívül hamar, lényegében Bárány életében 

elkezdődik, már Pápay Sámuel is ebben látja Bárány fő érdemét az 1808-ban megjelent, A 

magyar literatúra esmérete című munkájában.145 Ez aztán elindít egy hagyományt, ami 

egészen máig erősen tartja magát. Sokak szerint létezett a témában egy Campe-fordítása is, ez 

azonban nem került még elő.146 

Egy másik jellemző interpretáció kizárólag színműfordítóként tartja számon Bárányt, s 

azt is leginkább egyetlen munkája alapján teszi. A Sőtér István szerkesztett Magyar irodalom 

története III. kötete például csak és kizárólag mint színműfordítót említi Bárány nevét az 

1790.es évek elején fordított „Talált gyermek” című Brühl-darab fordítása kapcsán147, igaz, 

ezt a munkát a rendszeres világi színjátszás rohamos terjedésének időszakával kapcsolatban 

az „igényes”, azaz nyomtatásban is megjelent művek között említi, szemben a kéziratban 

maradt „dilettáns” színpadi művekkel és fordításokkal ellentétben.148 A 2001-ben megjelent 

Új magyar életrajzi lexikon színműíró és publicistaként aposztrofálja őt, ami helytállónak 

tekinthető, s ez is bizonyítja, hogy művei szertágazó jellegéből adódóan nem lehet pusztán 

fordítónak, szépírónak, vagy publicistának tekinteni. Ez a munka egyébiránt – Szinnyei 

adatait véve alapul továbbra is – még mindig Miskolcban jelöli meg Bárány születési helyét, 

noha hivatkozik Gyárfás Ágnes azon munkájára, amely a már említett levéltári anyag alapján 

Gagy faluban adja meg azt 1763-ban.149  Az Új magyar irodalmi lexikon szintén Miskolcot 

jelöli meg szülőhelyként, és Bárány irodalmi pályájának legfontosabb, és lényegében egyetlen 

említésre méltó mozzanatát pontosan abban az általunk problematikusnak tartott pillanatban 

látja, amikor is 1793/94 környékén „kilépett az irodalom és tudományok világából”.150 Ezt 

tényként említi még egy összefoglalás, mely szerint az elsősorban fordítói tevékenységet 

folytató Bárány Péter 1794 után már egyáltalán nem folytatja ilyen ambícióit.151 Bayer József 

                                                 
144Bogár Krisztina: Kant ismeretelméletének hatása az első magyar pszichológiai munkában. Itk, 2002, 5-6, 543-
551, Gyárfás Ágnes: Az első magyar bölcseleti mű és története. 1990, 190-195. 
145 Pápay Sámuel: A magyar literatúra esmérete. Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 1986 [1808.], 422. 
146 Lásd pl.: Németh András: A magyar pedagógia tudománytörténete. Budapest, Gondolat Kiadó, 2005, 86. 
147 Bárány Péter: A talált gyermek. Vigj. 5 felv. szabadon ford. gr. Brühl Fr. után németből. Pest, 1792.  
148 Sőtér István (szerk.) A magyar irodalom története I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965, 127. Lásd még ehhez 
többek közt: Schöpflin Aladár: Magyar színművészeti lexikon : a magyar színjátszás és drámairodalom 
enciklopédiája I. Budapest, Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézet, 1929-1931, 121. 
149 Lásd a 69. jegyzetet. 
150 Péter (szerk.) Új magyar irodalmi lexikon I. köt., 1994, 132.  
151 Kenyeres (szerk.): Magyar Életrajzi Lexikon I., 1981, 111. 
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híres színháztörténeti munkájában szintén mint színpadi szerzőt és fordítót méltatja Bárányt, 

és bár megemlíti két egyéb munkáját is, kijelenti, hogy nevét egyetlen más munkája sem fogja 

fenntartani, mint a Talált gyermek, „melynek előadatása a magyar színészet történetének 

egyik nevezetesebb mozzanatával esik össze, és mint a mely egyes alakjaiban a későbbi 

népszínmű csíráit rejti magában.”152 Bárány Péternek a magyar színháztörténet kánonjában 

elfoglalt sajátos helyére későbbi fejezeteinkben még részletesebben is visszatérünk. 

A kortársak sokszor szintén elsősorban fordítóként tekintettek Bárányra, s jórészt ez 

hagyományozódott az utókor irodalomtörténeti állásfoglalásira. Katona István például 

kimondottan fordítónak (interpres) tekinti Bárányt, sok egyéb kortársához hasonlóan.153 Ez a 

20. századi munkákban is gyakran bukkan fel.154  Vannak olyan források is, melyek 

egyáltalán nem irodalmi tevékenységét tartják megemlítendőnek. Kovachich Márton György 

például mint a Széchényi szolgálatában az iványi uradalom gazdasági ügyeit felügyelő titkárt 

említi, nem szólva külön irodalmi tevékenységről és ambíciókról.155 A 19 század folyamán a 

magyar politikai gondolkodás történetét tárgyaló két fontos munka egyaránt említi egy-egy 

művét, és ilyen módon Bárányból mindenekelőtt politikai röpiratíró „válik”. Köszönhető ez 

mindenekelőtt a nők országgyűlési jogairól írott röpiratának, melynek köszönhetően 

elsősorban a „női egyenjogúsítás” egyik úttörőjeként tartották számon.156 A másik munka, 

amelyről néhány említést tett röpiratként a szakirodalom (szinte kizárólag a 19. században), 

nem más, mint az eredetileg Johann Ludwig Ewald tollából származó társadalomelméleti 

munka, s amit Bárány az 1790-es évek elején, már Széchenyi titkáraként fordított le 

magyarra.157 Azzal kapcsolatban, hogy e mű fordítója valóban Bárány lenne, egyes kutatók 

fogalmaztak meg kételyeket, mint ahogy a későbbiekben látható lesz, a szerzőség más 

egykorú források tekintetében szinte egyértelműen bizonyítható. Ezt a munkát említi a 

korabeli „konzervatív” gondolkodás manifesztációjaként Concha Győző is az 1880-as 

években írt, a közelmúltban pedig újra kiadott könyvében, Bárányról, illetve magáról a 

munkáról azonban szinte nem is esik szó. Ballagi Géza és George Barany az 1790-es évek 

                                                 
152 Bayer József: A nemzeti játékszín története. Budapest, MTA Irodalomtörténeti Bizottsága, 1887, 245. 
153 Katona István: Epitome chronologica rerum hungaricarum, transsilvanicarum, et illyricarum, concinnata III. 
Budae, 1798, 644.  
154 A később még részletesebben bemutatandó színháztörténeti munkákon kívül lásd: Császár Elemér: Deutsche 
Elemente in der ungarischen Dichtung des 18.  Jahrhunderts. Südost-Forschungen 6, 1941, S. 103-166; Ferenczi 
– Danielik: Magyar írók: életrajzgyűjtemény. Pest, Emich, 1856, I. 21. 
155 Kovachich Martinus Georgius: Formulae solennes styli in cancellaria, curiaque regum, foris minoribus, ac 
locis credibilibus, authentticisque Regni Hungariae olim usitati, Pesthini, 1799, 3. 
156 Nagyné Szegvári Katalin: A nők politikai jogaiért folytatott harc kezdetei Magyarországon. In: Mezey Barna: 
Hatalommegosztás és jogállamiság. Budapest, Osiris, 1998, 86. 
157 Ewald, Johann Ludwig: Über Volksaufklärung, ihre Gränzen und Vorteile. Berlin, 1790; Bárány Péter: A 
köznép megvilágosodásáról, annak határairól és hasznáról. Ewald I. L. után németből ford. Bécs, 1791.  
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politikai légkörének „konzervatív” darabjaként említik.158 E munkából kiindulva a 

szakirodalom Bárányra egyébként részben mint fordítóra tekint.159 Ugyanebben az 

időszakban, vagyis éppen az 1790/91-es politikai röpiratáradat idején több munkával is 

kapcsolódott ehhez a dömpinghez, ilyen az a röpirata, amely a nők diétára való beengedése 

mellett érvel (fontos hangsúlyozni, hogy valóban csak beengedésről van szó, azaz a karzaton 

való helyfoglalásról, nem pedig az országgyűlés munkájában való részvételről)160, s ez újfent 

politikai röpiratok szerzőjeként láttatja Bárányt. Mint látni fogjuk azonban második 

fejezetünkben, ez a szöveg talán más szempontból is érdekes lehet eszmetörténetileg. 

A huszadik század ötvenes-hatvanas éveiben Gortvaynál kerül elő Bárány Péter neve 

publicistaként a Tudományos Gyűjtemény 1817-es évfolyamába írt két cikke kapcsán. Ezen 

írások akkor születtek, mikor a Bretzenheim-uradalmak gazdasági tiszttartójaként dolgozott, s 

mindkettő gazdasági-társadalmi jellegű írás: az első a gabonafelesleg őrzésére szolgáló 

raktárak felállításának szükségessége mellett érvel, a másik pedig Borsod vármegyét mutatja 

be számadatok tükrében, leírással kiegészítve, ezek mindegyikéről szintén részletesen szólunk 

majd.161 

Nem marad ki a sorból a szépíró és költő Bárány Péter sem, ezt a titulust leginkább saját 

maga által írt, és később részleteiben is tárgyalt színpadi művével, a Korvinus Mátyás, egy 

vitéz nemzeti szomorúval elegyes vígjáték162című művével, valamint 1802-es, Széchenyi 

Franciska és Batthyány Miklós esküvőjére írt költeményével érdemelte ki.163 Az öt felvonásos 

Korvinus Mátyás 1790-ben jelenik meg, és azt a cenzúra a túlságosan politikainak vélt 

tartalom miatt nem engedte bemutatni, aminek szempontunkból szintén jelentősége lesz még. 

                                                 
158 Ballagi: A politikai irodalom története Magyarországon 1825-ig. 1888, 624; George, Bárány: Stephen 
Széchenyi and the Awakening of Hungarian Nationalism, 1791-1841. Princeton, 1968. 
159 Egyetlen példa a sok közül: Vay sarolta: Régi magyar társasélet. Budapest, Magvető Kiadó, 1986, 532. 
160 Bárány Péter: A’ magyar anyáknak az ország’-gyulésére egybe-gyűltt ország’ nagyai’, ‚s magyar atyák’ 
elejébe terjesztett alázatos kérések. Pest, 1790. Újabban közzétette Hámori Péter: Bárány Péter: Férfiak és nők 
„egy nemes politicumi Testben”. Bárány Péter röpirata a nők választójogáról. Korall (8.) 2007. 27. 193–204. 
161 Debreczeni Bárány Péter: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. Tudományos 
Gyűjtemény 1817 I. évf. VIII. köt. 51-65; Debreczeni Bárány Péter: Borsod vármegye némely statisztikai 
tekintetben. Tudományos Gyűjtemény 1817, I. évf. IX. köt. 49-63. 
162 Korvinus Mátyás, egy vitéz nemzeti szomorúval elegyes vígjáték 5 szakaszban, tört. jegyzetekkel együtt. 
Vertesz Frigyes után magyarúl kidolgozta B.P. (1790, cenzori példány). Az Országos Széchenyi Könyvtárban 
őrzött kézirat szövegét közzé teszi és tanulmánnyal ellátja Gyárfás Ágnes, (összeáll.): Korvinus Mátyás: Egy 
vitéz, nemzeti, szomorúval elegyes vígjáték 1790-ből Werthes Frigyestől / magyarul kidolg. Bárány Péter. 
Miskolc, 1986. Debreczeni Attila szerint Bárány még egy munka, a Don Carlos fordítására is készült. Az 
Orpheus egyik 1790-es száma beszámol ugyani arról, hogy egy bizonyos Bárány János e munka lefordítására 
készül. Debreczeni logikus érvelése szerint lényegében sajtóhiba történt. Bárány János ugyanis koránál fogva 
már nem igazán jöhetett számításba a munka kapcsán, az „ifjú, de érett Litterator” alatt valószínűleg Bárány 
Pétert kívánta megnevezni a lap. Vö: Első folyóirataink: Orpheus. (s.a.r. Debreczeni Attila), Debrecen, 2001, 
315, 526. 
163 Bárány Péter: Ének mélt. gr. Batthyány Miklósnak és mélt gr. Széchenyi Francziska k. a. mennyegzői 
örömnapjára. Sopron, 1802. 
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1792-ben ellenben Kelemen László színtársulata bemutatta Bárány másik darabját, a már 

említett Brühl-fordítást, a Talált gyermek-et.164 A darabot sok helyen és sokáig játszották, 

ezzel kapcsolatban kitűnő forrás Kazinczy levelezésének korpusza, melynek egy darabjában, 

egy 1816 áprilisában írt levélben Dessewffy József számol be lelkesen a darab sátoraljaújhelyi 

bemutatójáról.165 Színpadi műveinek fogadtatása pedig szélesebb körű ismertséget is szerez 

számára a korszakban, aminek mondanivalónk szempontjából később még lesz jelentősége. 

Hol tehát színműíróként, hol fordítóként, hol publicistaként látjuk viszont Bárány nevét, 

de az esetek egy részében egyik formában sem. Révai lexikona például egyáltalán nem említi 

a Bárány család Debreceni előnevű ágában, itt csak az unokaöcs, későbbi akadémiai tag 

Bárány Ágoston bukkan fel, akinek, mint látni fogjuk, kulcsszerepe volt Bárány Péter 

hagyatékának 19. századi sorsát illetően. Sajátos irányt képviselnek azok a felfogások, 

amelyek az oly gyakran előforduló, ún. „kisebb költők” és gondolkodók között említik a 

nevét.166 Ennek az értelmezési attitűdnek, pontosabban annak kritikájának, a későbbiekben 

még nagyon fontos szerepet szánunk. 

Érdemes egy rövid pillantást vetni a legújabb magyar irodalomtörténeti munkákra is. 

Ezek közül kettő összefoglalás foglalkozik valamelyest részletesen Bárány személyével. A 

pszichológiai munkával nyert pályadíj átadóján elhangzott beszéddel kapcsolatosan már 

idézett Debreczeni Attila az Orpheus folyóiratról szóló munkájában is a Jelenséges lélek-mény 

kapcsán említi Bárány Pétert, valamint a korszak pszichológiai műveit, illetve azok 

forrásait.167 A magyar irodalomtörténet egyik legutóbbi összefoglalása pedig szintén 

pszichológiai munkája kapcsán említi nevét, méghozzá Bessenyei lélekről való 

                                                 
164 A munkát említi Mályuszné Császár Edit is, mint amit 1796 áprilisában Riethaller Mátyás a 
Helytartótanácshoz több egyéb színpadi munkával együtt vizsgálatra benyújtott. Nem említi azonban a szintén 
cenzúrázott pszichológiai művet. Mályuszné szintén elsősorban színpadi szerzőként tartja számon: Mályuszné 
Császár Edit: Megbíráltak és bírálók. Budapest, Gondolat, 1985, 512-513. A cenzúrával kapcsolatos 
kérdésekhez lásd még: Granasztói Olga: A tiltott francia könyvek sorsa Magyarországon. Válogatás a 
cenzúrahivatal aktáiból  (1780-1810), Sic Itur ad Astra 2000/4, 47-77; Granasztói Olga: Francia könyvek 
magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810. Budapest, Universitas kiadó-
Országos Széchényi Könyvtár (ResLibraria III.), 2009. 
165 „Újhelyben egynehány Magyar Szín Darabokat láttam, egy nagy Színben, a’ hol többen pipáztak. Eszembe 
jutott Theszpisz, és targontzája. A’ talált Gyermeket jádzották és más nap Clavigót. A’ Fordítás jó mind az 
eggyik, mint a’ másik Darabban, de nekem Clavigo nem tettzett, mert a’ leg-gonoszabb fő személynek is részt 
vétetőnek kell lenni a’ Szomorú Játékban, nem pedig meg vetendőnek.” Dessewffy József levele Kazinczy 
Ferenchez 1816 április 4, KazLev XIV/3177 
166 Ehhez lásd például: Csorba Zoltán (szerk): Miskolc és Borsod az irodalomban: Irodalomtörténeti 
tanulmányok. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1994, 45. Bárány mellett a „kisebb költők” között kap helyet 
Ungvárnémeti  Tóth László, illetve Gvadányi József is. 
167 Vö: Első folyóirataink: Orpheus. (s.a.r. Debreczeni Attila), Debrecen, 2001, 374-377. 
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gondolkodásával összefüggésben, elsősorban Gyárfás Ágnes már fentebb idézett 

szövegkiadása és kísérőtanulmányára támaszkodva.168 

Ami a Bárány-életmű közvetett, de rendkívül fontos forrásait illeti, első ránézésre a 

Dessewffy-levél kapcsán hivatkozott Kazinczy-levelezés különösen érdekesnek tűnik, 

különös tekintettel a (még) nem ismert, elveszett művekre. Ezzel kapcsolatban elég egyetlen 

példát említenünk, ami ugyan szintén a biográfiai adatok terepéhez tartozik, de rendkívül 

fontos adalékokat tudhatunk meg Bárány politikai munkáiról is. Bárány Ágoston, aki maga is 

levelezést folytatott Kazinczyval, és aki a korszakban Bárány Péternél a maga korában 

ismertebb értelmiségi figurának számított,169 és rendszeresen publikált különböző 

folyóiratokba történelmi témájú, főként népszerűsítő írásokat.170 A legtöbbet ezekből a 

Társalkodóban, illetve a Felső Magyarországi Minervában jelentette meg.171 Bárány Ágoston 

és Kazinczy levélváltásából kiderül, hogy Bárány Ágoston kezén Péter halála után 

tulajdonképpen átmegy a teljes hagyaték, amivel kapcsolatban Bárány Ágoston megjegyzi, 

hogy mindenképpen szándékában áll kiadni nagybátyja Seneca-fordítását, a vállalkozás 

eredményéről, illetve arról, hogy létrejött-e egyáltalán, egyelőre semmi közelebbit nem 

tudunk:  

 

„Szegény Péter Bátyámat mát kétszer megüté Új Aradon a szél. Seneca magyarra fordítva 
készen áll nála, s több jeles munka.”172  
 

Kazinczy válaszában határozottan pártolja és bátorítja Bárány Ágoston elképzelését, a 

fordítással és a klasszikusokhoz való viszonnyal kapcsolatban talán érdemes válaszát egy 

kicsit hosszaban idéznünk:  

 

„Bátyádnak szerencsétlen estét szíves megilletődéssel hallám. Calcanda est via leti. Ha meg 
találna halni, kérlek, vedd magadhoz kéziratait, és Senecáját add-ki. Ki teheti azt illőbben, ki 

                                                 
168 Jankovits László (szerk.): A magyar irodalom történetei. A kezdetektől 1800-ig. Budapest, Gondolat, 2007, 
604. 
169 Révai lexikona például egyáltalán nem is említi Bárány Péter nevét, a Debreczeni Bárány család legismertebb 
tagját Bárány Ágostonnal azonosítja. Révai nagy lexikona II. köt. Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt, 
1926, 585. 
170 Markó László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Tagjai 1825-2002 I. Budapest, 2002, 93. 
171 Lásd például Debreczeni Bárány Ágoston: Aracs. Társalkodó, 4. évf. 1835. március 25; Debreczeni Bárány 
Ágoston: A vándor titkai. Társalkodó, 6. évf. 1837. szeptember 16; Debreczeni Bárány Ágoston: A’ boldog 
alkony. Felső Magyarországi Minerva, 1828/2, 1541-1553; Debreczeni Bárány Ágoston: Zrínyi Ilona képe. 
Felső Magyarországi Minerva, 1828/2, 1643-1648; Debreczeni Bárány Ágoston: Felső-Vadászi Rákóczi 
Ferencz a’ II-dik’, beiktatott Erdélyi Fejedelem’ és Sárosi Fő-Ispán’ képe. Felső Magyarországi Minerva, 
1828/2, 1721-1727. Ezen legutóbbi cikke kapcsán egyébként, unokabátyjához hasonlóan, Bárány Ágostonnak is 
meggyűlt a baja a cenzúrával. Vö: Mályuszné Császár Edit: Megbíráltak és bírálók. Budapest, Gondolat, 1985, 
16, 252. 
172 Bárány Ágoston levele Kazinczy Ferenchez, 1827 június 27. Kazlev XX/4798 
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jobban, mint Te, édes barátom, ki olly szépen írsz magyarúl. Csak azt óhajtom, hogy sajtó 
alá tisztázván-le a ’ Munkát, légy hívebb Senecához, mint bátyádhoz, mert az inkább tiszted; 
és ne csak azon légy, hogy az értelmet találd el, hanem z ő neki-saját színét is, azt a’ 
keresve-keresett játékot a’ beszédben. Ő nem az erőt kereste dagályosan, hanem a’ magast is 
játékos fordúlásokkal szerette adni. Semmi sem illik kevésbé tehát fordítójához, mint a’ 
dagály és az Olvasót elakasztó magasság’ affectálása.”173  

 

Már bemutatott kapcsolatrendszere miatt lehet esély arra, hogy a jövőben további fontos 

Bárány Péter szövegek kerülnek elő, amelyek eszmetörténeti szempontból legalább annyira 

fontosak, mint az eddig előkerült munkái, ezek közé tartozhat például a Bárány pesti egyetemi 

tanulmányait lezáró, már szintén említett disszertáció, mely az ezt követő időszak ismert 

munkáinak fényében minden bizonnyal szintén tartogathat érdekességeket.  Egy katolikus 

vallású (piarista), egyáltalán nem kimagasló vagyoni helyzetben lévő köznemes, aki a korszak 

legjelentősebb értelmiségi köreiben mozgott otthonosan és ápolt azokkal szoros 

kapcsolatokat. Amellett, hogy a korszak legfontosabb arisztokratája mellett teljesített 

bizalmas jellegű szolgálatot éveken át, a vármegyei jegyzőkönyvek tanúsága szerint a helyi 

politikai élet aktív résztvevője volt mind a vármegye, mind további főúri alkalmazásai 

időszakában is, melyekkel párhuzamosan korábban kialakult, többrétű társadalmi 

kapcsolatrendszereit is ápolja. Hivatali teendői megélhetésének biztosítékai voltak, ez pedig 

nagyban meghatározta családalapítási stratégiáit is, hiszen örökölt családi vagyonnal nem 

igazán rendelkezett a források szerint. Hivatali pályája mellett pedig irodalmi ambíciókkal 

rendelkezett, melynek szakaszai jól körvonalazhatóan elkülönülnek egymástól.174 Első 

ránézésre több atipikus vonást mutató munkásságát első ránézésre atipikus irodalmi-politikai 

művek tarkítják, ezen atipikusságról, illetve annak ellenkezőjéről azonban csak úgy tudunk 

meggyőződni, és mindebből következtetéseket levonni, ha megpróbáljuk a fentebb említett 

szempontok fényében ezen munkákat saját kontextusukban megvizsgálni. 

Hogy visszakanyarodjak a rövid kitérő előtti gondolatmenethez, Bárány ismert 

munkáinak fényében tehát keresztül megkísérelhetőnek látszik, hogy azok 

kontextualizálásával közelebbről is megvizsgáljuk a korszak néhány olyan eszmetörténeti 

jellegzetességét, melyeknek a szakirodalom talán kevesebb figyelmet szentelt. Bárány Péter 

munkáinak elhelyezése a korszak politikai irodalmának kontextusában olyan eszmetörténeti 

érdekességekre irányíthatja figyelmünket, melyek új szempontok szerinti feldolgozása sokban 

gazdagíthatja a századforduló politikai kultúrájára vonatkozó ismereteinket. Mindegyik 

munkája köré felállítható valamiféle, több szöveg segítségével kontextualizáló modell, amely 

                                                 
173 Kazinczy Ferenc levele Bárány Ágostonhoz, 1827 július 6, KazLev XX/4803 
174 A hivatali nemesség kérséséhez a korszakban: Vajnági Márta: Új hivatali nemesség Magyarországon a 18. 
század második felében. Sic Itur ad Astra (15) 2003. 2–3, 175–226. 
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árulkodik arról, hogy a szerzők, vagyis a korszak szereplői hogyan gondolkodtak az őket 

körülvevő társadalmi, politikai rendről és intézményekről, mellyel párhuzamosan a politikai 

cselekvés fogalma is erősen átértékelődhet az egyéni interakció és a kontextusok 

kölcsönhatásának vizsgálata során. Mindeközben a mikrotörténelem oly sokszor hangoztatott 

tipikus egyedi fogalmára is reflektálni próbálunk valamelyest. Mikrotörténelmi tétekkel 

rendelkezik dolgozatunk tehát annyiban, hogy egy jól meghatározható egység, egyetlen ember 

áll az általunk tárgyalt jelenségek kereszteződésében, aki mint ilyen többféle identitás, 

többféle hagyomány hordozója, ezért is van jelentősége annak, hogy alakja hogyan ágyazódik 

a korabeli társadalmi és eszmetörténeti viszonyok sokféleségébe. Ugyanakkor nem utólag és 

anakronisztikusan kívánjuk meghatározni, hogy alakja mihez és hová tartozott (akár 

eszmetörténeti „hagyományok” tekintetében), ennél nagyobb érzékenységre törekszünk, és 

olyan jelenségeket szeretnénk feltárni, ami egy ilyen egyéni vizsgálatnál tetten érhető, ilyen 

lehet például bizonyos elemek első ránézésre szokatlan, együttes jelenléte. Az egyéni 

„esemény” helyett inkább egyéni munkásságot és életutat mutatunk be, de ezek is csupán – a 

fentebbi megfontolások és lehetőségek mentén – félig állnak a mondanivaló középpontjában. 

Az egyénnél kirajzolható eredményeket megpróbáljuk kiterjeszteni, valamelyest léptéket 

váltani, és megnézni, mennyire helytállóak egyes kiinduló vélekedéseink. És bár nem 

eseményekről van szó, vagyis ebben az értelemben nem beszélhetünk „élményszerűségről”, a 

munka értelmezését az eljárás sok szempontból megkönnyítheti, a „történetet” pedig egyben 

tarthatja. Mindeközben, hogy „főhősünk” biográfiájának társadalomtörténeti hozadékairól se 

feledkezzünk meg, egy olyan, sok esetben atipikusnak tűnő életút áll előttünk, melynek 

részleteiről a kutatás során még számos, nem csupán eszme-, hanem társadalomtörténeti 

szempontból is izgalmas jelenség láthat napvilágot. Munkánk ilyen szempontból nem más, 

mint egyfajta válaszkísérlet arra, hogy miként lehet egy olyan életpályát a maga egységében 

megpróbálni bemutatni, mely forrásokban meglehetősen szegény, ugyanakkor az a kevés 

részlet, ami vele kapcsolatban előttünk áll, mégis valamiféle – meglehetősen sajátos 

megközelítésű – egységes narratíva létrehozásának lehetőségével kecsegtet. Ha mindezzel 

kapcsolatban sikerül elgondolkodtató kérdéseket megfogalmazni, ismét azt mondhatjuk, hogy 

a kutatás talán elért valamit kitűzött céljai közül. 
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2. fejezet 

Egy magyarországi válasz a felvilágosodásra  
 

 

„Vallásos igazságnak a keresztény igazságot 
fogadom el, ám a kereszténységet nem tekintem zárt 
halmaznak, mint Bossuet, hanem olyannak, amely a 
felvilágosodás és a szabadság fejlődésének mértéke 
szerint tágul.”175 
 

 

E fejezetben kiindulópontunk az a fordítás lesz, melyet Bárány Péter 1790-ben 

Széchényi Ferenc titkáraként készített, és amely 1791-ben nyomtatásban is megjelent A 

köznép megvilágosodásáról, annak határairól és hasznáról címmel.176 A munka a híres német 

protestáns teológus, Johann Ludwig Ewald munkájának177 átültetése volt magyar nyelvre (és 

– ahogy erről még lesz szó – ilyen értelemben a magyarországi környezetre), éppen a 1790-es 

évek elejének röpiratáradata közepette, egy olyan időszakban, amelynek már említett 

élénkségéről, aktivitásáról már sokat olvashattunk a szakirodalomban főként a jozefinizmus 

bukása, az 1790/91-es országgyűlés, valamint a magyar nemesi reformmozgalom kapcsán.178 

Feltevésünk szerint a szóban forgó munka többek közt azért különösen érdekes, mert rámutat 

a magyarországi felvilágosodás egy sajátos, ugyanakkor meglehetősen elterjedt változatára, 

mely eszmetörténetileg remekül illeszkedik az európai mozgalom bizonyos áramlataiba is. Az 

alábbiakban ezt a felvilágosodáshoz köthető sajátos beszédmódot a Bárány által fordított 

munkából kiindulva, annak kontextualizálásával szeretnénk rekonstruálni, levonva néhány 

lehetséges következtetést – eredeti célkitűzéseinkkel összhangban – mind Bárány 

tevékenységével, mind pedig az általa fordított gondolatok magyarországi jelenlétével és 

jelentőségével kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Lajtai L. László (szerk.): A történetírás mint tudomány. Budapest, Napvilág, 2007. (Fordította Haas Lídia) 
176 Bárány Péter: A' köznép' megvilágosodásáról, ennek határairól és hasznairól. Irta német nyelven Ewald I. L. 
Bécs, 1791. 
177 Johann Ludwig Ewald: Über Volksaufklarung. Ihre Granzen und Vorteile, Berlin, 1790. 
178 Egyetlen példa a rengeteg közül: Benda: Emberbarát vagy hazafi? 1978. 
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Felvilágosodások és értelmezések 

 

Nem szeretnénk mélyen elveszni abban a kérdésben, hogy a modern 

társadalomtörténet (bármit is jelentsen e terminus) munkáját hogyan is tudják kiegészíteni a 

régi history of ideas, illetve annak rengeteg pontját jogosan fenntartásokkal kezelő intellectual 

history újabb, nagy hatású eredményei, mint ahogy ezen utóbbi irányzat célkitűzéseinek és 

módszereinek ismertetésére sem szeretnénk vállalkozni.179 Itt csupán arra a már-már 

banálisnak tűnő megállapításra szorítkoznánk, hogy az újabb reflexiók és kritikák körébe 

tartozó megközelítés értelmében a múlt társadalmainak kutatásához ma már hozzátartozik 

azon kérdések feszegetése is, hogy egy társadalom tagjai hogyan próbálják leírni és 

értelmezni az őket körülvevő politikai valóságot (és itt természetesen szigorú értelemben vett 

politikai eszmetörténetről beszélnünk, nem az eszmetörténet meglehetősen szerteágazó és 

képlékeny fogalmáról), a társadalom intézményeinek működését, a fennálló berendezkedés 

elvi alapjainak érvényességét, illetve adott esetben annak megváltoztatásának lehetőségét. 

Ezek a reflexiók szintén a társadalom történetéhez tartoznak, ami a történettudományok egyes 

ágazatainak, törekvéseinek és eredményeinek ismeretében ma már egyáltalán nem eredeti 

megállapítás, mint ahogy az sem, hogy ennek felismerésével az európai történelem egyes 

(utólagosan meglehetősen homogén jelleggel felruházott) társadalom- és kultúrtörténeti 

kategóriái, azok megítélése jelentős változásokon mentek keresztül az utóbbi évtizedekben, és 

ez alól nem volt kivétel a „Felvilágosodás” sem. E törekvés megfigyelhető olyan más kultúr- 

és művelődéstörténeti kategóriák kapcsán is, mint például a reformáció, melyre vonatkozóan a 

magyar historiográfia is rendelkezik a közelmúltból figyelemreméltó eredményekkel, elég, ha 

többek közt Péter Katalin munkáira gondolunk, aki a reformáció, vallás(talanság), társadalmi 

stratégia és művelődés relációjában tárgyalja újszerűen és izgalmasan a jelenséget.180 A 

                                                 
179 Magyar nyelven erről már számos kiváló tanulmányt, könyvfejezetet, összefoglalást, szemelvényt 
olvashatunk a terület élő klasszikusaitól a különféle értelmezéseken át az őket kritizáló hangokig egyaránt. A 
teljesség igénye nélkül lásd: Horkay Hörcher Ferenc: Utószó. In: Horkay Hörcher (szerk.): A kora-modern 
politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. 1997, 287-305; Horkay Hörcher Ferenc: Utószó. In: Horkay 
Hörcher Ferenc (szerk.): A skót felvilágosodás. Morálfilozófiai szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest 1996. 
(ismertetéséhez lásd: Kontler László: Egy mértékadó periféria. BUKSZ 9:2, 1997. 138-147.); Kontler: Az állam 
rejtelmei.1997. 13-28 [Bevezetés: Eszmetörténet-írás és a modern ideológiák gyökerei. Ismertetéséhez lásd: 
Szécsényi Endre: Az eszmetörténet-írás rejtelmei. BUKSZ 9:4, 1997. 404-412], Gyáni Gábor: Kontextus és 
kontextualizáció a történetírásban. Századvég 33, 2004. 49-64, Gángó: Filozófia, eszmetörténet, 
társadalomtudományok. Világosság 2002, 179-186; Trencsényi Balázs: Kulcsszavak és politikai nyelvek: 
gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In: 
Szekeres András (szerk): A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. A 
„Történelem - Társadalomtudományok” konferencia anyagai. L’Harmattan – Atelier, Budapest 2002. 117-158; 
Trencsényi: A politika nyelvei. 2007.  
180 Péter Katalin: A reformáció. Kényszer vagy választás? Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 
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kérdésnek valóban könyvárnyira duzzadt szakirodalmát természetesen lehetetlen és 

szükségtelen részleteiben tárgyalni, az alábbiakban ugyanakkor próbálok jegyzetekben 

hivatkozni a legfontosabb munkákra. Röviden néhány olyan pontra ugyanakkor érdemes lehet 

felhívni a figyelmet, melyek e kutatás szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak.  

Az utóbbi évek nemzetközi szakirodalmában már-már szintén közhelyszerűnek hatnak 

a felvilágosodás definíciójának nehézségeivel, a felvilágosodás jelenségének összetettségével 

kapcsolatos megállapítások. A történettudomány mai álláspontjával kapcsolatban érdemes 

talán felidézni a kérdésnek nagyon fontos művet szentelő Dorinda Outram szavait, aki szerint 

érdemes úgy tekinteni a felvilágosodásra, „mint különböző viták sorára, melyek az egyes 

nemzeti és kulturális kontextusokban szükségszerűen egymástól eltérő formákban és 

méretekben jelentkeztek.”181 Hogyan gondolkodtak egyes képviselőik erről a jelenségről, 

hogyan ítélték meg azok társadalmi hasznosságát és szerepét, és ebben milyen szerepet 

játszhattak a helyi viszonyok? Mielőtt e kérdésekről, a Bárány Péter nevével összefüggésbe 

hozható felvilágosodás-fogalomról és annak beszédmódjáról részletesen szólunk, 

szükségesnek tartjuk, hogy néhány lényeges metodológiai és historiográfiai kérdésről és 

jelenségről – melyeket Otram szavai is kifejeznek – nagyon röviden szót ejtsünk a 

felvilágosodás mozgalma és fogalma kapcsán, hiszen e fejezet gondolatmenetének 

szempontjából ezek kiemelt jelentőséggel bírnak.  

A felvilágosodás az utóbbi évtizedekben a korszakkal foglalkozó szakirodalomban 

heves viták tárgya és újszerű elképzelések tárgya lett, egyes szegmensei körül pedig 

különösen érdekes diskurzusok bontakoztak ki a hatvanas évektől a posztmodern 

történetírásig.182 Nagy vonalakban érdemes ezek főbb pontjait összefoglalni. 

Az első megfontolás az európai felvilágosodás mint mozgalom egységességének, 

összetettségének, illetve töredezettségnek kérdéseire, és az ahhoz kapcsolódó vitákra 

vonatkozik. Helyesen állapítja meg ugyanis egy frissen megjelent munka szerzője, hogy bár 

az utóbbi évtizedekben egyre sokasodtak az ezzel kapcsolatos vélemények, a kérdés még 

                                                 
181 Outram, Dorinda: The Enlightenment. Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 3. 
182 Egy példa ez utóbbira: Liedman, Sven-Eric (ed.): The Postmodern Critique of the Project of Enlightenment. 
Amsterdam-Atlanta, GA, 1997. A kötet a felvilágosodás korabeli ismeretelméletek, esztétika, zene, feminizmus 
és etika területeiről közelít a felvilágosodás „projektjének” vizsgálatához. A könyv érdekessége, hogy egy olyan 
svédországi konferencia eredményeit tartalmazza, amely részben válaszként jött létre Lawrence Biggen 1995-
ben megjelent Hitler as Philosophe: Remnants of the Enlightenment in National Socialism című könyvére, 
melyben a szerző úgy érvel, hogy a 19. század mellett a 20. század gondolkodóinak és politikusainak cselekvési 
és gondolkodási keretét egyaránt a felvilágosodás hagyomány határozza meg legjobban, melyre példaként Adolf 
Hitlert vizsgálta meg behatóbban. A felvilágosodás ilyen örökségének problémája sok, helyenként igencsak 
parázs vitát indukált a terület szakértői között. A felvilágosodás újabb keletű vizsgálatának sarokpontjait jól 
foglalja össze: Bender, John: A New History of the Enlightenment? Eighteenth Century Life 1992, 16, 1-20. 
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mindig viták tárgyát képezi.183 Annyi megállapítható, hogy a nemzetközi és magyar 

historiográfiában is egyre erőteljesebben jelentkezett az utóbbi évtizedekben az a gondolat, 

hogy az európai felvilágosodást nem egyetlen, franciaországi központtal rendelkező, onnan 

szétáradó, egységes jelenségként kell kezelni, aminek egyik legfőbb jellemzője a tökéletlen 

másolás, illetve megkésettség.184 A probléma egy meglehetősen korai felvetője, Roland 

Mortier találóan állapítja meg, hogy bár a felvilágosodás századának kutatói, részben 

érthetően, mindig is az állandóságot mutató tényezőkre próbáltak koncentrálni a korszak 

tárgyalásakor, még ezek az állandóságok is jelentős idő- és térbeli eltéréseket mutatnak az 

egyes régiók kulturális, politikai és társadalmi kihívásainak megfelelően.185 A 18. századi 

Európa komplexitása egészen egyszerűen nem teszi lehetővé a felvilágosodás egységes 

mozgalomként történő értelmezését.186 A 18. század meghatározó kulturális impulzusát 

inkább egy olyan összetett kulturális, összeurópai jelenségként kellene értelmezni, melyben az 

egyes résztvevők és gondolkodók saját kontextusuk kihívásaira és a felmerülő kérdésekre 

egymástól eltérő politikai és társadalmi válaszokat dolgoznak ki, melyek minőségileg nem, 

pontosabban szólva nem minőségileg hasonlítandók egymáshoz.187 Vagyis a felvilágosodás 

egyes jelenségeinek értelmezésekor figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy 

eszmerendszerének számtalan sajátos, csak az adott kontextusra jellemző vonása van, s a 

felvilágosodás valójában jóval tarkább képet mutat, mint ahogy azt korábban feltételezték.188 

Az európai centrumok és perifériák sajátos politikai és társadalmi kultúrái szinte egytől egyig 

saját jogon és sajátos módon kapcsolódtak be a felvilágosodás társadalmi és politikai 

eszméinek körforgásába, ami szintén a felvilágosodáshoz kapcsolódó, illetve az általa 

felvetett kérdésekre adott válaszok sajátos sokaságát eredményezi. Ez persze rögtön fel is veti 

a kérdést, hogy a felvilágosodás mennyiben volt frankofón mozgalom, ahogy ezt a 

hagyományos narratíva hangsúlyozza? Ez a kérdés a felvilágosodás földrajzi kiterjedését és 
                                                 
183 Vermes Gábor: Kulturális változások sodrában. Magyarország 1711 és 1848 között. Budapest, Balassi kiadó, 
2011. 
184 A gondolat kifejtéséhez lásd magyarul: Kontler: Skót történetek és német identitások. 2006, 134. 
185 A probléma korai felvetéshez lásd Mortier, Roland: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai. Budapest, 
Gondolat, 1983 (különösen az első két fejezetet). Újabban a német és francia felvilágosodás hasonló szempontú 
összehasonlításához: Mortier, Roland: Diversités culturelles: Aufklärung allemande – Lumières françaises. In: 
Frank Grunert – Friedrich Vollhardt (Hrsg): Aufklärung als Praktische Philosophie. Tübingen, Max Niemeyer 
Verlag, 1998. Paul Hazard egyébként már az 1930-as évek közepén kifejtette nagy hatású munkájában a 
diverzitás és a következőkben tárgyalandó perifériák szerepét a felvilágosodásban: Hazard, Paul: La crise de la 
conscience européenne, Paris, Boivin et Cie, 1935. Magyarul a kérdéshez korábbról: Kosáry Domokos: 
Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 1980, különösen 250-264. 
186 Robertson, John: The Case For The Enlightenment: Scotland And Naples 1680-1760. New York, Cambridge 
University Press, 2005, 2. 
187 Kontler: Skót történetek és német identitások. 133-134. A kérdés legkorábbi tárgyalásához lásd Hazard már 
idézett művét, illetve: Chaunu, Pierre 1998: A felvilágosodás. Budapest Osiris, 1998.  
188 A kérdéshez – többek közt – földrajzi szempontból lásd: Withers, Charles W. J.: Placing the Enlightenment: 
Thinking Geographically about the Age of Reason. Chicago, University of Chicago Press, 2007. 
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francia dominanciáját egyszerre veti vizsgálat alá. A nemzetközi szakirodalomban ezt 

szellemesen mutatja be a Kontler László által felidézett ún. Galaxis-metafora. Ennek 

értelmében az „írástudók köztársaságának”189 olyan területei, mint Skócia és a Nápoly 

földrajzilag perifériának tekinthetők ugyan, hatásuk az európai felvilágosodás mozgalmára 

ugyanakkor a legkevésbé sem tekinthető a mozgalom szempontjából periférikusnak.190 A 

centrum és periféria kérdése, illetve a kettő párbeszéde így válik egy újszerű értelmezési 

keretté, ez nagyrészt egyszerre történik a történettudományon belül a különféle 

komparatisztikai eljárások (histoire croisée stb.) fellendülésével.191 Mindehhez hozzájárult 

még az a gondolat is, hogy a felvilágosodás természetéből adódóan annak kutatását a lokális 

szinteken kell részleteiben folytatni, amely szintet általában a szintén (főként a kora újkorban) 

meglehetősen problematikus „nemzeti” szint jelentette. E program eredményei tehát 

különösen fontosak az egyes szellemi közegek termékeinek értelmezéséhez, még ha az ezzel 

kapcsolatos írásokat gyakran erőteljes kritika is éri.192 Egyik feltételezésünk pontosan az lesz 

e fejezetben, hogy a felvilágosodás egyik speciális irányzata, a német Volksaufklärung, illetve 

ennek magyar adaptációja a vizsgált korszakban remek példa egy ilyen sajátos 

válaszjelenségre, és ez az adaptáció több problémához, részben például a modern 

nacionalizmus és nemzetépítés geneziséhez kötődik. E vizsgálat a felvilágosodás 

összetettségének megmutatása mellett sokban árnyalhatja az identitások sokszínűségére, 

                                                 
189 A Nouvelles de la république des lettres a 17 század végének egy emblematikus, részben Pierre Bayle által 
szerkesztett folyóirata volt, címe lényegében a mozgalom későbbi szinonímája lett annak ellenére, hogy a 
„Respublica litteraria” már a korábbi századok során ismert és használatos formula volt. 
190 Robertson, John: The Case For The Enlightenment: 2005. A skót felvilágosodás magyarul olvasható 
szövegeihez: Horkay Hörcher (szerk.): A skót felvilágosodás. 1996. A nápolyi és dél-itáliai felvilágosodáshoz 
lásd még: Carpanetto, Diano  –Ricuperati, Giuseppe: Italy in the Age of Reason 1685-1789. London – New York 
1987, különösen az „Enlightenment and Reforms in Naples and Sicily”, valamint a „The Enlightenment in 
Naples. The school of Bartolomeo Intieri: Fernando Galiani (1728-87) and Antonio Govenesi (1712-69)” című 
fejezeteket; Ferrone, Vincenzo: From the Natural Sciences to the Social Sciences: The Origins of the Neapolitan 
Enlightenment. In: Ferrone, Vincenzo: The Intellectual Roots of the Italian Enlightenment, New Jersey, 
Humanities Press, 1995; Imbruglia, Girolamo: Enlightenment in Eighteenth-Century Naples. In: Imbruglia, 
Girolamo (ed.): Naples in the Eighteenth Century. The Birth and Death of a Nation-State. New York, Cambridge 
University Press, 2000, 70-95. Alapvető modellként a felvilágosodás tanulmányozásához Imbruglia továbbra is a 
francia példát tartja; Franco Venturi: The Enlightenment in Southern Italy. In: Uő: Italy and the Enlightenment. 
Studies in a Cosmopolitan Century. New York, New York University Press, 1972, 198-225. A skót 
felvilágosodás magyar nyelven lásd még: Kontler László: Egy mértékadó periféria. BUKSZ 9:2, 1997, 138-147. 
191 Klasszikus munka a kérdéshez Venturi fentebb említett könyve. A felvilágosodás mozgalmához kapcsolódó 
„perifériák” kérdéséhez az egyik legfrissebb és legjobb, a kérdést historiográfiailag is körüljáró összefoglaló: 
Butterwick Richard –Davies, Simon –Espinosa Gabriel Sanchez (eds.): Peripheries of the Enlightenment. 
Oxford, Voltaire Foundation, 2008, különösen Butterwick bevezető tanulmánya. A kérdéshez fontos 
tanulmányok közül lásd még: Gavroglou, Kostas (ed.): The Sciences in the European Periphery during the 
Enlightenment. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1999. A kérdéssel módszertani megfontolások 
szempontjából foglalkozó histoire croisée elméletéhez lásd a már enlített munkákat: Werner – Zimmermann 
(dir.): De la comparaison à l’histoire croisée. 2004. 
192 Teich, Mikulás – Porter, Roy (eds.): The Enlightenment in National Context. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1981; Teich, Mikulás – Porter, Roy (eds.): The Scientific Revolution in National Context. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 
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valamint a korabeli politikai gondolkodás egyes mechanizmusaira vonatkozó ismereteinket. 

Ez a jelenség közvetlenül kapcsolódik egy másik problémához, amely nem más, mint a 18. 

századi magyar politikai eszmék eredete, és ezen keresztül a korabeli Magyarországnak az 

európai kulturális centrumokhoz való viszonya, amely magában foglalja a felvilágosodás 

társadalmi-politikai szókincsének adaptációját is. Ez az adaptációs mechanizmus remekül 

vizsgálható a közép-európai, sőt magyar kontextusban is.193 Nem másról van itt szó, mint 

magának a felvilágosodás fogalmának egy olyan átértékelődéséről és átstrukturálódásáról, 

mely nem hagyja érintetlenül a korabeli felvilágosodás-fogalom, illetve egyéb politikai 

fogalmak jelentését sem. Mindent egybevetve tehát – Roy Porter gondolatát parafrazálva – a 

felvilágosodás egységességével kapcsolatban talán nem túlzás megállapítani, hogy nagybetűs 

Felvilágosodás halott, a helyére lépő felvilágosodások viszont csak most virágzanak.194 

Másodszor, mindez természetesen nem hagyja érintetlenül a felvilágosodás időbeli 

kiterjedéséről szóló vitákat sem. A hagyományos értelmezési keret és narratíva, ezen jórészt a 

19. századot és a 20. század nagy részét értjük, a felvilágosodást lényegében teljes egészében 

a 18. századra vonatkoztatja, és e kategóriával a 18. század meghatározó intellektuális és 

kulturális „felszabadító” mozgalmát jelöli meg. Sokak szerint érdemes azonban ezt a 

kategóriát az időkereteket tekintve is némileg rugalmasabban kezelni, a felvilágosodás 

mozgalmának definícióját pedig kiterjeszteni a 17. század nagy részére is. Ebből következik, 

hogy ezen időszak szellemi mozgalmaiban talán nem csupán a 18. századi felvilágosodás 

eszméinek és gondolkodóinak „előfutárait” kell látnunk, hanem egyszerűen a felvilágosodás 

időbeli határait kell más módon kijelölni. A szakirodalomban ennek kapcsán újabban 

viszonylagos egyetértés figyelhető meg, szinte valamennyi fontosabb, a felvilágosodással 

átfogóan, illetve újabb megközelítések mentén tárgyaló kötet kiemelt figyelmet szentel a 17. 

század egyes jelenségeinek, és nem csupán a felvilágosodás intellektuális forrásvidékét látva 

ebben (lásd különösen a „hosszú 18. század” kifejezést).  A felvilágosodás e 17. századi 

szakaszához megint csak különböző földrajzi területekről érkeztek a meghatározó 

impulzusok.195 Ezek része volt az európai gondolkodás természetjogi fordulata, a francia 

                                                 
193 Kontler László: Introduction: The Enlightenment in Central Europe? In: Balázs Trencsényi and Michal 
Kopecek (eds.): Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945). I: Late 
Enlightenment – Emergence of the Modern National Idea. Budapest, Central European University Press, 2006, 
33-44. A kérdés tulajdonképpen úgy vetődik fel, hogy volt-e egyáltalán „felvilágosodásuk” a peremterületeknek 
tekintett politikai kultúráknak. Válaszkísérleteket fogalmaz meg a cseh kontextusra vonatkozóan: Cerman, Ivo – 
Kruger, Rita – Reynolds, Susan (eds.): The Enlightenment in Bohemia. Religion, Morality and Multiculturalism. 
Oxford, Voltaire Foundation, 2011. 
194 Robertson: The Case For The Enlightenment: 2005, 3. 
195 A kérdéshez lásd Israel, Jonathan: Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-
1750. Oxford, Oxford University Press, 2001, 6-7. 



 68 

kartezianizmus, Francis Bacon kísérleti filozófiája és a tudás helyes és mértékletes 

használatáról szóló fejtegetésein át a szkepticizmus és a bibliakritika újjáéledése, csakúgy, 

mint a hugenotta filozófusok hatása, akik a francia belpolitikai változások hatására Európa 

különböző országaiból adtak meghatározó lendületet ennek az egységesnek már ekkor sem 

tekinthető mozgalomnak.196 Mindehhez azonban szükség volt a 17. század természetjogi 

fordulatára is, melynek értelmében a társadalomban élő ember rendelkezik bizonyos 

elidegeníthetetlen, és létére való tekintettel alapvető (természetes) jogokkal. Itt fontos 

különbséget kell tenni a középkori természeti törvények197 és a kora újkori természeti jog 

között, előbbi ugyanis leginkább abból a feltételezésből indult ki, hogy szerte az ismert 

világban megfigyelhetők bizonyos (erkölcsi és társadalmi, az emberek egymás mellett élését 

alapvetően meghatározó) törvényszerűségek, szabályszerűségek, melyek érvényességi köre 

minden emberi lényre kiterjed tértől és időtől függetlenül. A 16. századtól aztán, részben a 

földrajzi felfedezések hatására az európai elképzelések nagy része fontos átalakuláson ment át 

az újonnan szerzett tapasztalatok hatására. A földrajzi felfedezések mellett óriási hatással 

voltak minderre a 16. és 17. század vallásháborúi, ezek a jelenségek együttesen adtak 

lendületet annak a 17. századi szkeptikus filozófiáknak, illetve az új tudásformák keresésének, 

amelyek a felvilágosodásra is döntő hatást gyakoroltak.198 Több, a felvilágosodás 

„előfutárának” tekintett filozófusra meghatározó volt ezen háborúk tapasztalata, mely háborúk 

jelensége tökéletesen ellentétben állt az általánosan érvényesnek tekintett morális 

törvényszerűségek jellegével. E tapasztalat (ti. a vallásháborúk) azt mutatta, hogy e bizonyos 

morális stb. értelemben vett „természeti evidenciák” már az európai keresztény közösségben 

sem működnek maradéktalanul, talán nem is léteznek, és más dolgok határozzák meg az 

emberek egymás mellett élésének jellegét. Az újkori természetjogi fordulat azt fogalmazza 

meg, hogy nem elsősorban törvények irányítják az ember életét, hanem a létfenntartásra való 

hajlam. Erre a létfenntartásra pedig mindenkinek joga van, és mindenkinek el kell ismernie a 

másik ember erre vonatkozó jogait is. Ezekre a jogokra való reflexiók pedig a társadalmi élet 

                                                 
196 John Henry – helyesen – már e jelenség kapcsán is többes számban új filozófiákról beszél új filozófia helyett. 
Henry, John: Science and the Coming of Enlightenment. In: Fiztpatrick, Martin –Jones, Peter –Knellwolf, 
Christa –McCalman, Iain: The Enlightenment World. New York, Routledge, 2004, 10-26. 
197 A fogalomnak az antikvitásban és a középkori skolasztikus filozófiában egyaránt fontos szerepe volt. Lásd 
ehhez például: Rhonheimer, Martin: Natural Law and Practical Reason: A Thomist View of Moral Autonomy. 
Fordham University Press, 2000. 
198 Mindehhez lásd részletesen: Finnis, John: Natural Law and Natural Rights. Oxford, Oxford University Press, 
1980; Popkin, Richard Henry: The history of scepticism: from Savonarola to Bayle. Oxford, Oxford University 
Press, 2003; Kontler: Egy mértékadó periféria. BUKSZ 9:2, 1997. 138-147; Tuck, Richard: Natural Rights 
Theories: Their Origin and Development. Cambridge, 1981. A 18. századi magyar természetjogi 
gondolkodáshoz lásd: Pruzsinszky Sándor: Természetjog és történelem a XVIII. századi Magyarországon 
Batthyány Alajostól Martinovicsig. Budapest, Napvilág, 2001. 



 69 

számos szegmensére kiterjednek, és több olyan vitát indítanak el, melyeket már a 

felvilágosodás és klasszikus liberalizmus kapcsán ismerünk. Ez indítja majd útjára részben a 

szkeptikus filozófiát, és az új tudásformák szükségességét hangoztató filozófiai véleményeket 

már jóval a hagyományos értelemben vett felvilágosodást megelőzően. 

Francia Bacon kapcsán például nagyon jól látható, hogy a 17. század hogyan próbálja 

meg eszközzé tenni, instrumentalizálni a tudást. Az új jellegű tudás felhasználásával a 

természetet szeretné az ember – bizonyos korlátok között – ellenőrzése alá vonni és 

felhasználni, és ebben társadalmi és politikai célok is mozgatják. Ezek a társadalmi és 

politikai célok azonban – hogy előrevetítsük következő pontunkat – nem feltétlenül 

radikálisak, sőt, lényegében sokszor mértékletesnek mondhatók. A mértékletesség ilyet célja 

abból a gondolatból, illetve felismerésből adódik, hogy az ember mindenáron versengő és 

lényegében önző lény (ez a versengés, mint szó volt róla, értendő a létfenntartásra, a politika 

és társadalmi célokra, a vallás kérdéseire), amely tulajdonságok a társadalmi életben kisebb-

nagyobb konfliktusokhoz vezetnek, melyek kimenetele sokszor tragikus és halálos. Ezen 

viszonyok rendezésének ugyanakkor más módjai is vannak, és az új tudományt (koncentráljon 

is az lényegében bármire) egyértelműen ennek szolgálatába kell állítani, hiszen az emberi 

természet szenvedélyei és szélsőségei egyértelmű (társadalmi) károkat okoz(hat)nak.199 

A szélsőségekkel kapcsolatos különféle reflexiók első ránézésre már igencsak 

népszerűek a 17. században, jó példa erre Bacon mellett a francia hugenotta szkeptikus 

filozófus, Pierre Bayle, és ez nézőpontunkból azért fontos, mert a hagyományos narratíva 

aránytalan mértékben hangsúlyozza a Bayle-hez hosonló szkeptikus, „felvilágosult” 

filozófusok megnyilvánulásait a vallástalanság és az Ész mindenre kiterjedő használatával 

kapcsolatban. Való igaz, hogy Pierre Bayle írásai a korban – a már említett természetjogi 

változások és egyebek ellenére is – meglehetősen szokatlan módon kapcsolták össze az 

ateizmust és a toleranciát olyan egyéb, népszerű társadalmi-politikai fogalmakkal, mint a 

közjó, politikai béke, lelkiismereti szabadság, állami semlegesség, vagy éppen kormányzó(k) 

és kormányzottak felekezetileg, lelkiismeretileg tehermentes viszonya.200 A vallás és politika 

                                                 
199 A kérdéshez Bacon kapcsán lásd még: Henry, John: Knowledge is power. Francis Bacon and the Mehod of 
Science. Cambridge, Icon, 2002; Henry, John: The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science. 
Palgrave Macmillan, 2002. 
200 John Locke kapcsán lásd ugyanezt: Kontler László: John Locke és a lelkiismereti szabadság, avagy az óvatos 
ember intellektuális bátorsága. In: John Locke: A vallási türelemről, Budapest, Stencil Kulturális Alapítvány, 
2003. Itt talán érdemes megjegyeznünk, hogy Pierre Bayle, és hozzá kapcsolódóan a „korai felvilágosodás” 
kutatásának reneszánsza különösen nagy mértékben köszönhető a hatalmas Bayle-monográfiát megíró Elisabeth 
Labrousse-nak, aki szinte teljesen újragondolva mutatta be Bayle filozófiai rendszerét a korszak kontextusában,. 
Labrousse, Élizabeth: Pierre Bayle, hétérodoxie et rigorisme, Nijhoff, La Haye, 1964. E monográfia hatására 
Franciaországban, és azon kívül is egyre többen kezdtek kortársaival, La Mothe Le Vayer, Charron és a többi 
szkeptikus filozófussal foglalkozni az 1960-as évek végétől kezdve, de mindez termékenyen hatott a Spinozára 
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viszonyával kapcsolatos kérdések a 16–17. század eseményei – a reformáció és a (mindinkább 

eldönthetetlennek tűnő) vallásháborúk – nyomán egészen új módon vetődtek fel.201 Az 

egyetlen vallási igazság érvényre juttatására törekvő álláspont mellett mind a politika, mind a 

vallás oldaláról vélemények sokasága jelent meg, amelyek jóformán felekezettől függetlenül 

érveltek a vallási homogenitás megőrzésének politikai fontossága mellett.202 Olyan vallási 

álláspontokat elevenítettek fel érveléseikben, mint az uralkodó véleményekkel való nyílt 

szembenállás elkerülésére buzdító nikodémizmus, a legtöbb vallási vitakérdést az 

erkölcsnemesítés elsődleges céljához képest külsődlegessé, másodlagossá lefokozó 

eirénizmus, vagy éppen a Herbert of Cherbury nevéhez fűződő deizmus.203 Utóbbi – bár 

képviselői között lehetnek eltérő vélemények – szintén a felekezeti tolerancia híve, egyfajta 

általános, minden korra és népre alkalmazható „észvallást” vagy „természetes vallást” hirdet, 

melynek előírásai, tételei lényegében a legalapvetőbb erkölcsi normákra szorítkoznak. Nem 

véletlen, hogy filozófiatörténetileg ez a korszak a szkepticizmus (Montaigne és mások) 

fénykora,204 de az sem véletlen, hogy ekkoriban válik különösen népszerűvé az ateizmus mint 

politikai és társadalmi probléma, melyet szintén elsősorban Bayle kapcsán ismerünk. Bayle 

elméleti újítása az ateizmussal kapcsolatosan nem abban áll, hogy egyáltalán foglalkozott az 

ateizmussal mint egy lehetséges válasszal bizonyos teológiai és morálfilozófiai 

                                                                                                                                                         
fókuszáló kutatásokra is. Az utóbbi időben Bayle munkásságára fókuszáló legfontosabb eredményekhez lásd: 
Labrousse, Élizabeth: Pierre Bayle et l’instrument critique, éd. Seghers, 1965; Larmore, Charles: Modernité et 
morale, PUF, Paris, 1987; Bost, Hubert: Pierre Bayle et la religion, Paris, PUF, 1994; Bouchardy, Jean-Jacques: 
Pierre Bayle; la nature et „la nature des choses”, Paris, Honoré Champions Éditeur, 2001; Byrkman, 
Geneviève: La „réfutation” de Spinoza dans le Dictionnaire de Bayle. in: Spinoza au XVIIIe siècle, éd. O. Bloch, 
Paris, Klincksieck, 1990, 17-28; Brahami, Frédéric: Le travail du scepticisme: Hume, Montaigne, Bayle, Paris, 
PUF, 2001; Gros, J.-M.: Essai sur la tolárance, Cahiers philosophiques, 1986, n° 27, 81-102; Rétat, Pierre: 
Pierre Bayle. Liberté et servitude de la raison, Commentaire, n° 8, 1979. p. 581-585; McKenna, Anthony: Pierre 
Bayle et la superstition, in: La superstition à l’âge des Lumières. éd. B. Dompnier, Paris, H. Champion, 1998, p. 
49-65; Mori, Gianluca: Bayle, philosophe. Paris, Honoré Champions Éditeur, 1999; Weinstein, K. R.: Atheism 
and Enlightenment in the political philosophy of Pierre Bayle. Cambridge, Harvard University, 1992. 
201 Előző pontunkra visszautalva itt megemlíthetjük, hogy Pierre Bayle, hugenotta emigráns lévén, Rotterdamban 
dolgozta ki e tételeit, melyeket végül a Dictionnaire histirique et critique oldalain tett közzé, és amelyek először 
illegálisan kerültek Franciaország területére. Rotterdam és Németalföld egész területe kapcsán visszautalhatunk 
a „mértékadó periféria” kérdésére, Németalföld ugyanis egy ilyennek tekinthető a korai felvilágosodás 
időszakában, jórészt a francia hugenotta emigráció tagjai miatt, de megemlíthetjük akár Spinoza, különböző 
angolszász emigránsok, vagy éppen lengyel szekták képviselőit is. Lásd részletesebben Hazard: La crise de la 
conscience européenne. 1935. 
202 Erre többek között jó példa a protestáns oldalról a katolikus táborba visszatérő németalföldi filozófus, Justus 
Lipsius neosztoicizmusa, amely a politikai közösség erejét vezette le ebből a vallási egységből, vagy éppen az 
államrezon diskurzusa. Az államrezon kérdéséhez egy más kontextusban lásd: Trencsényi Balázs: Államrezon – 
állam nélkül. In: Trencsényi: A politika nyelvei. 2007, 132-170. 
203 Popkin: The history of scepticism: from Savonarola to Bayle. 2003, 128-142; Byrne, James M.: Religion and 
the Enlightenment: from Descartes to Kant. London, Westminster John Knox Press, 1996, 104. 
204 Grell, Ole Peter – Porter, Roy (eds.): Toleration in Enlightenment Europe. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2000. A deizmushoz alapvetően lásd: Gay, Peter: Deism: An Anthology. Princeton, Krieger Publishing 
Company, 1968. 
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problémákra,205 hanem hogy kidolgozta az „erényes ateizmus” fogalmát, tagadva annak a 

diskurzusnak az érvényességét, mely szerint az ateizmus automatikusan az erkölcsök 

romlásával járna. Bayle szerint az ateizmus nem jelenti az erkölcsi értékek csődjét, ezért nem 

is szükséges üldözni, vagyis akár még egy kizárólag ateistákból álló társadalom lehetősége is 

adott lehet, s ez a társadalom a keresztény országok vallási őrjöngéseit látva politikailag és 

erkölcsileg tartósabb lehet, mint akármelyik keresztény európai állam.206 Erkölcs és vallás 

viszonyát egy, a kora újkorban meglehetősen érdekes és cseppet sem veszélytelen kérdés 

tükrében próbálja meg definiálni: elképzelhető-e egy erkölcseiben megkérdőjelezhetetlen 

társadalom úgy, hogy annak tagjai kizárólag ateistákból állnak? Az egyház addigi felfogása 

szerint ugyanis vallás nélkül nincsen erkölcs, márpedig egy társadalom problémamentes 

együttélését elsősorban az erkölcs határozza meg.207 Bayle azonban vitába száll ezzel, 

mondván, ugyanez igaz lehet akár a nem ateistákra is. Bayle tézise nem más, mint hogy az 

embernek nincs is szüksége a vallásra ahhoz, hogy morálisan helyesen cselekedjen. Hogy ezt 

érvekkel alátámassza, két kérdésre próbál válaszolni az ateisták erkölcseivel kapcsolatban: 

először is, hogy egy ateista vajon képes-e felismerni az erkölcsi törvények szükségességét? 

Másodszor pedig, ha fel is ismeri, tudja-e ezeket követni pusztán morális indíttatásból, még 

akkor is, ha az látszólag saját érdekeivel ellenkezik? Bayle első kérdésre adott válasza abból a 

természetjogi felfogásból indul ki, hogy az emberi értelem mindenki számára lehetővé teszi az 

ilyen egyetemes érvényes igazságok felismerését. Ezt alátámasztandó több filozófust is idéz, 

miközben azt állítja, hogy az erkölcsi értékek egyetemlegesek. Ebből pedig az következik 

Bayle szerint, hogy nincs összefüggés Isten és ezen egyetemes értékek között. Eközben még 

Grotiusra is hivatkozik,208 mikor azt állítja, hogy „erkölcsi törvényeink akkor is érvényesek 

lennének, ha bizonyossággal tudnánk, hogy Isten nem létezik. A hazugság akkor is bűn lenne, 

ha az isteni törvény épp nem tiltaná azt […], egy isteni törvényhozó szükségének képzete 

                                                 
205 E téren meglehetősen gazdag hagyomány létezik már. Csak Bayle közvetlen elődei köréből például Bacon: 
Esszék, Európa, 1987, 73 (fordította Julow Viktor); Charron La Mothe Le Vayer szövegei, melyek összegyűjtve 
megtalálhatók: Corpus des œuvres de philosophie en langue française, Paris, Fayard, 1988.; Spinoza: Teológiai-
politikai tanulmány, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978 (ford. Szemere Samu).  
206 Bayle, Pierre: Pensées diverses sur la comète. In: Bayle, Pierre: Œuvres diverses. éd. É. Labrousse, 
Hildesheim, G. Olms, 1964-1990, III, 103. A gondolathoz Bayle-nél lásd még: Bayle, Pierre: De la tolérance, 
Commentaire philosophique, éd. J.-M. Gros, Paris, Presses Pocket, 1992. (az első és második fejezet teljes 
szövege). 
207 Lásd többek között Shaftesbury-nél is: Shaftesbury: Értekezés az erényről és az érdemről. Budapest, Helikon 
kiadó, 2004. (ford. Aniot Judit) 
208 igaz, radikalizálja, némiképp ki is forgatja Grotius szavait, hiszen azoknak eredetileg semmi közük nem volt 
az ateizmushoz, pusztán kis retorikai túlzással utaltak a természetjog igazságainak univerzalitására. 
Kovács Ákos András: Pierre Bayle és a tolerancia újkori diskurzusai. Századvég, 2009/1. 57–85. 
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tehát, hogy úgy mondjam, illúzió”209 A „spekulatív ateizmus” pedig a legmélyebben 

begyökeresedett előítéletekről való lemondást kívánja, s ezért lehetetlen egy egész társadalom 

teljes istentagadóvá válása. Vagyis, voltaképp antropológiai alapon utasítja el Bayle egy 

ateista állam létrejöttének lehetőségét (bármilyen kívánatosnak is tűnhetne egy ilyen Bayle 

rendszerében). Az ateizmus Bayle számára egyenlő a visszahúzódó, anakoréta jellegű, 

erényes életmóddal, ami viszont együtt jár a fennálló politikai rend feltétlen tiszteletével. Az 

ateista ily módon „konzervatív”, a fennálló társadalmi rend híve, illetve annak tolerálója.210 

Az okos ateista mindazonáltal azért sem hirdeti nyíltan gondolatait, mert felismeri az állam 

helytelen intoleranciáját, s ezzel a hozzá közel álló embereket is veszélybe sodorná. Az 

istentagadás terjesztése pedig nem erkölcsi feladat, ebben is különbözik a kereszténységtől. 

Egy olyan ember, mint Spinoza, sohasem proklamálta volna akárkinek saját maga ateista 

meggyőződését: „…a vallástalanságot, pedig kizárólag azon szűk rétegnek hirdette, amelyről 

bizonyosan tudta, hogy azt nem fogja rosszra használni.” 211 Még maga a vallástalanság sem 

jár tehát feltétlenül együtt a politikai rendszer ellen intézett kihívással, és tekintélyének 

megkérdőjelezésével. 

A röviden felidézett 17. századi filozófusok által kifejtett gondolatmenetek és 

fogalomhasználat tehát nem kevésbé újszerű, és nem kevésbé radikális, mint a sokszor 

példaként tekintett 18. századi felvilágosodás francia képviselőinek véleménye. Ezen a ponton 

érkezünk el az általunk talán legfontosabbnak tartott problémához a felvilágosodás jelensége 

és annak historiográfiája kapcsán, ez pedig nem más, mint az imént említett radikalizmus 

problémája. Vajon tényleg olyan radikálisnak tekinthető a felvilágosodás mozgalma 

Európában, ahogyan azt a hagyományos narratíva sugallja? Az utóbbi évtizedekben ugyanis 

talán e problémakör értelmezése ment át a legnagyobb változásokon a nemzetközi 

szakirodalomban. A hagyományos narratíva a „vallástalanság” jelszava mellett talán az Ész 

használatának újszerűségét hangsúlyozta leginkább a mozgalom kapcsán, amely egyet 

jelentett a már-már mindent kizáró és felülíró racionalitás abszolút dominanciájával. Mára ez 

                                                 
209 Bayle, Pierre: Pensées diverses sur la comète. In: Bayle, Pierre: Œuvres diverses. éd. É. Labrousse, 
Hildesheim, G. Olms, 1964-1990, III, 409. Az idézetben már tulajdonképpen az a felvilágosodás egészét 
jellemző, a 18. században népszerűvé váló gondolat szólal meg, hogy az embernek evilági életet kell erkölcsi és 
mindeféle értelemben jobbítania attól függetlenül, hogy mi történeik, illetve mi várhat az emberre a másvilágon. 
210 Ezzel együtt viszont egyértelműen társadalmi marginális jelenség, hisz a filozófus ateista tisztában van 
személyének társadalmi megítélésével. Bizonyos ugyanakkor, hogy számtalan vallás nélküli személy él feltűnés 
nélkül a társadalomban. Nem csupán azért, mert így egzisztenciáját és megítélését meg tudja kímélni, hanem 
mert tudja, hogy a valódi filozófiai meggyőződésnek nem feltétlenül van arra szüksége, hogy külsőleg 
manifesztálódjon. Azaz mindenki lelkiismeretének a joga, hogy szabadon vélekedjék Istenről vagy az ő 
gondviseléséről. Ezeket a gondolatokat Bayle szintén nagyrészt a Dictinnaire „Spinoza” szócikkében fejti ki. Vö: 
Kovács : Pierre Bayle és a tolerancia újkori diskurzusai. Századvég, 2009/1. 57–85. 
211 Bayle, Pierre: Dictionnaire historique et critique, „Des-Barreaux”. 
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a képletet is jelentősen revideálták a kutatók, s az Ész használatára vonatkozó kijelentésen 

vizsgálata során az a kép rajzolódott ki, hogy maga a fogalom sok esetben éppen e 

mértékletesség, bölcsesség az átgondolt, nem radikális cselekvés szinonimájaként 

értelmezhető.212 Ian Hunter versengő felvilágosodásokról beszélt,213 Robert Darnton szerint a 

francia forradalom eszmetörténeti háttere nem a felvilágosodás racionalista filozófiájában 

gyökerezik, hanem – éppen ellenkezőleg – a felvilágosodás ellenzőinek körében 

rekonstruálhatjuk azt, J. G. A. Pocock egy konzervatív felvilágosodás politikai nyelvének 

jelenlétét mutatta ki a 18. századi angol gondolkodók körében.214 A konzervativizmus, mint 

eszmetörténeti probléma bemutatása természetesen szintén nem tartozik e dolgozat lapjaira,215 

a konzervativizmus és felvilágosodás kapcsolatának újabb tárgyalásai viszont kiemelten 

fontosak számunkra. Arról a már említett elképzelésről van szó röviden, amely a 

konzervativizmussal kapcsolatos néhány alapvető tévhitet próbál eloszlatni. Az egyik ezek 

közül annak cáfolata, hogy a konzervativizmus önmagában egy érték nélkül álló, kizárólag a 

felvilágosodásra és modernizációra adott, erősen kontextusfüggő eszmevilág, mely szinte 

kizárólag „reakciót” képvisel. A másik, ebből következő válasz azt az állítás kérdőjelezi meg, 

mely szerint a konzervativizmus az előbb említett reakciós jellege miatt egy olyan, 

felvilágosodásra adott válasz, mely – éppen kontextusfüggő jellege miatt – szükségképp 

felvilágosodás-ellenes, autoriter és központosító. A már említett irányvonal a felvilágosodás 

kutatásában éppen arra a következtetésre jutott, hogy míg a 18. századi, konzervatívnak 

mondható gondolatvilág igenis kritikusan viszonyul a felvilágosodáshoz, egyáltalán nem 

hangoztat teljes egészében a felvilágosodással ellenkező érveket. Emellett rendelkezik olyan, 

a konzervativizmus és felvilágosodás keresztmetszetében elhelyezkedő elképzelésekkel az 

emberi haladásra, társadalmi és politikai berendezkedésre, az ember intellektuális 

                                                 
212 Kontler László: The Conservative Enlightenment and the Eighteenth-Century Recovery of European Self-
Confidence. In CEU History Department Yearbook. Budapest, CEU, 1999, 113-134. 
213 Hunter, Ian: Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern 
Germany. Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 
214 Ezekhez részletesen lásd: Pocock, J.G.A.: Clergy and commerce: the conservative Enlightenment in England. 
In: Ajello, R. et al. (eds.): L’etá dei lumi: studi storici in onore di Franco Venturi. Napoli, Jovene, 1985, 523-
562;  Pocock, J.G.A.: Conservative Enlightenment and Democratic Revolutions: the  American and French 
Cases in British Perspective. Government and Opposition 1989 24.  89-108. [Magyarul In: Horkay Hörcher 
Ferenc (szerk.): A koramodern eszmetörténet cambridge-i látképe. Pécs, Tanulmány kiadó, 1997, 223–242.] 
Pocock, J.G.A.: Barbarism and Religion. Vol. I. The Enlightenments of Edward Gibbon 1737–1764. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999. 
215 A konzervativizmus, mint eszmetörténeti probléma, annak kutathatósága, illetve a konzervativizmus 
genezisére fókuszáló modellek érvényességét, az intellectual history erre vonatkozó eredményeit kimerítően 
tárgyalja a kora újkori brit konzervativizmus kora újkori politikai nyelveibe ágyazottságáról szóló kötetében 
Kontler László. A z általa idézett bibliográfia alapvető tájékozódási pont a konzervativizmus iránt érdeklődők 
számára. Lásd Kontler: Az állam rejtelmei. 1997 különösen 15-28. Ennél is részletesebben tárgyalja a szerző a 
problémát az általa szerkesztett szöveggyűjtemény utószavában: Kontler László: Konzervativizmus? In: Kontler 
László (szerk): Konzervativizmus 1593-1872. Budapest, Osiris 2000, 573-641. 
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tökéletesedésének kérdésére vonatkozóan, melyek egy rendkívül érdekesen komplex 

beszédmóddá és attitűddé változtatják e rendszert. Az érvelésben pedig a legkevésbé sem 

zárják ki egymást olyan elemek, melyek utólagos, néha elnagyoltan konstruált értelmezési 

kereteink szerint egyszerűen összeférhetetlenek egymással.216 

Egy rövid mondatban összegezve tehát még egyszer a fentebbi pontokba szedett 

megállapításokat: elmondhatjuk, hogy az eszme- és társadalomtörténeti kutatások immár 

szinte kizárólag a korszak diverzitására hívják fel a figyelmet.217 

 

 

Fogalmak, fordítások adaptációk 

 

Kissé talán hosszan is időztünk az európai felvilágosodással kapcsolatos 

historiográfiai problémáknál, e kutatás szempontjából ugyanakkor ezek figyelembevételére 

mindenképpen szükség van, főként a 18. század végi magyarországi felvilágosodás egyes – 

eddig kevéssé tárgyalt – részleteinek bemutatásához. Ezzel összefüggésben tűnik ígéretesnek 

a korabeli politikai gondolkodás fogalomtörténeti vizsgálata, melyet a magyar és közép-

európai kontextus sajátosságaiból adódóan ki kell egészítenie a nyelvi kontextusok 

vizsgálatának. Így vetődik fel az a megfontolás, hogy az egyes fogalmakat bizonyos 

struktúrákon és összefüggéseken át kellene megfigyelnünk. A szakirodalomban ezek 

összessége újabban a politikai nyelv elnevezést kapta.218 Ez tulajdonképpen nem más, mint a 

társadalomról és politikáról való gondolkodás kereteit jelentő, kisebb-nagyobb 

következetességgel és rendszerességgel együtt használt politikai fogalmak, érvelések, 

magyarázatok gyengébb-erősebb koherenciájú egymáshoz kapcsolódása, melyek között 

nagyon gyakran figyelhetők meg átfedések.219 A felvilágosodáshoz kapcsolódó fogalmak 

                                                 
216 Részletesebben lásd Konter, Az állam rejtelmei, 14-25. A kérdéshez lásd még: Kontler: The Conservative 
Enlightenment and the Eighteenth-Century Recovery of European Self-Confidence. 1999, 113-134. 
217 Nem tartozik talán szorosan témánkhoz, de az említett diverzitást, egyszersmind a kutatás szerteágazóságát 
illusztrálandó, meg lehet említeni a sok terület közt a felvilágosodás gender-központú elemzését is, Hesse, Carla: 
The Other Enlightenment: How French Women Became Modern. Princeton, Princeton University Press, 2003; 
Kontler, László: Monstrous regiments, or beauty and beast: Robertson and Burke on women and the public 
scene. Modern Intellectual History 2004 1/3. 305–330. Ugyanilyen érdekes lehet a felvilágosodás üzletként való 
felfogása stb. A magyar kutatások reflexióival kapcsolatosan lásd többek közt a Korunk 2009 októberi tematikus 
számát Új felvilágosodás címmel (2009, 10. szám), és annak néhány igen hasznos tanulmányát, például: Keszeg 
Anna: Mennyire új felvilágosodás? 3-7; Szilágyi Márton: Vallás, felvilágosodás, irodalom, 12-19; Labádi 
Gergely: Felvilágosodáskutatás, 20-26. 
218 Az elnevezéshez lásd Pocock már említett munkáit.  
219 Takáts József és Debreczeni Attila a politikai nyelvek vizsgálatán keresztül fogalmazott meg további érdekes 
gondolatokat a kora újkori politikai gondolkodással, Szűcs Zoltán Gábor pedig a rendszerváltás időszakának 
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használata, illetve az azokban bekövetkező változások ezeken keresztül remekül vizsgálhatók, 

magára a vizsgálatra pedig többféle út és mód kínálkozik, amelyek közül Magyarországon az 

utóbbi két évtizedben a német Begriffsgeschichte, az angolszász Cambridge School és a 

francia diskurzusanalízis váltak a legnépszerűbb hivatkozási pontokká. Különösen ígéretesek 

a részben vagy egészben cambridge-i vonalon haladó próbálkozások.220 Röviden arról van 

szó tehát, hogy a politikai nyelvek rendkívül sokat elárulhatnak egy adott korszak politikai 

gondolkodásának jellegzetességeiről. Az említett módszertani irányok magyar anyagra való 

alkalmazásának egytől egyik megvannak a hátrányai, így olyan eljárásra van leginkább 

szükség, amely tudomásul veszi a kánonképző nagy nevek viszonylagos hiányát, a korabeli 

politikai diskurzusok belső megszakítottságait, a nyugati kultúrtranszferek egyirányúságát221 

és esetlegességeit, illetve a fordítás222 mint politikai jellegű tevékenység jelentőségét is. Arra 

azonban mindenképpen alkalmasak, hogy megmutassák, esetleg merre lehet érdemes a 

politikai diskurzusokra irányuló eszmetörténeti kutatásokat tovább tágítani. A már említett 

centrum-periféria probléma természetesen rendkívül összetett kérdés Magyarország és az 

európai felvilágosodás keresztmetszetében is. A magunk részéről talán azt a felfogást 

részesítenénk előnyben, amely nem kívánja tagadni, de kritizálni sem, a korabeli magyar 

politikai kultúra perifériális jellegét a politikai eszmék összeurópai termelődésében és 

cirkulációjában. Inkább arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy a fennálló viszonyokra való 

reflexió miként, azaz milyen nyelvi eszközökkel történik, s milyen szerepet játszik ebben a 

külföldi nyelvi minták recepciója. Innen nézve az „eredetiség” nem (rejtett) értékelő, hanem 

pusztán deskriptív szempontnak tűnik: a sajátos hazai viszonyok közepette e recepció 

esetenként nagyon is „eredeti” eredményekhez, illetve eredeti válaszokhoz vezethetett.223 

Éppen ezért nem feltétlenül (illetve nem csupán) a külföldi jelenségek korabeli hazai 

párhuzamait érdemes keresni, hanem a politikai diskurzusok működését meghatározó 

interakciót a hazai és az importált nyelvi keretek között bizonyos diskurzustípusok 

formájában. Egy ilyen sajátos, a felvilágosodáshoz kötődő diskurzus működése lehet az a 

jelenség, amelybe a tanulmány elején említett Bárány-fordítás is illeszkedik. Ahhoz azonban, 

hogy a fordítás intenciójával, illetve annak kontextusával kapcsolatban érdemleges 

gondolatokat tudjunk megfogalmazni, vetnünk kell egy rövid pillantást a felvilágosodás azon 
                                                                                                                                                         
diskurzusaival kapcsolatban: Szűcs Zoltán Gábor: Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar 
politikai diskurzusban, 1989-1993. Budapest: L'Harmattan, 2010. 
220 Lásd például Takáts: Modern magyar politikai eszmetörténet. 2007; Trencsényi: A politika nyelvei. 2007; 
Kontler: Az állam rejtelmei. 1997; Péter: Az Elbától keletre. 1998.  
221 A kulturális transzferekhez lásd: Espagne, Michel – Werner, Michael 1986: Deutsch–französischer 
Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. 1985. 502–510. 
222 A fordítás jelentőségéhez a felvilágosodásban lásd: Oz-Salzberger,és Kontler említett munkáit.. 
223 Kovács – Szűcs: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? Korall, 2009/4, 147-174. 
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változatára, melynek recepciójáról itt tulajdonképpen szó van. Ez pedig nem más, mint a 

korszakban német jellegzetességnek számító, szintén nem teljesen homogén, és sok 

szempontból a „konzervatív felvilágosodás” fogalomköréhez köthető Volksaufklärung 

szellemi mozgalma, melyet a felvilágosodás áramlatai közül a historiográfia egységesen az 

egyik legkevésbé kutatott területnek tekint.  

 

Felvilágosodás és „Volksaufklärung”  

 

Nem csupán a mai historiográfiában képezi vita tárgyát az európai felvilágosodás 

definíciója, és annak kérdései, hiszen ezek a problémák jelentős vitákat indukáltak a kortárs 

gondolkodók között is. Példaként elég egy pillantást vetnünk a szempontunkból is 

jelentőségteljes német kontextusra. A felvilágosodás jelenségének egyik fő dilemmája 

kapcsán a legtöbbet idézett gondolkodó talán Immanuel Kant volt, akinek találó formulája 

szerint a felvilágosodás nem más, mint „az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. 

Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék.”224 Ez 

a méltán híressé vált definíció azonban egy meglehetősen tág diskurzus részét képezte német 

földön, amely diskurzus jól mutatja, milyen korlátokba és nehézségekbe ütközött a 

felvilágosodás definíciója már a kortársak számára is. Mivel az e fejezetben közelebbről 

vizsgált téma a német Volksaufklärung magyarországi adaptációja lesz, talán érdemes röviden 

felidézni a fentebb elmondottak fényében a sajátos, korabeli német kontextust. A német 

szellemi és politikai környezet összetettségének köszönhetően német területeken ugyanis a 

felvilágosodás mibenlétére adott különböző válaszok kavalkádja született meg, hol egymástól 

teljesen eltérő érveléssel és elképzeléssel, hol pedig jelentős átfedésekkel. A „mi a 

felvilágosodás” kérdése ugyanis talán sehol nem hozott létre annyi válaszkísérletet, mint 

Németországban. Egymással vitatkozó tudományos társaságok, politikai klubok és 

csoportosulások, újságok és folyóiratok próbálták meg egymással párhuzamosan 

megfogalmazni az általuk helyesnek tartott választ. Az egyik legaktívabb időszakban, az 1770 

és 1781 közötti bő egy évtizedben 71 egymástól különböző, kiadásra került munkáról van 

tudomásunk a birodalom területén, amely kimondottan a felvilágosodás terminusának 

                                                 
224 Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1997. 15-
22. (ford. Vidrányi Katalin) 
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definícióját tűzte ki célul elsődleges feladatként.225 Egy évtizeddel később, az 1790-es évek 

elején egy éles szemű kortárs gondolkodó a következőképp fogalmazta meg az ezzel 

kapcsolatos erőfeszítések eredményeit:  

 

„A Felvilágosodás szót immár mindenki alkalmazza, mégsem mondhatjuk el, hogy 
találtunk volna egy olyan meghatározó elgondolást, amely egyaránt magába foglalja az 
egész mozgalmat, és amely ugyanakkor megfelelően pontos is.”226 

 

1783-ban egy berlini újságban vetette fel a kérdést Johann Friedrich Zöllner, hogy 

tulajdonképpen mi is a felvilágosodás, ez a „mostanában oly sokat használt szó és 

fogalom.”227 A következő években Kant mellett a német szellemi élet olyan résztvevői 

nyilatkoztak meg e kérdésben, mint Moses Mendelssohn, Friedrich Jacobi, a fizikus Johann 

Karl Wilhelm Möhsen, Friedrich Karl von Moser, vagy Christoph Martin Wieland, de 

megemlíthetjük – bár közvetlen módon nem vett részt e vitában – Johann Gottlieb Fichte 

nevét is.228 A legkülönbözőbb területek tárgyalásakor az egyes szerzőknél e vitában is 

megfigyelhető a felvilágosodás és ész helyes használatát a mértékletesség helyes 

használatával definiáló véleményrendszer. Ernst Ferdinand Klein például a sajtó 

szabadságáról szóló értekezésében az ész nyilvános használatának szükségessége mellett 

kardoskodva azt hangsúlyozza, hogy az engedelmeskedés olyan fontos eleme a porosz 

hadseregnek, mint magának az államnak. Az uralkodót a sajtószabadság fogja korlátozni 

ésszerűtlen tettek végrehajtásában. Ez azonban nem jelenti az engedelmesség végét: az 

embernek engedelmeskednie kell, nem egyetértenie a paranccsal, tennie kell, nem bírálni, 

követnie kell, nem pedig egyetérteni.229 Ez a gondolat rímel a Kant által hangoztatott érvekre 

az állam egyes tagjainak, például a katonák engedelmessége, vagyis az ész „ésszerű” keretek 

között való használata, melynek során a szabadságot sem szabad helytelenül használni. A 

szabadság helyesnek vélt használatáról értekezik Carl Friedrich Bahrdt is, nevezetesen hogy a 

szabadság és ésszerűség nem mástól, mint istentől kapott jog, ezért azzal kötelesség is 

bizonyos megkötések között élni. Ez a polgári elöljáróval való viszonyban valami nagyon 

hasonlót jelent, mint Klein érvelésében. Természetesen mindig konkrétan a porosz 

                                                 
225 Knudsen, Jonathan B.: On Enlightenment for the Common Man. In: Schmidt, James (ed.): What is 
Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions. University of California Press, 
1996, 270-288. 
226 Bahrdt, Karl Friedrich: Über Aufklarung und die Beförderungsmittel derselben, Leipzig, 1789, idézi Umbach, 
Maiken: Federalism and Enlightenment in Germany, 1740-1806. London and Rio Grande, Hambledon Press, 
2000, 26. 
227 Schmidt (ed.): What is Enlightenment? 1996, 270-288.  
228 Schmidt (ed.): What is Enlightenment? 1996, 119-143. 
229 Schmidt (ed.): What is Enlightenment? 1996, 92. 
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uralkodóról, Nagy Frigyesről van szó. Ezeket, a felvilágosodás definíciójanak kísérlete 

közben született ésszerű tanácsokat az uralkodó a helyes és szintén mértékletes, bölcs 

uralkodásra tudja felhasználni, vagyis az elöljáró érdeke egyben a kormányzottak érdeke is a 

helyes és mérsékletes felvilágosodás politikájában. Friedrich Karl von Moser a nyilvánosság 

kívánt széles formájának eléréséről szóló esszéjében már Johann Ludwig Ewaldot idézi („De 

az Író-közönség korántsem az egész közönség”230), illetve a Volksaufklärung érvelési 

rendszeréből ismerős elemekből építkezik, 

 

„Többé már nem az a kérdés, hogy a polgárnak és parasztnak tudnia kell, amit – Isten és 
Törvény szerint – tudnia rendeltetett. Minden esetben tudják, hogy saját szükségüket 
hogyan találják meg, és meg is találják azt. A kérdés e helyett immár az, hogy az emberek 
pásztorai és atyái tudnak-e, és lehetnek-e közömbösek az iránt, hogy az emberek helyesen 
tudják-e mindazt, amit tudniuk szabad és tudniuk lehet, illetve hogy beleszövik-e a 
babonaság csomójába mindazt, amit tudnak, ami az igazság felől a hibák irányába tereli 
őket, az eleinte ártalmatlannak tűnő hibák felől a végzetes következményekkel járó hibák 
felé, a helyestől a helytelen irányba a meredély felé, ami végül a pásztorokat és nyájakat a 
közös pusztulásba taszítja.”231 

 

A fenti Moser-idézet magja, a helyes tudásformák, illetve azok terjesztésének és 

használatának problémája már a Volksaufklärung egyik tipikus eleme. E mozgalom, vagyis a 

„népi felvilágosítás”232 lényegében nem más, mint egy olyan sajátos német felvilágosodás-

program, melyhez hasonlót a felvilágosodás „központjának” tekintett Franciaországban sem 

találunk, és amely a fentebb nagyon röviden felidézett német közegben is egy sajátos formát 

képviselt.233 Olyan irányzatról van szó, amely írásos munkák tömegén keresztül fordult már a 

                                                 
230 Friedrick Karl von Moser: Publicity. In: Schmidt (ed.): What is Enlightenment? 1996, 114-119. Bárány Péter 
fordításában lásd: Bárány Péter: A' köznép' megvilágosodásáról, ennek határairól és hasznairól. Irta német 
nyelven Ewald I. L. Bécs, 1791, 2.  
231 Friedrick Karl von Moser: Publicity. In: Schmidt (ed.): What is Enlightenment? 1996, 115. 
232 Itt talán érdemes megjegyznünk, hogy a Volksaufklärung esetében megtartanánk az eredeti német elnevezést, 
amely ebben az esetben nem tűnik értelemzavarónak. Bár az utóbbi évek kutatásaiban megfigyelhető egy olyan 
tendencia is, amely germanizmusokat alkalmaz a német felvilágosodás kutatásai során, olyan véleményeket is 
találunk, amelyek úgy érvelnek, hogy a német felvilágosodás sokkal szorosabban integrálható az nyugat-európai 
léptékű mozgalomba, így a terminológia használata során sem szükséges feltétlenül az eredeti Aufklärung 
kifejezést alkalmazni. A Volksaufklarung elnevezést illetően valamelyest talán más a helyzet, hiszen ebben az 
esetben valóban egy sajátos, Németországra jellemző vonulattal állunk szemben a német felvilágosodáson belül, 
ami indokolttá és specifikusabbá teheti az eredeti, Volksaufklarung terminus használatát. 
233 Knudsen: On Enlightenment for the Common Man. In: Schmidt (ed.): What is Enlightenment? 1996, 270-
288. Érdekesség csupán, de az általunk kiindulási szövegként választott Bárány-fordítás eredeti német szövegénk 
tudomásom szerint nem is létezik francia fordítása. A 18. századra vonatkozó anyagokban bővelkedő párizsi 
Bibliotheque National őriz ugyan szövegeket, melyek Ewald munkáinak francia fordításai (Conseils maternels, 
ou Manuel pour les jeunes filles, les épouses, les mères et les maîtresses de maison, extrait et traduction libre 
d'un ouvrage allemand de feu J. L. Ewald,... d'après la 4e édition, par Mme Gauteron; L'Ami des jeunes 
demoiselles, ou Conseils aux jeunes personnes qui entrent dans le monde sur les devoirs qu'elles auront à 
remplir dans le cours de leur vie [Texte imprimé] / [Par J. L. Ewald ; et traduit de l'allemand par Ch. Bing.] ), 
ezek között azonban nem szerepel a Volksaufklärung-mozgalomhoz hozászóló mű. 1790-es berlini kiadása 
ugyanakkor megtalálható a könyvtár anyagai között. 
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18. század derekától kezdve a rendi társadalom legnagyobb hányadát kitevő „közönséges 

rétegek” felé, méghozzá annak oktatását, szükséges műveltségi szintjét, jogait, vagy éppen a 

társadalmi hierarchiában betöltött szerepét hangsúlyozva. Legfontosabb forrásai között ott 

találjuk a reneszánsz humanista Hausvater-irodalmat,234 az alacsonyabb rendek oktatását 

célzó almanachokat, naptárakat, költeményeket és más szépirodalmi munkákat.235  

Mindez különösen fontosnak tűnik, amikor azon vitákra gondolunk, hogy a 18. századi 

európai felvilágosodás mennyiben tekinthető csupán az elitek köreiben létező újfajta 

tudásformának. Fontos kérdés ugyanakkor, hogy a „köznép megvilágosodásának” 

szükségességéhez kapcsolódó programot egy kicsit közelebbről szemügyre vegyük, hiszen 

ennek fényében tudunk releváns kérdéseket megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy a 

Volksaufklärung Németországon kívüli területeken való adaptációjának milyen tétjei lehettek.  

A Volksaufklärung programjának elméleti kontextusát alkotva megjelentek a „köznép”-

nek nevezett társadalmi rétegek oktatásának, és az új tudásformák terjesztésének 

szükségességéről szóló diskurzusok, melyek jelentős hatással voltak az oly összetett 

felvilágosodás-fogalom, valamint a politikai közösség fogalmának alakulására is. Az ezzel 

kapcsolatos kérdések manifesztálódnak ezután a magyar környezetben is fordítások útján, és 

válnak egyszerre egy ”konzervatív” de nem feltétlenül felvilágosodás-ellenes beszédmód 

elemeivé a magyar politikai diskurzusban.  A Volksaufklärung sajátosságát az utóbbi időben 

fedezte fel, és értékelte (újra) a nemzetközi, legfőképpen pedig német történetírás. A jelenség 

kutatásához a német történészek a forráshelyzet feltérképezéséből vették ki a legnagyobb 

részt, s ez a munka a mai napig folytatódik. Ilyen többek közt az a kutatás, melynek keretei 

között az 1700 és 1848 közötti sajtó kutatói két igen jelentékeny kutatási program 

megvalósításán dolgoznak, melyek közül az egyik éppen a „Volksaufklärung" címet viseli.236 

Ennek eredményeképpen már napvilágot látott a négy kötetre tervezett, kommentált 

bibliográfia első kötete.
5 

A bibliográfia műfajilag rendkívül változatos tételeket tartalmaz, 

mely tény már önmagában is rengeteget elárul a Volksaufklärung célkitűzéseiről és jellegéről. 

                                                 
234 Ennek konkrét megnyilvánulási formáit is elemezzük majd röviden az általunk bemutatandó szövegekben. 
235 Knudsen: On Enlightenment for the Common Man. In: Schmidt (ed.): What is Enlightenment? 1996, 270-
288. A Volksaufklärung kérdéséhez lásd továbbá: Böning, Holger –Schmitt, Hanno –Siegert, Reinhart 
(Hg.): Volksaufklärung. Eine praktische Reformbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Bremen, Lumières, 
2007; Böning, Holger: Gemeinnützig-ökonomische Aufklärung und Volksaufklärung. Bemerkungen zum 
Selbstverständnis und zur Wirkung der praktisch-populären Aufklärung im deutschsprachigen Raum. In: 
Siegfried Jüttner – Jochen Schlobach (Hrsg.): Europäische Aufklärung(en). Hamburg: Meiner, 1992, 218-248; 
Böning, Holger: Popularaufklärung – Volksaufklärung: In: Richard Dülmen – Sina Rausenbach (Hrsg.): Macht 
des Wissens. Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft. Köln – Weimar – Wien, Böhlau, Auflage, 2004, 
563-583. Kutatástörténeti adalékokhoz magyarul: Márkus Rozália: A brémai ’Deutsche Presseforschung’ 
tevékenysége. Magyar Könyvszemle 111/1, 1995, 102-106. 
236 Márkus: A brémai ’Deutsche Presseforschung’ tevékenysége. Magyar Könyvszemle 111/1, 1995, 103. 
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A periodikákon kívül (mezőgazdasági tárgyú folyóiratok, a néphez – elsősorban a 

parasztsághoz – szóló sajtótermékek) felölel kalendáriumokat, értekezéseket, a felvilágosítók 

egyéni iniciatívájából kiadott, vagy hatóságilag terjesztett oktató célzatú kiadványokat, 

katekizmusokat. Ilyenek például az ún. „Intelligenzblatt" és „Mandatsschriften" műfajai, 

melyek a népi felvilágosodás történetében különösen fontos szerepet játszottak. Előbbiek 

elsősorban hirdetéseket és egyéb közhasznú tudnivalókat (ártáblázatokat, rendeletek szövegét 

stb.) tartalmazó, de gyakran praktikus gazdasági és egészségügyi jobbító javaslatoknak is teret 

adó lapok, utóbbiak hatósági köriratok, melyek konkrét élethelyzetekre, elsősorban 

szükséghelyzetek, pl. járványok, marhavész, természeti csapások, rossz termés, szárazság 

esetére próbálták a lakosságot gyakorlati tanácsokkal ellátni.237  A Volksaufklärung érvelési 

rendszerének jellegzetességeit a magyar fordítások tárgyalásánál még bőven érinteni fogjuk, 

legyen itt azt elég megemlíteni, hogy a mozgalom méreteiről sokat elárul az a szám, mely a 

nyomtatásban 1750 és 1850 között megjelent ilyen típusú munkák számát hozzávetőlegesen 

16.000-re teszi.238 Jellemző egyébiránt, hogy míg a Werner Schneiders által szerkesztett 

Lexikon der Aufklärung mind a Volk/Gemeiner Mann/Pöbel, mind pedig a Volksaufklärung 

fogalmának külön szócikket szentel, mint a német felvilágosodás fontos fogalmainak, a 

francia Michel Delon által szerkesztett Dictionnaire européen des Lumières-ben azonban 

egyiket sem találjuk meg, noha mindkét gyűjtemény deklaráltan az európai felvilágosodások 

egyes sajátos modelljeire (is) fókuszál.239 A szakirodalom sokszor hangsúlyozza, hogy bár a 

német kontextusban is találhatók radikális célkitűzéseket megfogalmazó egyének, a német 

felvilágosodás egészét tekintve nélkülözte az igazán szélsőséges gondolkodókat, akik például 

materialista, radikális republikánus, vagy bármiféle utópikus elképzelésekkel rendelkeztek.240 

Ennek okai közt Knudsen egyebek mellett azt a tényt látja, hogy a német 

intézményrendszerek viszonylag jól működők maradtak, és hogy a német gondolkodók nem 

csupán erősen koncentráltan, néhány városi központban tevékenykedtek, hanem szétszóródva 

a nagy kiterjedésű birodalom majdnem egész területén. E két tényező pedig együttesen és 

jelentős mértékben tompította, illetve átalakította a felvilágosult eszmék kulturális és egyéb 

                                                 
237 Böning, Holger: Die Genese der Volksaufklärungund ihre Entwicklung bis 1780. Stuttgart-Bad Cannstatt, 
Frommann Holzboog, 1990.   
238 Böning, Holger: Popularaufklärung – Volksaufklärung: In: Richard Dülmen – Sina Rausenbach (Hrsg.): 
Macht des Wissens. Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft. Köln – Weimar – Wien, Böhlau, 
Auflage, 2004, 563-583. 
239 Schneiders, Werner (Hrsg.): Lexikon der Aufklärung. Deutschland und Europa. München, C. H. Beck, 1995, 
432-437; Delon, Michel (ed): Dictionnaire européen des Lumières. Paris, PUF, 1997. 
240 Ezt az elképzelést módosította részben bizonyos radikális gondolkodók „megtalálásával” Jonathan Israel 
sokat vitatott könyve: Israel: Radical Enlightenment. 2001 
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hatásait.241 Ez azonban már a felvilágosodás hatástörténetének német-francia relációban 

történő kutatási kérdéseire tartozik.242 Annyi ugyanakkor bizonyosnak látszik, hogy a német 

gondolkodók mindezekből kifolyólag a továbbra is arisztokrata irányítású politikai és 

társadalmi rend keretei között jelentős kompromisszumokra kényszerültek, pontosabban e 

keretek között kellett saját „válaszaikat” megfogalmazniuk. E válaszadás az összetett 

társadalmi és politikai kontextusnak köszönhetően több irányban folytatódott, melyek között 

ott találjuk például a ständische Aufklärung, vagy éppen a Volksäufklärung változatait.243 A 

szakirodalom nagyjából egyetért abban, hogy míg a nyugat-európai városokban a korszak 

értelmisége sikerrel vitatta meg az olyan elgondolásokat, mint a vallási tolerancia, az emberi 

jogok, társadalmi és politikai rend kérdései és lehetséges válaszai, valamint sikerrel alakított 

ki egy nagyjából egységesnek tekinthető diskurzust, német területeken erre nem igazán volt 

esély.244 Ez részben köszönhető a több mint hetven önálló államban lényegében teljesen 

függetlenül működő egyéneknek, még ha az említettekhez hasonló elképzeléseket és témákat 

itt is, valamint Közép-Európában, s egyúttal a sajátosan összetett diszkurzív közegű 

Magyarországon is megtaláljuk. A felvilágosodás már említett összetettségéből ugyanis az is 

következik, hogy annak sajátos változatai területenként és kultúránként eltérőek, s néhol 

egészen sajátos formában jelennek meg, majd terjednek el a befogadás különböző aktusai által 

más területeken is, ahol természetesen az eredetitől eltérő politikai és társadalmi szándékok 

jelentősen átalakítják az eredeti intenciókat, és az új kontextusban sokszor már egészen más 

szerepet töltenek be. A felvilágosodás egyes irányzatainak viszonylag kiterjedt recepciója sok 

érdekes megfontolásra adhat okot a század végének egyes magyar eszmetörténeti 

aspektusaival kapcsolatban is, a Volksäufklärung egyéb jellemzőit így immár a magyar 

példákon keresztül fogjuk vizsgálat alá venni. 

 

 

                                                 
241 Knudsen, Jonathan: Justus Moser and the German Enlightenment. Cambridge, Cambridge University Press, 
2002, 4. A „városi” kérdéshez lásd továbbá Emerson, Roger: The Enlightenment and Social Structures. In: Fritz, 
Paul –Williams, David (eds.): City and  Society in the 18th Century. Toronto, Hakkert, 1973, 99-124. 
242 E kérdéshez lásd például: Lüsebrink, Hans-Jürgen – Reichardt, Rolf: L'écho de 1789 en Allemagne. XVIIIe 
Siécle, 22, 1988, 259-275; Espagne, Michel: Révolutions françaises et pensée allemande 1789/1871. Grenoble, 
Ellug, 1989. 
243 Ezen a ponton kell szólni egy olyan distinkcióról, mely nem feltétlenül magától értetődő, ez pedig nem más, 
mint a Volksaufklarung és a Popularphilosophie közötti különbség. Elnevezésének ellenére utóbbi céljai a 
felvilágosodás eredményeinek terjesztésére, illetve az új típusú tudásforma használatának módjaira vonatkozóan 
sokszor különböznek az előbbi által hangoztatott érvrendszertől, még ha meg is figyelhetők átfedések. Lásd 
például: Beiser, Frederick C.: The Fate of Reason. German Philosophie from Kant to Fichte. Harvard University 
Press, 1987, 165-172. 
244 Leonard Krieger klasszikusnak számító munkája szerint erre tulajdonképpen szükség sem volt: Krieger, 
Leonard: The German Idea of Freedom: History of a Political Tradition. Chicago, University of Chicago Press, 
1972. [1957] 
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A „Volksaufklärung” és a magyar kontextus 

 

Mindez tehát át is vezetett bennünket a szűkebb magyar kontextus jellegzetességeihez, 

valamint  az adaptációkhoz kapcsolódó kérdésekhez. Éppen itt lehet érdekes igazán a 

„keresztezett történelem” posztnemzeti nézőpontja által kínált módszer,245 hiszen a 18. 

századi magyar politikai irodalom olvasásának nem csupán az az előfeltétele, hogy 

figyelembe vegyük a kor Magyarországának nemzetközi környezetét, de az is, hogy 

tekintettel legyünk az eszmék áramlásának tényleges elágazásaira, a többszintű korabeli 

politikai nyilvánosságból ki- és befelé többféle irányba vezető utakra. Mivel Magyarországot 

a 18. században (és a 19. század első felében is) felekezetileg, rendileg, etnikailag, nyelvileg, 

professzionálisan vagy regionálisan tagolódó politikai szubkultúrák246 sűrű szövedéke hálózta 

be, és bizonyos lokális nyilvánosságoknak a története, bekapcsolódásuk a politikai eszmék 

birodalmi vagy éppenséggel összeurópai keretek között zajló cirkulációjába legalább olyan 

érdekes lehet, mint az országos politika.247  

Mint említettük, a Volksaufklärung-hoz kapcsolódó reflexiók és fordítások különösen 

relevánsnak tűnnek a premodern, illetve modern magyar politikai diskurzusok közötti átmenet 

időszakában. Nem kis részben éppen amiatt, ahogy e diskurzus összetettsége rávilágít az 

1790-es évek politikai gondolkodásának dilemmáira a Habsburg Birodalom politikai 

rendszerébe oly sajátosan ágyazódó Magyarországon. Ebben a viszonyban – hogy röviden 

köztörténeti síkra tereljük az elbeszélést – fontos fejezet zárult le II. József halálával és az 

1790/91-es országgyűlés összehívásával, de a politikai rendszer már az 1780-as évek végére 

olyan formájához érkezett, amely döntő jelentőséggel bír a politikai szövegek 

kontextualizálásának szempontjából. Ekkortól kezdve ugyanis a politikum szférájának 

jellegzetességei (például a cenzúrarendeletek) kitűnő lehetőséget biztosítottak a társadalom 

szereplőinek arra, hogy politikai véleményüknek a társadalmi nyilvánosság előtt hangot 

adjanak. Ezek a jellegzetességek ugyanakkor hozzájárultak a társadalmi nyilvánosság 

bizonyos fokú átstrukturálódásához is. Nem meglepő ezért, hogy az 1790/91-es 

országgyűléssel sajátos intellektuális pezsgés vette kezdetét Magyarországon, és ez az 

esemény óriási hullámot indított el az írásos megnyilvánulások számát tekintve. Az 1790–

                                                 
245 Werner – Zimmermann: Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexivité. 2003, 7–36 ; Werner – 
Zimmermann, (dir.): De la comparaison à l’histoire croisée. 2004. 
246 Ezt részletesebben lásd: Tóth Zoltán: A rendi norma és a „keresztyén polgárisodás”. Társadalomtörténeti 
esszé. Századvég 1991 (7.) 2–3. 75–130. 
247 Kovács – Szűcs: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? 2009,  147-174. 
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1795 közötti időszakban több száz röpirat látott napvilágot, melyek egymástól eltérő politikai 

és társadalmi elképzeléseknek adtak hangot. Amit tulajdonképpen ekkor látunk, az egy olyan 

új szótár keresése, melynek fogalmaival leírhatóvá válik a modernitás és a modern politikai 

viszonyok komplexitása. Az adaptációt pedig sok esetben a felvilágosodás társadalmi-

politikai szókincsének recepciója jelenti. Egy transzmissziós folyamat ez tehát, melynek 

fontos hatása van a kollektív nyelvhasználatra, az egyes diskurzustípusok ugyanis sokszor 

mennek át különböző recepciós és adaptációs folyamatokon. Minderre a magyar historiográfia 

viszonylag csekély figyelmet fordított. A felvilágosodáshoz, kollektív identitáshoz, politikai 

rendhez kapcsolódó diskurzusok igencsak összetettebbnek tűnnek, az ehhez kapcsolódó 

fogalmak pedig komoly jelentésbeli eltéréseket mutathatnak a különböző beszédmódokban, 

politikai nyelvekben.  

 A magyar szakirodalom az utóbbi években kezdett el komolyabban foglalkozni a 

korabeli diskurzusok tipologizálásával, és ennek alapján több politikai beszédmódot sikerült 

azonosítani. Ilyen politikai beszédmód például az anyanyelv és literátusság szerepét 

központba helyező tudós hazafiság nyelve, vagy éppen a józsefi kor leginkább elterjedt 

beszédmódja, a republikanizmus nyelve. Miként azt Takáts is megállapítja, a republikánus 

szótár egyik központi fogalma a liberáliséhoz hasonlóan a szabadság, amely e beszédmódban 

azonban nem az egyéni autonómiát szinonimája, hanem a kormányzásban való részvétel jogát 

és kötelességét jelenti.248 A közélet résztvevőinek és a honpolgároknak nem csupán 

közszolgálatokat kell vállalniuk, de folyamatosan át kell hogy hassa őket a közszellem, a 

hősies készség a szabadság, a haza megvédésére a zsarnok vagy a hódítók ellen. E 

közszellemnek megfelelően a polgár a közjót az egyéni vagy a családi érdek elé helyezi. A 

republikánus nyelvhasználat mindenkori követendő mintáját a római köztársasági erények 

jelentik, egyik állandó kérdése pedig a nemzetek nagyságának és hanyatlásának okára irányul, 

melynek paradigmatikus elbeszélése Róma bukásának története. Ezen elbeszélés szerint, 

amint az Sallustiusnál vagy Liviusnál olvasható, mindenekelőtt a fényűző élettel (a luxussal) 

megjelent új szokások, az ősi erkölcsök elfajulása, a széthúzás (erre Berzsenyi és kortársainak 

szava a visszavonás volt) és a korrupció, az egyéni érdeknek a közérdek fölé helyezése volt a 

bukás oka.249   

 Ezek mellett fontos szerepet játszott még az ősi alkotmányosság, vagy éppen a 

                                                 
248 A republikanizmus itáliai megelevenedésének és kora újkori kisugárzásának klasszikus feldolgozása - mely 
elsõ részében éppen a középkori keresztény és a reneszánsz kori republikánus történetfelfogás és etika 
összevetésébõl indul ki – Pocock, J. G. A.: The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the 
Atlantic Republican Tradition. Princeton University Press, 1975. 
249 Takáts: Modern magyar politikai eszmetörténet. 2007. Lásd továbbá: Takáts: Politikai beszédmódok a 
magyar 19. század elején. 1998, 668–686.  
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felvilágosult kormányzás nyelve. Mint azt a szakirodalom már bőségesen tárgyalta, 

Magyarországon a nemesség nagy többségének körében egy olyan nacionalizmus vált 

uralkodóvá, amely nem lépte túl a rendi felfogás körét, még nem kapcsolódott össze a 

kiváltságok ellen irányuló törekvésekkel, sőt ellenkezőleg: inkább a régi jogok, az arany 

szabadság érdekében volt felhasználható. Vizsgált időszakunkban leginkább a rendi natio 

nemzetfogalma szólalt meg a republikanizmus nyelvén, hiszen a történeti jogon alapuló 

nemesi szabadság alapvető meghatározása éppen a kormányzásban való részvétel joga és a 

haza védelmének kötelessége volt. A „Haza” így leginkább a nemesek köztársaságát 

jelentette. Az igencsak differenciált magyarságtudat ezen szegmensében a nyelv jóval 

csekélyebb szerepet játszik, mint például a korabeli értelmiség egyes rétegeinek köreiben, 

ahol az egyik legfontosabb konstitutív elemnek a nyelv tekinthető.250  

 Egy másik diskurzusfajta, a republikánus nyelv nemzetfogalmához sok szempontból 

közel áll az ősi alkotmány nyelvének fogalomhasználata.251 Az ősi alkotmány nyelve az 1780-

as és 90-es évek fordulója táján erősen jelen van a magyar nyelvű politikai irodalomban. Az 

Európában másutt is népszerű érvelés szerint a politikai közösséget szervező legfontosabb 

elemek azok a törvények, melyeket a közösség a múltból örököl, és amelyek tulajdonképp 

nem is az éppen élő generációk tulajdonát képezik, következésképpen azok megváltoztatása 

sem lehetséges. Az alkotmány (a korabeli szóhasználatban sokszor „alkotvány”252) tehát 

ebben az értelemben lényegében a fennálló törvények, szokások együttese (ahogy a közösség 

jogi-intézményi értelemben „meg van alkotva”), illetve azok „szelleme”, amely még 

meglehetősen távol áll az alkotmány „alaptörvény”-szerű fogalmától, vagyis attól az 

alaptörvénytől, melyhez a közösség mindenkori törvényhozásának általában igazodnia kell.253 

A korszak politikai diskurzusa tehát ilyen és ehhez hasonló politikai nyelvek köré 

szerveződött (ezek közül néhányról még szót ejtünk a későbbiekben), bizonyos társadalmi-

politikai fogalmakkal a középpontban. 

 Az imént felsorolt versengő, és gyakran egymással keveredő beszédmódok mellett 

                                                 
250 Részletesebben lásd Bíró: A felvilágosodás korának magyar irodalma. 1998.  
251 Az 1790-es évek röpiratáradatából lásd egyetlen példaként: Kenessey György: A’ ditső magyar haza arany 
szabadságinak visza-térésén és anyai nyelvének épületén fel-jött magyarok tsillaga. Buda 1791. 
252 Fontos megemlíteni, hogy az „alkotvány” alak egészen a század végéig sokszor a „felépítés”, vagy éppen 
„összetétel” értelemben marad használatos, főként a természettudományos felvilágosító munkákban. Iyen 
értelemben a szó Báránynál is előfordul: „A’ Természeti Theologiában meg visgáltatik a’ Világnak Alkotója, 
minden tulajdonságaival, ’s az Emberhez, ’s más Alkotmányokhoz való közzével együtt.” Bárány: Jelenséges 
Lélek-mény V. 
253 A kérdés kapcsán gyakori az angol példával való összevetés a korszakban. Ehhez, valamint magához az 
alkotmány fogalmához lásd pl. Aranka György: Anglus és magyar igazgatásnak egybenvetése. Kolozsvár, 1790. 
E szöveg Szrógh Sámuel-féle német nyelvű fordítása is megtalálható a Ballagi-gyűjteményben a Ball 221/8 
jelzet alatt. 
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léteztek még egyéb politikai nyelvek,254 köztük egy olyan diskurzus is, melyről nem igazán 

tesz említést a szakirodalom, de amely szintén rendkívül érdekesnek tűnik a felvilágosodás 

magyarországi recepciója szempontjából. Ez a politikai beszédmód első ránézésre konzervatív 

jellegűnek mondható (nem a szó későbbi, 19. századi értelmében!), jórészt a német 

Volksaufklärung mozgalmához köthető fordításokon és az ezek hatására született önálló 

munkákon keresztül mutatja meg magát, és rendkívül sajátos fogalomhasználattal bír, ami egy 

eddig kevéssé kutatott jelenség, a már említett konzervatív felvilágosodás fogalmi körébe 

sorolható.  E beszédmód esetében fontos szerepet játszik az a tény, hogy a francia, angol és 

német, felvilágosodás-fogalomhoz kapcsolódó kultúrtranszfer végső soron egy rendkívül 

összetett magyarországi diszkurzív közegbe érkezett, a képet pedig tovább bonyolította a 

német felvilágosodás politikai gondolkodásának hatása, s annak a francia transzfereket, főként 

fordítások révén Magyarországra közvetítő jellege.255 Ez a német szűrő szintén kiemelt 

fontosságú, és egyértelműen rányomja bélyegét a politikai gondolkodásra. Főleg azokra a 

szociokulturális közegekre igaz ez, ahol a németes jellegű műveltségnek különböző okokból 

ugyan, de erőteljes szerepe van. 

Egy ilyen közegből fogunk most kezdésképp röviden megvizsgálni egy 1795-ben 

megjelent politikai röpiratot, mely a német protestáns Johann Ludwig Ewald munkájának 

fordítása „főhősünk”, Debreczeni Bárány Péter tollából.256 E fordítás, illetve annak 

eszmetörténeti kontextusa elemzéséből sok érdekes részletre derül fény a magyarországi 

„felvilágosodásellenesség”, és általában a korszak magyar politikai gondolkodásának 

jellegzetességeivel kapcsolatban. Mint már röviden említettem, itt leginkább arra érdemes 

helyezni a hangsúlyt, hogy a fennálló viszonyokra való reflexió miként, azaz milyen nyelvi 

eszközökkel történik, milyen szerepet játszik ebben a külföldi nyelvi minták recepciója, és 

milyen típusú diskurzusokat hozhat mindez létre. Egy ilyen sajátos, a felvilágosodáshoz 

kötődő, alapvetően konzervatív, forradalomellenes, ugyanakkor mégsem felvilágosodás-

ellenes diskurzus működése lehet az a jelenség, amelybe az említett Bárány-fordítás is 

illeszkedik. Ez a munka ugyanis, úgy tűnik, nem elszigetelten létezik a korszak politikai 

irodalmában, az általa használt érvelések és felvilágosodás-fogalom pedig más egyéb típusú, 

politikainak tekinthető szövegekben is előfordulnak a korszakban. Értelmezésének 

                                                 
254 Debreczeni Attila: Nemzet és identitás a 18. század második felében. ItK 2001/5-6, 513-552. 
255 Ilyen fordítás többek között Aranka György: Az igazgatás formáiról és az uralkodók kötelességeiről egy 
próba II. Fridrik prussiai király munkái közűl. Francziából. Kolozsvár, 1791 (a mű bevezetése szerint nem 
Aranka a fordító, ő csak javította a fordítást és megírta a bevezetést. Lásd még Ballagi: A politikai irodalom 
története Magyarországon 1825-ig. 1888, 520, illetve egy később részletesebben is bemutatott szöveg: Sz. P. S.: 
A frantzia országi revolútziónak, vagy Zenebonás támadásnak okai röviden előadva. [H. n.], 1795. 
256 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról, 1791. 
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megkönnyítése érdekében tehát, mint látni fogjuk, több hasonló érvelésű szöveget 

helyezhetünk mellé. A Bárány által fordított írás, és a mellé helyezhető szövegek arra 

engednek következtetni, hogy a felvilágosodás egy sajátos, alább tárgyalandó változata is 

erőteljes hatással volt a magyar kontextusra a felvilágosodáshoz való viszony, illetve a 

fennálló politikai rendszer fenntartása és konszolidációja szempontjából, emellett pedig 

valószínűleg erős intellektuális hátteret jelentett a forradalom és a radikális társadalmi 

átalakulások ellenzői számára anélkül, hogy a felvilágosodást alapvetően negatív és 

ellenséges jelenségként kelljen láttatnia. E munkák egy része tehát, akárcsak a Bárány Péter 

nevéhez köthető munka, fordítás német nyelvből magyarra, illetve részben alkalmazás a 

magyarországi kontextusra. A fordítások ugyanis a korszakban ez utóbbi szerepet is 

betöltötték a magyar politikai irodalomban, sokszor éppen a felviláágosodás kapcsán. 

 

 

Felvilágosodás(ok) és fordítás 

 

A nemzetközi szakirodalom már bőségesen tárgyalta azt, ahogy a fordítás és annak 

elmélete átalakul a felvilágosodás időszakában, többek közt a nyelvek egyenrangúságának 

elképzeléséhez kapcsolódva. Ez a folyamat már lényegében a 16. században elkezdődik, és a 

17. századra a fordítás Magyarországon is elismert tevékenységgé válik, a fordításokra egyre 

inkább úgy tekintenek, mint amelyek egyenrangúak a fordított munkával. Ez a folyamat 

természetesen szintén nem előzmények nélküli, a 17. században már jelentős népszerűségnek 

örvend a fordítás tevékenysége, és nem csupán a vallási témájú művek tekintetében. A 

vernakuláris nyelvek 16. századi előretörése természetesen egy összetett, soktényezős 

folyamat, a latin hegemóniájának fokozatos csökkenése már ekkor kezdetét veszi, főként a 

reformáció, majd a katolikus reform terjedésének következtében, hogy aztán a 17. századra 

már teljes egészében a kultúra egyik legitim nyelvévé váljon.257 Ettől kezdve válik Európa is 

egyre rohamosabb léptekkel egynyelvűvé, és a felvilágosodás időszakára ez a nemzeti 

nyelvek minden addiginál fontosabb kulturális és politikai szerepre tesznek szert. Fordítások 

természetesen ezt megelőzően is léteztek, funkciójuk azonban az újkori fordításoktól sok 

szempontból lényegileg eltérő volt.258 Arról természetesen nincs szó, hogy Magyarországon a 

hivatalos nyelv státuszát illetően megkérdőjeleződne a latin szerepe, illetve hogy a latin teljes 

                                                 
257 E folyamat jellegének bemutatásához lásd még: Andreson, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a 
nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. Budapest, L'Harmattan – Atelier, 2006.  
258 Kontler: Fordítás és összehasonlítás a kora újkori eszmetörténetben, Helikon 2009/1-2, 142-182. 
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mértékben elveszítené szerepét a kultúrán belül, de tény, hogy a 17. századra immár 

számtalan, különböző műfajú munka születik meg magyar nyelven az államelméleti 

traktátusoktól egészen az orvosi munkákig.259 Ekkor már viszonylag széles körben 

megfigyelhető az a szándék és elképzelés, melyet eddig leginkább a 18. század végének 

nemzetfogalmai kapcsán szokott hangsúlyozni a historiográfia, nevezetesen hogy a nemzet 

fogalma egyre szorosabban kapcsolódik össze az anyanyelvi művelődéssel, mely művelődés 

nem kis mértékben szerzi inspirációit külföldi mintákból, ami egyébiránt a legkevésbé sem 

tekinthető magyar, vagy akár kelet-európai sajátosságnak. A kulturális transzferek egy-, 

illetve többirányú mozgása pontosan annyira jellemző Európa nyugati régióira már a 

felvilágosodást megelőzően is, mint a „kulturális perifériák” területeire. Ennek kapcsán elég, 

ha a többirányú német-francia kulturális transzferekre gondolunk a kora-újkorban akár az 

irodalom, akár pedig a filozófia kapcsán. Az ilyen adaptációknak csak egyik fajtája a fordítás, 

amelyből tehát bőven akad már a legkülönbözőbb témákban a 16-17. században is 

Magyarországon.  

Ezen korai fordítások, és a 18. század végén született változataik közötti egyik 

legnagyobb különbség abban rejlik, hogy a kettő közt eltelt viszonylag hosszú időszaknak és a 

nyelvújítási elképzelések relatív sikerének következtében a szövegek „fordíthatósága” a 18. 

század végén talán már nem okozott akkora problémát, mint 150-200 évvel korábban. Nem 

mondhatjuk ugyan el, hogy a korszakban a magyar nyelv rendelkezésére állt minden politikai 

és „társadalomelméleti” megnyilatkozáshoz szükséges fogalom – nyilvánvalóan ezért nem 

találunk bizonyos témák kapcsán magyar, csakis német-, illetve latin nyelvű szövegeket (lásd 

például a legismertebbek közül is Hajnóczy bizonyos munkáit) –, ezen időszak pontosan egy 

ilyen „szótár” megszületésének időszaka, a fordítások már kisebb kihívásokat jelentettek a 

fordítók számára. A kép ennél természetesen jóval összetettebb, hiszen a 18. században is 

éppenséggel egy modern politikai szókincs létrehozására irányuló kollektív és többirányú 

erőfeszítésnek vagyunk tanúi, melynek szerves részét képezik a különböző fordítások is. 

Egy másik fontos probléma az írott szövegek eredetiségének kérdésével függ össze. A 

reformáció körüli vallási vitákkal és dogmatikai kérdésekkel kapcsolatos megnyilatkozások 

szerzői érthető okokból nem feltétlenül az eredetiség kérdését tartották a szöveg legfontosabb 

tulajdonságának. A vallási kérdésekben való „innovatív” megnyilvánulás ugyanis 

nemkívánatos következményekkel is járhatott, helyette inkább a pontosság számított szerzői 

                                                 
259 Vincze: A kora újkori magyar fordítások tétje. 2006, 116-132. 
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erénynek.260 Mindez persze nem is igazán lényeges, ha az anyanyelvi kultúra és művelődés 

terjesztésének szándékára és eszközeire gondolunk, hiszen a kérdéses munkák szimplán 

magyar nyelven íródott mivoltukkal is képesek voltak ezt a célt szolgálni.  

A fordítás szerepének kérdése azonban a 18. század végén sem tűnik egyértelműnek, 

különösen nem egy soknyelvű és etnikailag is rendkívül heterogén közegben. A kétnyelvűség 

már említett elterjedésével összefüggő megváltozásáról Kontler László így fogalmaz: „Európa 

a klasszikus Rómától a felvilágosodásig kétnyelvű (vagy többnyelvű) ’klikk-kultúra’ volt, 

amelyben a fordítást nem annyira információközlés céljából művelték, hanem, kulturális 

gyakorlatként: akár szorosan pedagógiai értelemben vett gyakorlatként, akár kulturális 

kisajátításként, sokszor erős ideológiai felhangokkal.”261 Fontosnak tűnik tehát elgondolkozni 

azon, hogy milyen megfontolásból, milyen szerzői szándékból születhetett ez, és az ehhez 

hasonló fordítások a korszakban. A fordítások kapcsán ugyanis nem is feltétlenül az, illetve 

nem csupán az lehet érdekes az eszmetörténet számára, hogy a munka mennyire tartalmaz 

eredeti gondolatokat, illetve egy fordítás esetében eredeti megoldásokat nyelvi és stiláris 

szempontból. A fordítás, mint jelenség és tevékenység már azon a ponton eszmetörténetileg 

relevánssá válik, hogy egyáltalán létrejön, és különösen igaz ez a kora újkor fordításokra. 

Ezek a fordítások aztán már számtalan szempontból vizsgálhatók, többféle összefüggés 

keresztmetszetében: mi a szerepe a szövegnek (mind az eredeti, mind a fordított szövegnek) 

az adott politikai kultúrában és diskurzusban, az álültetéssel mi lehetett a fordító szándéka stb. 

A fent elmondottakat egyetlen forrással, Őri Fülep Gábor John Mason-fordításának 

előszavával szeretnénk szemléltetni. A Németországot és Angliát is megjárt református 

szuperintendens Őri Fülep több fontos, német nyelvből való fordítását is ismerjük a 

korszakból, főként keresztény erkölcsi művekkel kapcsolatosan.262 Hogy jobban lássuk a fenti 

gondolatokhoz kapcsolódó fordítói megfontolásokat, érdemes talán a munka dedikációját 

hosszabban idéznünk: 

 

„Az Európai pallérozottabb Nemzetek között, már régen divattyában lévő 
megvilágosodásnak, a’ mi Magyar Nemzetünkben-is lehető el-terjesztésére, alig lehet, 

                                                 
260 A fordítási gyakorlat és fordítói pontosság mind a kortárs diskurzusok, mind pedig a későbbi kutatások egyik 
érdekes témája a 17-18. századra vonatkozóan. A fentebb elmondottaknak megfelelően látszik, hogy a szöveghű 
fordítások nem feltétlenül voltak jellemzők a korai időszakra. Az ezzel kapcsolatos korabeli viták egy példájához 
lásd: Burján Monika: Ez a' nyugtalan törekedés, dolgozásomat minél hasonlóbbá tenni az eredethez ..." : 
Kazinczy Ferenc nézetei a fordításról. ItK 107, 2003/1, 43-74. Bartók István: „Szükséges azért a jó fordítás, és 
hasznos…”. Vázlat az 1630-1700 közöttimagyarországi fordításirodalom kritikatörténetéhez. ItK, 1993, 451-
469. 
261 Kontler: Fordítás és összehasonlítás a kora újkori eszmetörténetben. 2009, 142-182. 
262 Keresztyén erkölcsi tudomány, avagy a szent és kegyes életnek mestersége. Pozsony, 1788; Kegyesség segítő 
keresztény erkölcsi elmélkedések. Boudrand Ferencz franczia munkája után németből ford. Pozsony, 1795 
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egy egy hathatósabb eszköz, mint azoknak tudós, és kivált erkőltsi személlyes 
tulajdonságot, vagy Charactert javitó jeles Munkáiknak, nállunk-is ólvastathatókká, és 
érthetőkké való tétettetése. Úgymint, a’melly által, azoknak a’ jelesebb Nemzeteknek, 
nem tsak szép és hasznos találmányaik, és fontos okoskodásaik, hanem még 
gondolkodásoknak módja-is, közöltetvén a’ miénkkel, ezek-is hasonlókra, nem tsak 
ösztönöztetnek, hanem mintegy útasíttatnak-is. Az honnan, ha szintén ditséretet 
érdemellyen-is, azoknak a’ jó Magyar Hazafiaknak az ő igyekezetek, kik elméjek’ 
tulajdon szüleményeivel, kivánnyák, Magyar Könyveinknek naponként szépen nevekedő 
számát szapórítani: azt tartom, mindazon által, hogy még nékünk Magyaroknak, arra-is, 
igen nagy szükségünk vagyon, hogy a’ már nállunknál sokkal többre mentt Nemzeteknek 
jó-féle Könyveikkel, nagyobb nagyobb ismeretségre jussunk. Mivel tsak akkor lehetne 
osztán hiba nélkűl meg-ítélnünk, minn, mit és miképen kellyen ’s lehessen segítenünk, 
mikor tudnánk bizonyosan, miben, mire, és mennyire mentenek már azok, kikre a’ meg-
világosodásnak áldott napja, nem tsak felderűlt, hanem őket, melegítő, tápláló, és 
tenyésztető erejével annyira-is által járta, hogy ő e’ Világnak, elméjeknek nem tsak jól 
meg-értt, hanem másokat-is meg-érlelő gyümőltseikkel kedveskedhetnek. Valamiképen 
pedig, magok jó Hazai Kötelességeket követik azok, a’ kik az e’ féle jó Munkáknak 
született nyelvünkre való által-tételében, únalmas és fáradságos munkájokat nem 
sajnállyák: (…) Kivált minekutánna, azt-is megértettem, hogy ennek, a’ mi nyelvünkön 
való olvastathatását, még ollyan fő, és nemes elméjű Hazafiak-is, kívánva-kívánták, a’ 
kik azt, magok, más nyelveken-is, szabadon olvashatták. Kik felől azért, könnyen meg-
győződtem, hogy őket, velem együtt, erre a kívánságra egyedűl az a’ felebaráti igaz 
szeretet, ösztönözte, melly azt akarná, hogy az, a’ mi szép, és jó, mindenekkel, a’ 
mennyire lehet, közöltessen. Hozzá-adtam Tóldalék gyanánt, a’ tudós és kegyes 
Piktétnek, egy közönséges szép tanítását az emberi szívnek tsalárd és álnok vóltáról, mind 
a’ dologra, melly ebben a’ könyvben elő-adattatik, szorosan tartozik, mind pedig, mivel 
erről, maga az említetett Tudós Ember, K. E. Tudományának Második Könyvének, 
Második Részében emlékezvén, ’s azonban minapi Tóldalékomban, nagyobbkább vólta 
miatt bé-nem oktatódhatván, kár lett vólna, már, e-nélkűl-is, el-lenni azoknak, a’ kik azt, 
eredeti, vagy más nyelven, nem olvashattyák.”263 

 

 

Fordítói szándék tekintetében Fülep ugyan egy meghatározott irányt képvisel, remekül 

illeszkedik ugyanakkor abba a vonulatba, amely a 18. század végi Magyarországon német 

munkák fordításai által igyekszik a felvilágosodás eszméit megismertetni a magyar 

olvasóközönséggel (jellemző ellentmondás lesz egyébiránt éppen a Volksaufklärung esetében, 

hogy a szerzők olyan társadalmi csoportoknak szánják műveiket, fordításaikat, és várják így a 

felvilágosodás adott szempontú elterjedését, akik jellemzően írás- és olvasástudatlanok a 

korszakban264). Tartalmukat tekintve – ismét részben a fordító szándékától, mondanivalójától, 

                                                 
263 Őri Fülep Gábor: A magunk megismeréséről. Készítette Mason János tudós anglus. Magyarúl kiadta. 
Pozsony, 1792. Ezúton köszönöm Szűcs Zoltán Gábornak, hogy a szövegre felhívta a figyelmem. 
264 A magyarországi paraszti rétegek írás és olvasás-és írástudását először Benda Kálmán, majd Tóth 
István György vizsgálta részleteiben. Benda Kálmán: Az iskolázás és az írástudás a dunántúli parasztság körében 
az 1770-es években. In: Somogy megye múltjából, 8. Kaposvár, 1977, 123-133; Tóth István György: Mivelhogy 
magad írást nem tudsz… Az írás térhódítása a művelődésben a kora újkori Magyarországon. Budapest, MTA 
Történettudományi Intézet, 1996; Tóth István György: Az írás a paraszti kultúrában a 17-18. században. In: 
Kisbán Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. Budapest, MTA Néprajzi 
Kutatóintézet, 1994. 9-15. A korabeli oktatás, illetve a felvilágosodás bizonyos társadalmi csoportok körében 
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sőt fordítói technikájától függően – e szövegek igencsak változatos tárgyúak voltak. Nézzük 

meg tehát, hogy milyen helyet foglal el ezek között a Bárány Péter által fordított munka, és 

hogy mi köze ennek az eddig röviden felvázolt, felvilágosodással, annak magyarországi 

jelenlétével kapcsolatos kérdésekhez. 

 

 

Egy felvilágosodásra adott válasz 

 

Az eddig elmondottak fényében kíséreljük meg tehát a kiindulópontként választott 

szöveg bemutatását és értelmezését. Az 1791-es Bárány-fordítás témája lényegében a 

felvilágosodás definíciója és jelensége, valamint a hazai viszonyok javítása, amely a 

felvilágosodás kritikáját egészen különleges perspektívába helyezi. Nem másról, mint a 

köznép neveléséről van szó ugyanis, pontosabban a felvilágosodás hazai megismertetésének 

lehetőségeiről és szükségességének mértékéről, mely reflexió hátterében mindig ott munkál a 

felvilágosodás egyéb „hozadékai” (pl. forradalom) által jelentett veszély a hazai viszonyokra. 

Ehhez pedig az a törekvés kapcsolódik, hogy a hazai „köznép” a forradalom valós képével is 

tisztában legyen. A köznépnek a felvilágosodás eredményeivel való megismertetése, és az 

ehhez kapcsolódó kérdések az eredeti német Volksaufklärung-kontextusban nagyon erősen 

gyakorlati aspektussal rendelkeznek, és sok esetben az új tudásforma és a szerzők az új 

ismeretek terjesztésének mechanizmusaira helyezik a hangsúlyt, a Volksaufklärung-fogalom 

tehát jórészt ezen mechanizmusok használatának összességére utal. Létezik azonban a 

felvilágosodás e változatának egy jóval teoretikusabb szegmense is, mely tulajdonképpen nem 

más, mint az arról való elmélkedés, hogy az adott társadalom egyes rétegeinek elméletileg 

mennyire van és mennyire lehet szüksége ezen új ismeretekre. Ezeket az eszmefuttatásokat 

nagyon erős társadalompolitikai szándékok szólaltatják meg az egyes szerzők részéről, amit 

még összetettebbé tesz a fordítás ténye.  A Bárány által fordított mű nemzetközi 

eszmetörténeti kontextusát tekintve a felvilágosodás társadalmi és politikai rendben betöltött 

funkciójáról, feladatáról szóló elmélkedések sorába illeszthető, s ott egy meglehetősen sajátos 

helyet foglal el. Ezek az elmélkedések nagyrészt a felvilágosodás definícióját tekintik a 

legfontosabb kérdésnek, s így fogalmaznak meg olyan válaszkísérleteket, melyek politikai, 

társadalmi és kulturális elképzelések mentén a felvilágosodás egymástól eltérő 

                                                                                                                                                         
való terjesztéséről Magyarországon lásd Benda sokat idézett munkájának releváns tanulmányait: Benda: 
Emberbarát vagy hazafi? 1978. 
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részterületeinek fontosságát hangsúlyozzák. Bárány munkája az általános definíció 

kísérletétől jut el a konkrét probléma felvetéséhez.  

 

„A’ nemes szívű Rochow egy bizonyos hellyen azt mondja: vége szakadt már egyszer 
azon pernek, melly által eddig a’ meg-világosodás hasznos, vagy káros volta vitatódott, és 
a’ közönség úgy annyira ki-nyilatkoztatta, ezen dolog iránt a’ maga ítéletét, hogy azt 
többé illetni nem szükség. Ha itt a’ közönség nevezete alatt csak a’ Túdós- vagy Író 
közönség értetődik; úgy Rochow mondása ellenvetés nélkül hellyes (…) De az Író-
közönség korántsem az egész közönség.”265 

 
 
A hamis és valós felvilágosodásról szóló polémia tehát már véget ért, fontos azonban, hogy a 

a klérus után most a politikusok támadják a felvilágosodás eszméit az egyszerű 

hatalomszerzés reményében, fontos tehát az, hogy a felvilágosodásról a társadalom 

valamennyi tagja valós képet kapjon. Ebbe a társadalomba már benne foglaltatik az 

úgynevezett köznép is: 

 
„Az illyen emberekbe nagyobb tiszteletet kell önteni az emberi nemzet iránt; hitessük-el 
vélek, hogy az ember nem teher-hordozó barommá, vagy a’ földet haszontalan foglaló 
gombává, sem a’ köz-nép akolba való marhává teremtetett, mellyet tsupán tsak fejni, 
nyírni, ’s le-vágni tartunk. (…) Egy szóval: tegyük az illyeneket jobb emberekké, ’s leg-
ottan pártfogói lésznek a meg-világosodásnak”266 

 

Mindez tehát nem sokban különbözik a felvilágosodás apologetikus érvelésétől, mely 

egyáltalán nem ritka a korszak politikai irodalmában. A közösség és evilági élet folyamatos 

jobbításának a záloga egy olyan felvilágosodás, mely az ember ítélőképességét segíti, 

lényegében a kanti értelmezéshez hasonlóan. Ezek szerint a felvilágosodás  

 

„általlyában tehát jelenti az embernek azt az állapottyát, mellyben, a’ millyen messze 
tsak szeme szolgálhat, ’s látása ki – terjed, a’ körülette lévö dolgokat mind addig tisztán 
meg –esmérheti. Következés képpen a’ meg – világosodott ember, vagy a’ meg – 
világosodott nép az, a’ melly minden körülette lévő dolgokat tisztán, és héjánosság nélkül 
megesmér, valamellyeket tsak meg-lehet esmérni, ’s többeknek meg-esméréséhez is 
juthat, mihelyt akar.” 267 

 

Az említett megismerés itt összekapcsolódik a társadalom jobbításával,268 helyesnek tartott 

működésével, mely kérdéskör gyújtópontjában pontosan a közösség egységességének, illetve 

                                                 
265 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 2. 
266 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 4. 
267 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791. 6. 
268 „Az igaz meg – világosodás azon törekedik, hogy az emberböl jobb ember vállyon, ’s azt, a’ mit tennie kell, 
meg-fontolva,’s leg-jobb móddal vigye – véghez; hogy mind azt megtanúlya, a’ mit néki, mint embernek, mint 
jobbágynak, házi – és mezei – gazdának, mester – embernek, ’s kereskedönek tudni kell: ’ smind ezeket 
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az egység szükségességének, törvényszerűségének kérdése áll. Kicsit pontosabban 

fogalmazva a munka tulajdonképpen nem másról szól, mint azon érvek számbavételéről, 

melyek szerint a felvilágosodás eredményei mindenki számára származás és társadalmi 

helyzetre való tekintet nélkül hozzáférhetők kell, hogy legyenek, aminek ugyanakkor – s itt 

kezdődik a gondolatmenet hagyományostól eltérőnek tekinthető vezetése – vannak bizonyos 

megkötései: 

 

„Némelly dolgoknak meg-esmérése szükséges minden embernek; némellyeké pedig tsak 
bizonyos karban, ’s rendben lévőknek. Ugyan – is lehetetlen bizonyos határt szabni 
abban, meddig terjedjen, és hol állyon-meg egy embernek, vagy egész nemzetnek meg-
világosodása. Az illyen meg-határozás ellenkezni látszatik az embernek természetével, 
kinek tulajdona az, hogy elmebéli tehetségeinek tökélletesítése zabolán ne tartassék.”269 

 

 

Vagyis a kérdés egyértelmű: lehet-e, pontosabban szólva a fennálló társadalmi és politikai 

rend szempontjából hasznos-e a megvilágosodás minden eredményét oktatás útján az 

úgynevezett köznép kezébe adni? A válasz a szerző szerint egyértelmű:  

 
„Ki az aki, esmérvén a köznépet ennek tsak meggondolására is ne iszonyodjon: hát ha a 
köznép üdővel az Istennek lételét, s a jövendő életnek mivoltát feszegetni fogja; az 
előljáróknak jussait, ezeknek eredetét a természet törvénnyéből fejtegetni, ’s nyomozó 
elmélkedés által gyüjtögetett okokkal fogja maga között elvégezni: van-é vagyont illető 
juss, vagy nints? (Jus proprietatis) Én legalább egy illyen meg-világosodott országot 
menél hamarább oda- hagynék.”270  

 

Mindez azonban a szerző szerint csak annyit jelent, hogy a felvilágosodás terjesztésének 

(részben a Mendelssohn által hangoztatott módokon) kell, hogy legyenek bizonyos határai, 

hiszen, mint folytatja, a „meg-világosodás” magában  

 
„nem ád tehetséget a dolgok megesmérésére. Hamis és ártalmas minden felette igen ki-
terjedt megvilágosodás, egy szóval mind az, ami tsak a köznépet tudálékossá teszi. A 
köznépet arra szánta a természet, hogy a maga keskeny határjában híven, és 
szorgalmatosan munkálódjék.”271  

 

Látható tehát, hogy az emberi intellektus és megismerő képesség ugyan teljes mértékben 

fejlődőképes, a fejlődés ilyen folyamatát azonban a felvilágosodás ezen értelmezésében 

                                                                                                                                                         
hellyesen tudja; és hogy öszötne légyen arról-is tovább gondolkodni, ’a mint foglaltosságiban szüksége vagyon.” 
Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 35. 
269 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 14-15. 
270 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 18. 
271 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 19. 
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felülírják a gyakorlati társadalmi igények. A köznép feladata is jól meghatározható e bizonyos 

társadalmi boldogulás keretei között:  

 

„Nem az ő hivatala az, hogy sokfélét tudjon, vagy sokféle dologhoz lásson, hanem hogy 
keveset, de azt volta képpen értse, azt hiven s’ álhatatosan űzze, a’ maga sorsához, ’s 
hivatallyához illő együgyü foglalatosságát fáradhatatlanúl gyakorolja.”272  

 

 

A kérdés antropológiai vetülete szerint tehát a felvilágosodás eredményeinek sokrétű, 

kiterjedt, illetve túlzott mértékű ismerete nem lehetetlen, viszont szükségtelen. E megismerés 

akadálya ebben a felfogásban tehát nem az emberi intellektus, morál és természet eredendő 

tökéletlensége (mint ahogyan azt egyébiránt a korabeli angol „konzervativizmus” számos 

értelemben hangoztatja273), hanem egyrészt a korlátozott gyakorlati társadalmi igények, és az 

ilyen kiterjedt tudás negatív társadalmi hozadékai. Egyedül ezek fényében kell az adott 

közösségnek eldöntenie, hogy pontosan hol is húzódjanak a megismerésnek, illetve 

megismertetésnek a határai. A „köz-haszon” szempontjából tehát a felvilágosodás túlzott 

terjesztése ártalmas is lehet, hiszen összetett, filozófiai jellegű tudásra nincsen szüksége a 

társadalom valamennyi tagjának, a köznép számára mindez hihetetlenül veszedelmes és káros 

lenne, nem is beszélve arról, hogy ezzel a fennálló berendezkedés is veszélybe kerülhet: 

hiszen  

 

„Tsak nem olly veszedelmes a’ polgári igazgatásban való kétségeskedés, az Uralkodó, ’s 
az alatt-valók jussainak feszegetése is.”274 

 

A felvilágosodás tehát nem csupán bizonyos egyénekre kell, hogy korlátozódjon, hiszen az 

óhajtott politikai cél, a közjó ezáltal biztosítható a legkönnyebben. Ez a felismerés az 

értelmiségi elit ugyanolyan közösségteremtő tevékenységét jelenti, mint például a nyelvi, 

kulturális, vagy etnikai alapon elgondolt nemzetfogalmak megalkotása esetében. A dolog 

egyik legsajátosabb vonása éppen az, hogy a politikai közösségépítés és a szélsőségesnek 

mondható társadalom-átalakítási elképzelésekkel (lásd pl. a radikális felvilágosodás 

szószólóinál) való határozott szembenállás mégiscsak együtt jár azzal a gondolattal, hogy a 

politikai közösség ideális formájában a törvények által biztosított jogok és szabadság által 

                                                 
272 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 20. 
273 Ehhez lásd például: Quinton, Anthony: A tökéletlenség politikája. Pécs, Tanulmány kiadó, 1995.  
274 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 26. 
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képes leghasznosabb formájában működni. Méghozzá úgy, hogy ebben fontos szerep jut a 

valláson alapuló intézményeknek és erkölcsöknek, és azok felvilágosult védelmének:  

 

„A’ vallásban való kétségeskedés egy embert se jobbít-meg; a’ köznépet pedig éppen 
nem. Valóban nem ösztönöz az munkás életre, ’s nem nyugtattya-meg a’ szívet, ha nem 
tudom hányadán vagyok, mihez kellessék éltemnek legfontosabb dolgaiban magamat 
tartanom. Temészetes dolog az, hogy mind addig habozok az igaz, és nem-igaz között, 
még a’ külömbséget közöttök bizonyosan meg nem tudom.”275  
 
 

A vallás és a vallásosság fenntartása a felvilágosodás jelentette társadalmi haszonnal karöltve. 

Ebben az esetben a társadalmi haszon ugyanis nem más, mint a társadalmi béke és erkölcsök 

fenntartása. Ez a gondolat a tolerancia-diskurzusokban éppen úgy előfordul (lásd később), 

mint a korszak egyéb morálteológiai munkáiban: 

 

„Hamis, és veszedelmes minden megvilágosodás, melly a’ köznépet szörszál – 
hasogatásra, feszegetésre, ’s kétségeskedésre tsábíttya. A’ vallásban való kétségeskedés 
egy embert se jobbít – meg; a’ köznépet pedig éppen nem. Valóban nem ösztönöz az 
munkás életre, ’s nem nyugtattya-meg a’ szívet, ha nem tudom hányadán vagyok, mihez 
kellessék éltemnek legfontosabb dolgaiban magamat tartanom. Temészetes dolog az, 
hogy mind addig habozok az igaz, és nem – igaz között, még a’ külömbséget közöttök 
bizonyosan meg nem tudom. Temrészetes dolog az, hogy minden szenvedéstöl, ’s a’ 
haláltól iszonyodjam,ha nem tudom, miért szenvedek, és mi lesz belölem holtom után. 
Tsak ugyan hamarább kiverödhetik az, a’ kételkedésnek habjai közzül, és könnyebben el 
– jút a’ bizonyosságnak rév – partjára, a’ kinek az elmélkedésre legendö tehetsége, ’s 
üdeje vagyon. De a’ gyáva köznép, a’ ki ifiságától fogva véres verítékével keresi minden 
falat kenyerét; a’ kinek igen szüken van ki – szabva, a’ pihenésre, ’s nyugodalomra 
minden órája, és a’ kinek az elmélkedésre se üdeje, se tehetsége nintsen, - mit tsinállyon? 
Kételkedő leszsz ’s kételkedö marad; religióbéli indító-okokból fog mindent tenni, és 
nem tenni: a’ religio nem ád néki vígasztalást akkor, midőn vigasztalára leszsz szüksége; 
mert egy dologban se bizonyos, a’ mi tsak egyedül ád jóra való kedvet, vigasztalást, és 
nyugodalmat.”276 

 

Mindebből két fontos következtetés is levonható. Az egyik az, melyre bevezetőnkben már 

röviden utaltunk, hogy ti. a felvilágosodás vallás- és egyházellenes élét korántsem szabad 

kizárólagosnak, illetve a felvilágosodás valamennyi fajtájára jellemzőnek tekintenünk. A 

vallás és vallásosság integráló, lelki és gyakorlati társadalmi szerepére hívja fel a figyelmet, 

leginkább a felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. A vallás, illetve az arról való 

reflexiók közösségre gyakorolt pozitív hatása is előtérbe kerül:  

 

„Jó dolog az, ha kiki hellyesen tanúl arról gondolkodni: mi köze van az Istennek az 
emberhez ’s az embernek az Istenhez; mi végre teremtetett az ember; mi kötelességei 

                                                 
275 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 22. 
276 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 21. 
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vannak mind ember- ’s polgár társaira, mind pedig a’ köz-és más társaságokra nézve, mi 
foglalatosságai vannak hivataljában, s’ mi módon járhat-el azokban leg-jobban. Ezt 
tagadni nem lehet!”277  

 

Az egyházi és vallási tekintély kritikája, illetve elutasítása helyett a hangsúly egészen másra 

tevődik, méghozzá az evilági társadalmi rend szinte már racionálisnak nevezhető jobbítására 

és az erre irányuló szándékra. Ez pedig összhangban áll azzal a feltételezéssel, hogy sokkal 

inkább a társadalom jobbá tételére irányuló törekvés tekinthető az európai felvilágosodások 

közös vonásának, nem pedig az oly sokszor hangsúlyozott (és kétség kívül sokszor nagyon 

erőteljes) antiklerikalizmus.278 Ezzel a bizonyos általános, felvilágosult jobbítással érhető el 

ugyanis az állam és közösség erejének, hatékonyságának növelése, és általános jólétének 

biztosítása:  

 

„Ha tehát az Uralkodó többre akarja vinni alatta-valóinak bóldogságát, ha azt kivánnya, 
hogy a’ kereskedelem virágozzon, az erköltsök szelídüllyenek, és a’ gyámoltalan köz-
nép, több gyünyörűség forrásaira vezettessen, a’ mellyekből néki annyi terhei között 
valamelly részt kell engednünk. Úgy minden kételkedés nélkül elé kell néki a’ meg-
világosodást mozdítani, bár ha a’ köz-nép által nem láttya is mindjárt az abból rá háromló 
hasznot. (…) A’ tapaszalásból tudhattya kiki, mellyek legyenek a’ virágzóbb országok: a’ 
meg-világosodottak-é, vagy a’ meg-nem világosodottak. Mennél nagyobb a’ 
szorgalmatosság valamelly országban, annál bóldogabb a’ köznép, annál gazdagabb a’ 
nemzet, és az Uralkodó.”279  

 

Az evilági társadalmi viszonyok javítása (melybe az erkölcsi kérdésektől kezdve az állam 

megfelelő működéséhez szükséges leggyakorlatiasabb megfontolásokon át rengeteg dolog 

tartozik), a vallás apológiája, valamint társadalmi és politikai rend radikális úton való 

megváltoztatásának elvetése lényegében kényelmesen megfér egymás mellett egyazon 

érvelésen belül. 

Egy másik, a Volksaufklärung-ra jellemző mozzanat a forradalmak és felvilágosodás 

kapcsolatának boncolgatása, mely a politikai rend mibenlétének tárgyalására fókuszáló 

beszédmódoknál sok esetben központi kérdés Magyarországon is, különösen az 1790-es évek 

első felében. A forradalom e beszédmód szerint egyrészt nem válthatja be a köznép 

egyenjogúsításának igényét, még akkor sem, ha a társadalmi változások immár 

                                                 
277 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 15. 
278 A felvilágosodás e vonásának tárgyalásához lásd többek közt: Scott, H. M.: Reform in the Habsburg 
Monarchy, 1740-1790, in H. M. Scott (ed.): Enlightened Absolutism. Reform and Reformers in Later Eighteenth-
Century Europe. London, University of Michigan Press, 1990; Umbach: Federalism and Enlightenment in 
Germany, 1740-1806. 2000; Evans, R. J. W.: Austria, Hungary, and the Habsburgs. Essays on Central Europe, 
c. 1683-1867. Oxford, Oxford University Press, 2006; Butterwick, Richard: What Is Enlightenment 
(Oswiecenie)? Some Polish Answers, 1765-1820, Central Europe 3/1, 2005, 19-37. 
279 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 96. 
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elkerülhetetlenné válnak. E változások szükségességét ugyan sokszor maguk a felvilágosult 

tanok hangoztatják, mindezek ugyanakkor nem vezetnek szükségszerűen forradalomhoz, mint 

ahogyan oly sokan gondolták a korszakban. Sőt, ugyancsak a korszak egyik mérvadó 

érvelésével szemben, a forradalom nem is szükséges a társadalmi változások eléréséhez, 

minthogy a forradalom hozadéka nem állhat arányban a társadalomban okozott károk 

mértékével, akkor sem, ha a változások valóban indokolhatók.280 A társadalmi forrongások, 

pártütések és forradalmak pedig, ahogyan ezt a korábbi parasztháborúk és felkelések példái is 

bizonyítják, nem feltétlenül szellemi mozgalmak következményei: 

 
„Mivel a’ meg-világosodás, és a’ párt-ütések lelke ugyan azon egy időben nevekedik; 
nem következik abból, hogy eggyik a’ másiknak oka légyen. (…) De a’ zenebonáknak 
igazi okai sokkal esméretesebbek, mintsem hogy azokat valóban – a’ még nem messze 
terjedt meg-világosodásnak tulajdoníttsuk.”281  

 
 
Eme apró részletnek tűnő gondolat azért is érdekes, mert egy olyan kérdés, illetve válasz 

fogalmazódik meg benne, mely már a korszak gondolkodóit is erősen foglalkoztatta, nem 

csupán az utóbbi évtizedek és évszázadok értelmezőit. Ez a kérdés nem más, mint hogy vajon 

a korszak forradalmak által előidézett radikális társadalmi és politikai változásainak 

hátterében mekkora szerepe van a felvilágosodás társadalmi, kulturális és politikai 

mozgalmának. A korszak politikai gondolkodásának ugyanis szerves része volt az a nézet, 

mely a forradalmi eseményeket csak és kizárólag a felvilágosodás tanításainak terjedésében és 

sikereiben látta. Mindez akkor válik számunkra igazán érdekessé, mikor összehasonlítjuk a 

korszak azon magyar politikai munkáival és költeményeivel, melyek a felvilágosodás 

eszméiből és elterjedéséből eredeztetik és üdvözlik a forradalmi változásokat. Erre a 

gondolatra, vagyis felvilágosodás és forradalom ok-okozati szétválasztására, rímel teljes 

egészében a később még részletesebben is bemutatandó, Sz.P.S. monogramú szerző által 

fordított munka érvelése is: 

 

„Azt mondják hogy a’ Frantzia Révolútió, a’ Filosófiának, és a’ Meg-Világosodásnak 
Munkája. Igaz hogy már sokkal annak ki-ütése előtt, meg-jövendölték azt a’ 
megvilágosodott, és filosofáló Emberek; a’ kik látták, hogy Frantzia Ország egy olly 
beteg Test, mellynek hatalmas ér-vágásra  van szüksége: De azt nem gondolták, hogy olly 
meggondolatlan és irgalmatlan  Orvosok kezeik közé fogna esni; a’ kik először-is a’Fejét 
vágván le a’ Státus beteg Testének, hogy a’ többé soha ne fájjon; azután tűzzel vassal 

                                                 
280 „De talán a tapasztalás bizonyíttya, hogy a’ meg-világosodás pártütőkké teszi a’ jobbágyokat? (…) A’ 
köznépnek érzése, eleint igaz és törvényes; de azután törvénytelenné, végre kegyetlenné válik. – A’ zenebona az 
Ország testében ollyan mint a’ hideglelés, melly néha a’ betegnek egészségére szolgál ugyan, de azt el-gyengíti, 
’s néha meg is öli!” Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 123 
281 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 125. 
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kergetik ki belőle a’ meg-rögzött nyavalyákat; és igy formállyanak mint-egy újonnan 
született Testet, mellynek tulajdonságai még a’ Saturnus Idejébe-is bé-illyenek, és annak 
boldog állapotja, más Nemzetségeknek-is Például legyen.”282 

 

 

E néhány sor mindemellett azért is érdekes, mert találó tömörséggel mutatja meg, hogy az 

1790-es évek közepe táján a politikai helyzet konszolidálódásában a politikai gondolkodás 

bizonyos diskurzustípusai is fontos szerepet játszhattak. A jakobinus összeesküvést követő 

politikai elnyomás, valamint cenzúra mellett a felvilágosodást alapvetően nem elítélő 

diskurzus sok szempontból a fennálló politikai és társadalmi viszonyokkal szembeni 

elfogadás és türelem eszközévé váltak. Ez is látszik többek közt abból, hogy Báránynál, és a 

Volksaufklärung-érvelésben általában, a megvilágosodott ember immár nem egyenlő a 

rebellis és engedetlen jobbággyal/állampolgárral: 

 

„Talán a’ mi elménknek formálása; körülettünk lévő dolgoknak hellyesebb meg-fogása; 
talán az Istenhez, felebarátinkhoz, Elöljáróinkhoz való kötelességeinknek világosabb 
esmérete tselekszi azt olly természetesen, hogy az ember magát kínszerítettnek lenni 
érezze a’ sokféle köteleknek fel-oldozásokra, ’s tsak magára nézzen a’ világon? Ez ugyan 
megfoghatatlan dolog lenne; de legalább azt állítják némelly politicusok, hogy nincs 
külömben.”283 

 
 
A szöveg szembehelyezkedik azzal az érveléssel, mely szerint bizonyos társadalmi csoportok 

oktatása és művelése politikai szempontból sem kifizetődő az elöljárónak, hiszen abból 

pusztán a politikai rendszer instabillá válása következne. Fentebb már láttuk, hogy a 

Volksaufklärung-program csak részben fogadja el ezt az érvelést. Bizonyos mértékű 

felvilágosításra ugyanakkor szükség van, hiszen – a gondolatmenet szerint – a mindent 

figyelmen kívül hagyó, irracionális és mértéktelen engedelmeskedés társadalmi 

következményei semmivel nem szerencsésebbek annál, mint amikor egy társadalom tagjai 

feltétel nélkül vetik alá magukat az elöljáró(k) akaratának. Bárány fordítása Montesquieu-t 

hosszan idézve beszél arról, hogy a mértéktelen engedelmeskedés voltaképp a tudatlanság 

szinonimája az engedelmeskedő és az elöljáró részéről egyaránt, és ez jellemzi a nem 

felvilágosult államok kormányzását is.  

 

„Fejedelmek! Ha tehát Despoták akartok lenni, vágjátok bé az úttyát a’ 
megvilágosodásnak, távoztassátok el mind-azokat, mellyek ezekre adhattyák, hogy ők is 
emberek. Ne tudjanak egyebet, hanem tsak: van egy Isten, kit félve, rettegve kell tisztelni; 

                                                 
282 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak.. 1795, 7. 
283 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 130. 
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külömben irtóztató módra fog a menkőve hullani; ’s örökké tartandó pokolbéli kínzások 
várnak reánk. Van egy fejedelem is, kinek vaktában kell engedelmeskedni; külömben a 
tömlötzben, deresen ’s az akasztófán talályuk magunkat. Mennél jobban eltompúltt 
érzékenységú igás marhák azok, mennél jobban elfojtódott bennek az emberiség iránt 
való érzés, annál inkább innyetek szerént-való jobbágyok. Kétség kívül mind ezek a’ ti 
szisztémátokhoz tartoznának, mellyeket a legkegyetlenebb tiránnusok szoktak űzni. De 
hiszem, nem ez a’ ti szándéktok! (…) No tehát Fejedelmek; nints’ mit féljetek a’ meg-
világosodástól. Ez le nem taszít királyi széketekről!” 284 

 

Önmagában a felvilágosodás ugyanakkor képtelen az ember természetét megváltoztatni. Egy 

politikai berendezkedés jellegzetességei ugyanis mind ebből a gyarlónak mondható emberi 

természetből adódnak. Az alattvaló önmaguktól nem képesek felismerni a helyes kormányzást 

és annak tulajdonságait. A politikai rendszer szempontjából ugyanis az ember természetének 

legrosszabb tulajdonsága az, hogy szinte mindig a vezetésre, felsőbbségre törekszik, egyéni 

szempontjait szinte kivétel nélkül mindig a „Társaság” egészének érdekei elé helyezi: nem 

szívesen fizet adót, inkább parancsolni szeretne, mint engedelmeskedni, valamint nem szereti 

személyes szabadságának korlátozását sem, és az összes élőlény közül a legnehezebben 

fogadja el a világban kijelölt helyét.285 Ugyanakkor az ember minél műveletlenebb, „annál 

inkább vágyódik a’ felsőségre.”286A helyes és eredményes kormányzásnak mindezzel dacolva 

kell saját stratégiáit kialakítania. Ebben segíthet a felvilágosodás egyik, tisztán politikai 

funkciója. Ezt az emberi természetet ugyan a felvilágosodás sem tudja alapvetően 

megváltoztatni,287 arra ugyanakkor képes lehet (és itt érkezünk el a felvilágosodás politikailag 

stabilizálni képes hatásához a többi korabeli véleménnyel szemben, melyek sokszor pontosan 

inkább a destabilizációt, a forradalmakat eredeztették a felvilágosodás terjedéséből), hogy a 

racionális engedelmesség politikai és társadalmi hasznára irányítsa a politikai közösség 

figyelmét. A kereszténység és vallás ebből a szempontból is hasznos az elöljáró számára, 

hiszen azt hangoztatja, hogy a hatalomnak engedelmeskedni kell, hiszen minden hatalom – 

beleértve az igazságtalan hatalmat is – Istentől való.288 

 

 „A’ józanabb, s’ az emberhez illőbb uralkodás alatt kérdésbe se jön az, ha a’ meg-
világosodott jobbágyokat könnyebb é kórmányozni, vagy a’ meg nem világosodottakat. 
Bár ha az uralkodó nem érzi is az emberiségnek betsét; bár ha a’ meg-világosodást tsak 

                                                 
284 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról.1791, 137. 
285 Ez a (különösen ebben a diskurzusban gyakran felbukkanó gondolat sokban köthető a „a lét nagy 
láncolatának” érdekes eszmetörténeti problémájához. Erre vonatkozóan lásd Lovejoy klasszikus munkáját: 
Lovejoy, Arthur O.: The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea. New Brunswick, New Jersey, 
Transaction Publishers, 2009. [első kiadás: Harvard University Press, 1936.] 
286 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról, 1791, 139. 
287 „Nem a’ szeretet, vagy meg világosodás gerjeszti azt fel benne, az vele született, mert ember.” Bárány: A' 
köznép' megvilágosodásáról. 1791, 139. 
288 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 138. 
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politikabéli tzélból vitte is annyira, hogy jobbágyinak, s’ Országának a’ lehetségig 
hasznát vegye: még ma is engedelmeskedni fog néki a meg-világosodott rész, mert az 
engedelmességnek hasznát, és az engedetlenségnek kárát által láttya; mert tudgya mivel 
tartozik a’ rendes felsőségnek a’ nyúgodalomért, bátorságért, óltalomért, s’ 
bóldogságért.”289 

 
 
Innentől kezdve a „meg-világosodás” fogalma egyre inkább az ismeretterjesztés és oktatás 

szinonimájává válik a szövegben. A forradalom kapcsán még a szó intellektuális mozgalmat 

jelölő jelentése volt a jellemző, innentől azonban egyre inkább az oktatás jelentés veszi át 

ennek a helyét. Egy olyan összetett tudástípusról és tudásfogalomról van immár szó, melyet a 

korszak más politikai nyelveiben, például a felvilágosult abszolutizmus érvrendszerében is 

megfigyelhetünk, főleg a társadalom egyes rétegei számára biztosítandó, speciális 

tudástípusok szükségessége kapcsán. A tudás megfelelő terjesztése a köznép körében politikai 

tétekkel rendelkezik, de nem a politikai rend destabilizálódásával jár együtt, amint azt a 

társadalom alsóbb rétegeinek oktatását elutasítók hangoztatták a korszakban. Az ember 

természetéből ugyanis Ewald érve szerint az adódik, hogy minél műveletlenebb, annál 

erősebb a vele született ösztöne arra, hogy uralkodásra, parancsolásra, vagy pártütésre 

törekedjen. A megfelelő tudás birtokának hiányában ugyanis az ember nem képes felmérni 

tetteinek egyéni és társadalmi következményeit, nem tudja, mit tehet törvényesen és 

törvénytelenül elöljárója ellen. Ez nem csupán a köznépre, hanem vezetőikre, sőt magára az 

uralkodóra is érvényes. A „meg-világosodott” paraszt ugyan továbbra sem hagyja majd 

szabadságát korlátozni, és továbbra sem fizet szívesen adót, sőt nem is szívesen 

engedelmeskedik mindenben az uralkodónak, hiszen emberi természetét megváltoztatni ilyen 

szempontból nem lehet. Képes lesz azonban az okokat megérteni, valamint képes lesz 

különbséget tenni a társadalom szempontjából szükséges és szükségtelen között. A 

felvilágosodás terjesztésének pedig maga az ország és a birodalom látja hasznát, mely a 

felvilágosított társadalmi csoportoktól is nagyobb bevételre, haszonra számíthat. Hiszen az 

említett tudás nem csupán gyakorlati és gazdasági, amint azt a fentebb említett népi 

felvilágosító munkák kapcsán is láttuk, hanem politikai és társadalmi, mely nagy hangsúlyt 

fektet az egyes ember társadalmi és politikai hierarchiában elfoglalt helyére, illetve e helyzet 

megváltoztatásának korlátozott lehetőségeire.  

 

„Tsak a’ megvilágosodás teszi az embert igazán emberré. ’S egy uralkodás se hajt annyi 
hasznot, egy se nemesebb, nemesítőbb, ’s hasonlóbb az Istenhez, mint az emberen való 
uralkodás!- Bár ha semmi haszna se vólna is a meg-világosodásnak; sőt, ha bizonyos kárt 

                                                 
289 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 138. 
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az Ország  kints tárja vele: hát ugyan Fejedelmek! Talán igás marháitokká akarjátok tenni 
az embereket? (…) Tagadhatatlan az, hogy az ember arra a’ végre teremtetett, hogy 
mindég nagyobb ’s nagyobb tökélletességre lépjen. (…) A’ millyen az ember, különösen 
véve, ollyan a’ nép is! Benne van a’ tehetségnek magva, melly a’ gyermekben az atya, a’ 
népben pedig a Fejedelem közben járása által nevekedik.”290 

 
 
A felvilágosodás terjesztése így lényegében a jó kormányzás és politikai rend egyik 

legfontosabb zálogává válik. Ennek bemutaása a szövegben erősen a Hausväterliteratur 

érvelését idézi. A  Hausväterliteratur lényegében a családfő által irányított paraszti és nemesi 

háztartás analógiájaként fogta fel a fejedelmi államot, benne pedig az uralkodó és alattvalók 

viszonyát; érvelése szerint a szorosan vett udvartartás és a közigazgatás feladata és 

illetékessége lényegében nem különbözik, a fejedelem mint jószágaival és birtokaival jól 

gazdálkodó atya (Landesvater) gondoskodik alattvalói boldogságáról, mind anyagi, mind 

pedig erkölcsi értelemben. Másik jellegzetessége az volt, hogy bár fontosnak tartotta az 

ország ellátását és gazdagságát elõsegítõ kereskedelmet, de nem tekintette olyan döntő 

jelentőségűnek a (kül)kereskedelmet, mint a merkantilista irodalom, viszont sokkal nagyobb 

figyelmet fordított az erőforrások megfelelő felhasználására a javak termelésében és 

fogyasztásában.291 Ezeket az elemeket tehát a Volksaufklärung-diskurzus is előszeretettel 

alkalmazta a helyesnek tartott felvilágosodásra és politikai rendre vonatkozó árvelésében. 

A helyes kormányzás működésének zálogára, az említett „igazi” felvilágosodásra a 

legnagyobb veszélyt a helytelen, „hamis” felvilágosodás jelenti, mely dichotómai a 

Volksaufklärung-diskurzus egyik legsajátosabb eleme. A hamisnak vélt felvilágosodás egyik 

legveszélyesebbnek tartott fajtáját a szöveg egy olyan fogalommal, a modorral azonosítja, 

melynek önmagában is fontos és összetett jelentése van a korszak európai politikai 

gondolkodásában. 

 

 

 

 

A „Módi lajtorjája”: modor és csiszoltság szerepe a diskurzusban  

 

                                                 
290 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 147. 
291 Részletesebben lásd: Madarász Aladár: Kameralizmus, történelmi iskola, osztrák gazdaságtan. Közgazdasági 
Szemle 2002. 10, 838-857. A kameralizmus jelen kutatáshoz kapcsolódó problematikájáról részletesen is szó lesz 
a dolgozat következő fejezetében. 
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Ezen a ponton érdemes egy rövid kitérőt tennünk, hiszen sok szempontból különleges, és a 

korszak egyéb politikai nyelveivel összehasonlítva sok érdekességet rejt magában a munka 

csinosodás, illetve csiszoltság (Verfeinerung)-fogalma is.  Mielőtt e problémát megpróbálnánk 

értelmezni, álljon itt a mű egy jellemző részlete erre vonatkozóan: 

 

„Még egy neme van a’ hamis megvilágosodásnak, mellyet ki tsinosulásnak nevezhetünk; 
ez tulajdon képpen nem meg-világosodás, hanem tsak azoktól tartatik annak, kik a’ 
hasonló dolgoknak értelmét nem szokták egy, mástól meg-kölömböztetni. Ez alatt 
közönségesen ollyan ki-pallérozott íz értetik, melly a’ szépet, módost, ’s mind azt 
tárgyozza, a’ mi az érzö-eszközöket ketsegtetik, s’ képzeléseinket kellemetesen 
mulattattya. Értetik egy bizonyos esmeretség az ollyan mesterségekben, ’s kézi – 
müvekben, mellyek érzö eszközeinket gyönyörködtetik, vagy az életnek módját 
kedvesebbé teszik. A’ ki – tsínosúltt nemzet ételében, ’s öltözetében tsínos; az építés’ 
dolgában, ’s annak mind külsö,mind belö fel-ékesítésében a’ leg – újabb ízt követi, 
esméretes a’ szebb, drágább, ’s betsesebb rajzolatokkal, mettszett képekkel, ’s a’ 
muzsikának sok – féle nemeivel, tud jól tántzolni és a’ tásalkodásnak be-vett reguláit meg 
tanulta mint az ábétzét. – Ha az illyen nemzetnél a’ kis-aszszony írni és olvasni nem tud, 
az meg-botsátható hiba: de ha a’ maga meg-hajtásában olly’ mozdulást ejt, mellyben egy 
kis eröltetés vagyon, az már az egész város’ szájában forog.”292 

 

A „csiszoltság” és „modor” helyes használatához kapcsolódó érvek és beszédmódok a skót és 

angol politikai diskurzusok egyes érvelései által váltak ismertté és népszerűvé a korszakban, a 

kérdés tárgyalása (főként az említett két kontextusban) pedig igencsak gazdag irodalmat 

hozott létre az utóbbi évtizedekben.293 A csiszolt, udvarias társalgásnak és érintkezésnek 

kiemelkedő fontosságot tulajdonító gondolkodók szerint a politikai közösség iránti 

elkötelezettség és odaadás nem csupán a republikánus nyelvből ismerős módokon 

gyakorolható, hanem az emberek közötti helyes társas érintkezés gyakorlásával, ennek 

értelmében pedig a műveltség közvetlen társadalmi (noha nem feltétlenül közvetlen politikai) 

haszonnal is együtt jár. A 18. század második felében a skót és angol gondolkodók az 

udvariasság és csiszoltság, mint egyfajta közéleti kulturális habitus, vagy éppen a polgári 

részvétel egyik változata, melynek segítségével a polgár egyfajta kulturális viselkedésmóddal 

egészíthette ki, illetve válthatta fel a republikánus értelemben aktív közéleti-politikai, illetve 

hivatali szereplést, és egyszersmind ettől is várták az olyan, elsősorban politikai erények 

fejlődését, mint a mérséklet, tolerancia, kritika és önkritika.294 Mindezek szellemi 

forrásvidékét ugyanúgy jelentette Hume, Addison és Shaftesbury munkássága, mint a 

                                                 
292 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 29-30. 
293 Ezt a munkát Kontler László a brit konzervativizmus és a kora újkori politikai nyelvek kapcsolatát vizsgáló 
munkájában alapos részletességgel elvégezte. A fentiekben csak a jelenség kontextualizálásához feltétlenül 
szükséges aspektusokról szólok, néhány alapvető szakirodalom felidézésével. A témához kapcsolódó 
szerteágazó bibliográfiához lásd Kontler: Konzervativizmus. 1997: 188-259. 
294 Kontler: Az állam rejtelmei. 1997, 190. 
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városiasodás és az ezzel kapcsolatos új életformák megjelenése, és ezzel szoros 

összefüggésben áll az új kulturális-gazdasági életforma, a „getleman világának” megjelenése 

is, mely nagymértékben köthető a különböző típusú (vallási-politikai) rajongások elleni 

polémia, illetve azok leküzdésének igénye. Az intellektuális háttér között fontos lehet még 

megemlíteni azt az átfogó történeti koncepciót, mely szilárd alapot szolgáltatott a modor és 

csiszoltság szerepének ilyen jellegű felértékelődésének, és amely egyébiránt együtt járt az 

ebbe vetett optimizmussal is. Ez koncepció nem más, mint az emberi civilizáció feljődésének 

négy szakaszos elmélete, mely szerint a civilizáció legmagasabb fokát a kereskedelemmel 

foglalkozó társadalom testesíti meg, ami pedig együtt jár a „luxus”-nak nevezett életmód 

egyre erőteljesebb elterjedésével. Ennek leghíresebb és legtömörebb leírását talán Hume „A 

művészetekben való kifinomultságról” című esszéjében olvashatjuk.295 Röviden, az eredetileg 

részben Adam Smith-től származó elmélet fő mondanivalója szerint a létfenntartás bizonyos 

módjainak váltakozásával/fejlődésével az emberi társadalom eljutott e létfenntartás, s ezáltal a 

társas együttélés legmagasabb fokára, a kereskedelmi társadalomhoz a kereskedés és 

boldogulás/boldogság összefonódásának jegyében.296 A luxus kettősségének elméletében 

szintén kirajzolódik Hume hatása, aki a művészetekben való kifinomultságról szóló híres 

esszéjében már tisztán kettéválasztotta a luxus és fényűzés preferálandó, illetve elutasítandó, 

társadalomra nézve teljes mértékben káros voltát azt hangoztatván, hogy a „fényűzés 

bizonytalan jelentésű kifejezés, és éppúgy lehet jó, mint rossz értelemben felfogni.”297 A 

különbséget Hume erkölcsi természetűnek tartja, bár a kettő közt húzódó vonal 

megállapításának problematikusságát maga is felveti: 

 

„Általában véve az érzéki örömök élvezetében való kifinomultságot jelenti, függetlenül 
attól, hogy milyen mértékű, az illető korához, országa normáihoz vagy személyes 
állapotához képest tarthatják ártatlannak avagy kárhozatosnak. Az erény és bűn közötti 
határvonal itt sem állapítható meg pontosabban, mint más erkölcsi kérdések terén.”298 

 

A különbségnek természetesen abból a szempontból van jelentősége, hogy a társadalmi 

berendezkedést és a fennálló politikai rendet mindkettő befolyásolja, méghozzá teljesen eltérő 

irányban: 

 

                                                 
295 Hume, David: A művészetekben való kifinomultságról (ford. Takács Péter), in: Hume összes esszéi II, 
Budapest, Atlantisz, 1994. 31-32 
296 A „four-stage theory” kérdésével kapcsolatban lásd például: Hont, István: The language of sociability and 
commerce: Samuel Pufendorf and the theoretical foundations of the ’Four-Stages Theory’. In: Pagden, Anthony 
(ed.): The Languages of Political Theory in Early-modern Europe. Cambridge, 1987. 253–276. 
297 Hume: A művészetekben való kifinomultságról. 1994, 29. 
298 Hume: A művészetekben való kifinomultságról. 1994, 29. 
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„Amíg az emberek feslettebbje még a vétkes fényűzést is feldicséri, és úgy írja le, mint 
ami a társadalom szempontjából hasznos, addig a szigorú erkölcsűek már az ártatlan 
fényűzést is rosszallják, és úgy mutatják be, mint a mi a polgári rendben minden 
romlottság, zűrzavar és pártoskodás forrása.”299 

 

Hume érvelésének két központi feltétele szerint a kifinomult, csiszolt életmódot folytató 

társadalmak a legboldogabbak, hiszen minél magasabb szintre jut egy társadalomban a 

csiszoltság és a művészetek szeretete, az ember azzal arányosan válik társas lénnyé, ami pedig 

egyenesen az állam közügyeinek előmozdítója. Másrészt viszont ahol a fényűzés és luxus 

igenis ártalmas lehet a társadalomra, ha elveszíti ártatlanságát, illetve amennyiben 

mértéktelenné válik.300 Ez a csiszoltsággal és luxussal kapcsolatos kettősség meglehetősen 

elterjedté válik a korszak politikai gondolkodásában, és részben német közvetítéssel 

Magyarországra is eljut. 

A modor ilyen forradalma a klasszikus republikánus érveléssel sokszor első ránézésre 

igencsak erős ellentétben áll, hiszen előbbi az utóbbitól jelentősen eltérő 

szabadságfogalommal dolgozik. Noha a csiszoltság nyelvének is egyik központi fogalma a 

szabadság, e fogalom itt a javakhoz való könnyed hozzáférés (a piac által biztosított kényelem 

és luxus), és az ennek feltételeként szolgáló csiszolt ízlés elterjedésének köszönhetően egy 

jóval kevésbé „militáns” módon tehetik meg saját erőfeszítéseiket a közösség javáért, és ez a 

feljődés az elképzelés szerint mindig egyenes vonalú, a korábbi állapotokhoz való visszatérés 

lehetősége lényegében kizárt. A conjectual history elméletéhez jelentősen hozzájárult a skót 

felvilágosult történetíró William Robertson,301 majd, akinek részbeni hatására a modor és 

csiszoltság fogalma majd Edmund Burke munkáiban alakul át valamelyest. Burke-nél ugyanis 

a csiszoltság a középkori lovagi éthoszhoz kerül közel, ami azt is jelenti, hogy a skót 

moralisták által megfogalmazott rendszerrel ellentétben a csiszoltság és modor jelenti a 

magasabb szintű kereskeredlmi gazdasági állapot elérését.302 A modor alapja a lovagiasság 

                                                 
299 Hume: A művészetekben való kifinomultságról. 1994, 30. 
300 Hume felfogása kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy nála a fényűzés helyes módja nem hagyja érintetlenül a 
kormányzás technikáját sem. A művészetekben való kifinomodás a helyes kormányzás, vagyis a mértékletesség 
elvét is segíti, mely a szigorú hatalommal ellentétben nem taszítja lázadásba és forradalomba az alattvalókat: „A 
pártoskodás ilyenkor nem olyan makacs, a forradalmak nem olyan félelmetesek, a hatalom enyhébb kezű, és a 
zendülések is ritkábbak.” Ebből kifolyólag Hume, a korszak republikánus érveivel ellentétben, Róma bukását 
például nem a túlzott fényűzés és luxus megjelenésévek és annak erkölcsromboló hatásával magyarázza, hanem 
annak okát a rosszul felépített és vezetett kormányzati rendszerben, valamint a túlzott hódításokban látja. Hume: 
A művészetekben való kifinomultságról, 34-36. 
301 Itt érdemes megjegyezni, hogy Robertson munkáit Magyarországon is ismerték a kortársak, erre enged 
következtetni például az, hogy a 19. század elején létezett Robertson egy munkáának magyar fordítása Tanárki 
József által: William Robertson:  Amérikai históriája. Két mappákkal. Fordíttatott Tanárki József által. Pest, 
1807-1809. 
302 Lásd: Kontler: Az állam rejtelmei. 1997. 
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lesz, és ez ellentétben áll a luxus és divat okozta modern torzulásokkal, a modernség azonban 

alapvetően nem összeférhetetlen a kissé arisztokratikus elvvel. 

Maga a kereskedelmi tevékenység megélénkülése más területeken is fontos, politikai 

eszmetörténeti szempontból érdekes változásokat indított el. Albert O. Hirschman ma már 

klasszikusnak számító munkájában azt mutatja be, hogyan lesz a kereskedelemből és 

pénzerszési vágyból a kora újkorban (többek közt a korszakban a janzenista Pierre Nicole, 

valamint Samuel Pufendorf által kifejtett módokonn) egyfajta tiszteletreméltó, és a társadalom 

egésze számára is üdvös tevékenység, míg az előző évszázadokban mindez csupán megtűrt 

jelenségnek számított. Nem más kérdésről van itt szó, mint hogy mi módon lehet az 

alapvetően meg nem változtatható emberi tulajdonságokat (bizonyos szenvedélyeket és 

érdekeket) az állam és gazdasági feljődés szolgálatába állítani. Mindennek forrásvidéke Vico-

ra Pascalra, Montesquieu-re vezethető vissza, legismertebb megnyilatkozásai azonban 

Mandeville és Adam Smith jól ismert elméleteihez köthetők, mely szerint bizonyos emberi 

szenvedélyek sikerrel használhatók ki a közjó és közboldogulás elérésének érdekében.303 A 

korszak politikai gondolkodásának fontos szegmense volt ez, amit gyakran társiatlan 

társiasság elképzelésének is neveznek, vagyis hogy hogy az ember társadalmilag hasznos, 

azaz következményeiben „erényes” cselekedeteit lehet azzal az önző, „erénytelen” indítékkal 

magyarázni, hogy az illető bizonyos közösségi normákhoz való alkalmazkodástól elismerést 

vár, ami magyarázatot ad az ellentétes érdekekből kialakuló stabil társadalmi rend 

paradoxonára. Ennek a 18. században is voltak Magyarországon védelmezői, leggyakrabban e 

kapcsán Orczy Lőrincet szokta említeni a szakirodalom, mint a „luxus magyar 

apologétája”.304 

A kereskedés és csiszoltság közötti összefüggések kérdéséhez érdemes egy pillantást 

vetni a francia diskurzusra is, ami a skót elméletekkel ellentétben nem a conjectural history 

modelljére támaszkodva hozta egymással összefüggésbe a két jelenséget, még ha a kérdéses 

logikai kapocs erőteljesen hasonlít is a skót modell néhány elemére. Montesquieu már a 

Magyarországon a korszakban ismert és olvasott, Törvények szelleméről című munkájában is 

hosszan tárgyalja a kereskedelmi tevékenység és csiszoltság összefüggéseit a douceur 

fogalmát használva. A manners és politeness angol fogalmakhoz hasonlóan itt is egy 

                                                 
303 Erre vonatkozóan lásd elsősorban Mandeville és Adam Smith ismert munkáit. Kölünösen Adam Smith művei 
voltak népszerűek a korszakban Magyarországon, ezekről a kor folyóiratai (Tudományos Gyűjtemény, Felső 
Magyarországi Minerva, stb.) többször is közölnek ismertetéseket az 1810-es és 1820-as években. 
304 Bíró: A felvilágosodás korának magyar irodalma. 1998, 69-73. Orczy Lőrinc munkáihoz lásd még: Horváth 
János: Orczy Lőrinc. In: Szauder József – Tarnai Andor (szerk.): Irodalom és felvilágosodás. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1974, 647-714; H. Kakucska Mária: Orczy Lőrinc és leveleskönyve. Budapest, Universitas 
Kiadó, 2003.  
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meglehetősen komplex fogalommal állunk szemben, melynek jelentésbeli kiterjedése 

ugyanolyan széles, mint a brit területeken használt fogalmak: a francia doux, douceur 

ugyanúgy jelent illedelmes társalgási érintkezést, ízlést, csiszoltságot és udvariasságot, mint 

angol megfelelői.  Ehhez, vagyis a szelíd és pallérozott erkölcsökhöz pedig a kereskedelmen 

keresztül vezet az út a közösség számára. Montesquieu mindezt már 1748-ban megjelent 

munkájában papírra veti, Hirschman elgondolása szerint pedig e munkának köszönhető az a 

karrier, amit William Robertson jóvoltából a fogalom Skóciában és Angliában befutott. A 

History of the Reign of Charles V bevezetőjében található hivatkozások ugyan önmagukban 

nem bizonyítják egyértelműen Montesquieu mindent kizáró hatását, annyi mindenképp 

bizonyos, hogy Robertson ismerte és olvasta Montesquieu munkáját.305 Márpedig a fogalom 

mindkét kontextusban társadalmilag (és politikailag) hasznos magatartásformát, ami több 

vélemény szerint is furcsának hat egy olyan korszak kapcsán, melyben virágzott a 

rabszolgakereskedelem, és a magához a kereskedelem fogalmához is sokszor kötődtek 

erőszakkal, harcokkal teli képzetek, hiszen a valóságban mégiscsak egy kalandos és gyakran 

konfliktusos tevékenység, illetve vállakozás volt.306 Természetesen valamivel kevésbé 

meglepő az, hogy miért éppen Franciaországban, pontosabban Aquitániában jelentek meg az 

ottani nemesek részéről a kereskedelmi tevékenység- erkölcs-becsület-modor összefüggéseit 

tárgyaló művek. Aquitánia, pontosabban pedig Gironde környékének nagyszámú nemessége 

ugyanis szinte kizárólag a bor termeléséből és annak értékesítéséből szátmazó haszonból 

biztosította egzisztenciáját, számukra a kérdés ilyen rendezése különösen fontos volt, és helyi, 

majd országos szinten is itt alakultak ki a kérdés körüli legszenvedélyesebb polémiák.307 

A magyar kontextusra vonatkozóan a 18. századi, identitáshoz kapcsolódó politikai 

nyelvek egyikeként azonosította a magyar szakirodalom, nevezetesen Takáts József, azt a 

diskurzust, melynek központi fogalma az egyének, és ezáltal szoros összefüggésben a nemzet 

csinosodása, finomodása, pallérozódása is.308  A csinosodás lehetett pozitív értelemben egy a 

korábbiaknál fejlettebb, vonzó állapot leírása, vagy kritikailag felfogva, egy a végső bukás 

előtt álló, romlott társadalom állapotainak leírása is, esetleg lehetséges volt szembeállítani a 

kétféle jelenséget, s utóbbiakat elítélve az előbbieket pártolni.  

Magyarországon a „csinosodás” politikai beszédmódjának pozitív töltetét hordozza az 

az erős szerep, amelyet a (nyelvi) nacionalizmus megerősödésében töltött be, hiszen a 18. 

                                                 
305 Hirschman: Az érdekek és a szenvedélyek. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1998, 68. 
306 Hirschman: Az érdekek és a szenvedélyek. 1998, 69. 
307 A kérdés bemutatásához a francia kontextusban lásd Papp Gergely Levente egyetemi szakdolgozatát: Papp 
Gergely Levente: “Honneur” “Vertu” és “Patrie”, azaz a nemesség szerepének megítélése a XVIII. századi 
Franciaországban. Budapest, egyetemi szakdolgozat, kézirat, 2007. 
308 Takáts: Modern magyar politikai eszmetörténet. 2007, 19. 
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század utolsó harmadában egyre elterjedtebbek azok a gondolatok, melyek szerint a közösség 

boldogulását a nyelv fejlesztése biztosíthatja. Ennek záloga a tudományos intézmények és 

akadémiák alapítása, magyar nyelvű tudomány, sajtó, irodalom megteremtése; lásd Bessenyei 

György, Kármán József, vagy Kazinczy Ferenc munkáit, akik szerint a „csinosodás” az egyik 

legfőbb út az ország felzárkóztatása felé a „centrumországok” állapotához képest, és az is 

kijelenthető, hogy ez nem magyar specifikum, hanem az európai peremterületek jellegzetes 

problematikája.309 A csinosodás ideológiája és az ehhez kapcsolódó beszédmódok ugyanis az 

európai peremterületeken a saját helyzetnek elmaradottságként való értelmezéséhez és a belső 

viszonyok kritikájához, a felzárkózás iránti igény megfogalmazásához vezetettek. Ez a 

változat haladáselvű, amennyiben egyetlen pozitív ívű narratívába sűríti bele az egész 

történelmet: az ősidők egymástól elszigetelt népeinek szilaj vadságát fokozatosan fel fogja 

váltani a pallérozott nemzetek művelt urbanitása, melyek között érdemi és kifinomult 

kommunikáció folyik.310 Az erkölcsi szokások szelídülése, az emberi viselkedés csiszolódása 

a „félvad” népeknél, amilyen a magyar is, a polisz szintjén csak mintakövető folyamatban 

mehet végbe. A csinosodott mintaországok gyakorlatának lemásolása e diskurzus egyik 

alapvető javaslata arra a kérdésre, hogy milyen a jó politika. Sok szempontból tehát, mit 

Takáts József is megállapította, e beszédmód teljes ellentéte a republikánus nyelvezetnek. Ez 

tükröződik például a női szerep megváltozásában is, a nőknek immár nem kizárólag harcias, 

férfias erények és szerepek jutnak, hanem kimondottan nőies tulajdonságok, melyek egyúttal 

a társadalom férfi tagjainak pallérozódása számara is nélkülözhetetlen. Ennek részletesebb 

bemutatása előtt viszont vessünk egy pillantást az általunk tárgyalt munka csinosodás-

fogalmára a korabeli magyar nyelvű munkák kontextusában. 

A Bárány által fordított munkában a csinosodás szintén negatívan, ha úgy tetszik, a 

magyar kontextushoz viszonyítva (amennyiben ezt a kontextust „A nemzet csinosodása” 

érvelése alapján határozzuk meg) kifordított értelemben jelenik meg, hiszen a szerző 

egyértelműen a „hamis meg-világosodás” szférájába száműzi azt, melynek sokkal inkább 

bomlasztó és erkölcsromboló hatása van a nemzetre nézve:  

 

„Szer felett való erőlködésnek, ’s bolondságnak tartanak minden nyomosabb 
foglalatosságot. Minden férjfiúi vidámság, ’s munkásság, minden hazai-szeretet, minden 
religióbeli buzgóság, a’ jó, nagy, és nemes dolgok iránt való enthuiásmus, a’ 
tudományok, böltsesség ’s tökéletesség után való törekedés szem-látomást ki-hal bennek. 
Idővel a nemzeti erősségnek is ina szakad; el-lágyúlnak tsontyai mint a pép, ’s természet 
szerént a’ meg-fogyatkozott test végre le-rogyik, a’ mint ezt sok nemzetek történetei 

                                                 
309 Takáts: Modern magyar politikai eszmetörténet. 2007. 
310 Lásd pl. Kármán Józsefnél. Kármán József: A nemzet csinosodása. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1981. 



 107 

bizonyíttyák. Ha a’ meg-világosodás egy illyen nyavalyát okozna, vagy ha tsak távúlról is 
tzélozna illy’ valamire – Ó tehát jobb így tudatlanságban, ’s vadságban maradnunk!”311  

 

A haladáselvűséggel szemben itt tehát az erőteljes kritikával találkozunk, a romlott 

társadalom és közösség elemeinek leírásával. Mindez annak a hangsúlyozása tehát, hogy a 

kortársak által csinosodásnak nevezett, ízlésben bekövetkező javítás nem elégséges a 

közösség boldogulásához. A csinosodás-diskurzusra általában jellemző érvek itt a visszájukra 

fordulnak, s a nemzet boldogulását a legkevésbé sem segíti elő ez a felszínesnek tartott 

művelődési- és tudásforma, amely a szerző szerint olyan erkölcsi hanyatláshoz vezet, amiről a 

republikánus érvelés is sokszor hasonlóan nyilatkozik. A műveltség, pontosabban szólva a 

műveltség látszata produkálhat ugyan hangulatos és magasztosnak tűnő érintkezési formákat, 

az emberek egymáshoz való viszonyának javítását és csiszoltságát, a legkevésbé sem jár 

társadalmi haszonnal, még ha azt sokan szeretnék is így láttatni. Sőt, a hamis „módiság” 

pontosan ennek az ellentétéhez vezet. 

 
„Az igaz megvilágosodás azon törekedik, hogy az emberből jobb ember vállyon, ’s azt, a’ 
mit tennie kell, meg-fontolva, ’s leg-jobb móddal vigye véghez; hogy mind azt 
megtanúllya, a’ mit néki mint embernek, mint jobbágynak, házi és mezei gazdának, 
mester-embernek, ’s kereskedőnek tudnia kell; ’s mind ezeket hellyesen tudja; és hogy 
ösztöne legyen arról is tovább gondolkodni, a’ mire foglalatosságiban szüksége 
vagyon.”312 

 
 
A csiszoltság és csinosodás tehát a legkevésbé sem a felvilágosodás szinonimája, sőt, 

pontosan annak ellentétes előjelű fogalma, az érvelés pedig ezen a ponton vág teljesen egybe 

a korabeli republikánus nyelv által hangoztatottakkal: 

 
„Hogyan tsábíthatna már az íllyen megvilágosodás valakit puhaságra, pipereségre, ’s 
minden nyomós elmélkedést, ’s ügyes munkásságot útáló kicsiny-lelkűségre? Vagy talán 
egy országnak az a része megvilágosodtabb, a’ melly kitsinosúltabb? Vallyon Olasz 
országot a’ megvilágosodás vitté-e mindeneknél tudva lévő puhaságokra? Akkor volt-e 
Róma a leg-fajtalanabb, mikor leginkább meg-világosodott?”313 
 
 

A fogalom kettősségéhez kapcsolódó elképzeléseket remekül tükrözi a Festetich-család 

nevelőjének, Péteri Takács Józsefnek Festetich Lászlóhoz írt oktató könyvének ide vonatkozó 

fejezete.  

 

                                                 
311 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 33. 
312 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 34, 
313 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 35. 
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„A’ fény-űzés (luxus) külömbféle értelemben vetetik. Majd a’ hívságos pipeskedés 
értetődik alatta, majd a’ közönséges tsinosság. Általlyában mindenek, a’ mik az élet 
eltartására nem éppen szükségesek, hanem a’ könnyebb életre ’s fényesebb készületekre 
tzéloznak. A’ ki a’ Luxus’ erköltsiségéről akar ítéletet hozni, a’ környűlállásokra, a’ 
szándékra, a’ következésekre tekéntsen; mert vannak mind hasznai, mind kárai. 
A’ Haszna. A vadságot megszelidíti, és egyszersmind a durvább hibákat eltávoztattya; a 
szorgalmat neveli, a’ szegénységnek munkát szerez; a földmivelő fáradságit 
megjutalmazza, a’ kereskedést előbbre viszi a’ világnak rejtettebb részeit is fel-keresi, a’ 
viszonos szükségeket kipótollya; az emberek között nagyobb egyességet ’s harmóniát 
támaszt. Így az ész derűl, a’ mesterségek virágoznak, a’ természet mívei kitsinosúlnak, 
maga a jó erkölts édesebbé ’s hasznosabbá leszsz, az élet terhei enyhűlnek. Luxus nélkül 
a’ gazdag elzárná öszvezsarolt pénzét, a’ legnagyobb rész pedig sanyarú szükséget 
látna.”314 

 
 
Látható tehát afentebb már bemutatott conjectural history elméletéhez közel álló érvelés, 

mely szerint a kereskedelmi tevékenység fejlődése használ a modor és pallérozottság 

fejlődésének, ami pedig az evilági, felvilágosult boldogulás záloga is egyben. A jelenség 

káros hatása ezzel szemben viszonylag egyértelmű: 

 
 
„A’ Kára. A’ Luxus elpuhíttya a testet a’ kényes ételek ’s italok által, mellyeket az indiai 
fűszerszámok mind inkább egészségtelenebbekké tesznek. Az ártatlan tiszta örömök 
elvesztik betseket, az erkölts, a religyo hanyatlik; mivel az emberek a’ természet 
egygyügyüségétől eltávoznak, a’ lármás tündöklő gyönyörűségek között egészen 
megsüketülnek szavára, ’s megvakúlnak szépségeinek visgálására. Már nem annyira ez 
érdeme miatt minr ruhája szerínt betsültetik az ember. A’ fény-űzés véghetetlen 
szükségeket gondol-ki; ’s szaporíttya, kevélységének vagy torkosságának akarván 
hízelkedni, ember-társainak keserves nyomorúságokat. (…) Az emberek lassanként az 
érzékenységek’ rabjaivá, ’s a’ betegségek’ nyomorékivá lesznek; mert nem azt teszik, a’ 
mit az ész mond jónak: hanem a’ mit a’ nagyra-vágyás, a’ kérkedés, a’ szokás 
parantsol.”315 
 

 

Egyenesen az asszonyok módival teli életét teszi felelőssé a férfiak nevetletésének 

hiányosságaiért, és ezt rögtön a forradalom okaival hozza összefüggésbe, vagyis a jelenség 

félelmetes társadalmi és politikai hatásairól is vízionál: 

 
 
„Mi lenne p.o. valamelly Familiának Gazdaságából, és abban lévő Gyermekekre való 
gondviselésből, ha abban az Asszonyok, és fel-nevekedett Leányok, tsak az 
öltözködéssel, tzifrálkodással, látogatásokkal, mulatságokkal töltenék az időt? Meddig 
maradhatna ott fel, a’ házassági szeretet, az egyesség, a békesség? Meddig állhatna fel a’ 
Mesterség, Kereskedés, Ház-fenntartása, és a’ jó állapot? Mitsoda szomorú állapotban 
fogna lenni, tsak egynéhány kevés Esztendők mulva is, valamelly Ház-Nép, Közönség,  
Város, Tartomány, és egész Ország, ahol az Asszonyok, el-távozván az ő köteles 

                                                 
314 Péteri-Takács József: Erköltsi oktatások, mellyeket Tolnai gróf Festetits László kedves tanítványának szivére 
kötött. 1799, 307 
315 Péteri-Takács: Erköltsi oktatások, 1799, 308. 
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foglalatosságaiktól, tsak egyetmás hitvánságokkal, tsak mulatságokkal, és férre-csapó 
magok viseléseivel lopnák az időt a’ Familiától és a Státustúl?”316 

 
 
A magánélet teljes szféráját meghatározó „módi” ilyetén gyakorlásának ugyanakkor nem 

kívánatos társadalmi következményei is lehetnek: 

 
Frantziaországban a Luxus, minden pusztító következéseivel együtt, öszve-sereglett a’ 
Tronus körűl, innen a Status fondamentumaiba a’ maga körmeit erősen bé-vágta. A’ 
Nemességet egyszersmind hálójába bé-kerítette. (…) az aprólékságokkal pepetselő 
férjfiak, és az ugráló ifjak szemeiknek fényéta’ maga aranyával el-vesztette a’ tiszteletre 
méltó Köz-Nép Rendit képzelt szükségekkel a’ maga járma alá tsalta: és a Frantziákbúl 
tsinált el-gyengült Sibaritákat, dologtalan hűségtelen Hivatalbeli-Embereket, férre 
tsavargó Házasságbéli személyeket, heverő Mester-Embereket, roszra el-tsábító 
Leányokat, velö és zsír nélkül lévő ifjakat; pénzen meg-vétethető Bírákat: tékozló, 
gyönyörűségekben búborékoló, tyrannuskodó Uraságokat, nyakaskodó dorbézoló 
Jobbágyokat Tolvajokat, Széllyel kóborló Haramiákat, Király-Gyilkosokat, 
Jakóbitákat.317 

 
 

Az alapvetően nem felvilágosodás-ellenes, számos elemében konzervatív beszédmód 

republikánus nyelvezettel (pontosabban annak néhány elemével) való keveredése, illetve 

luxuskritikája miatt érdekes felidéznünk egy másik munkát, mely szintén a köznép körében 

terjesztendő ismeretekre fókuszál explicit politikai tartalommal a Volksaufklärung egyes 

elemeit is felhasználva, s melynek címe A' gyenge élet' meg-hoszszabbitásának, és a' 

gyógyithatatlan nyavalyák' húzásának a' mestersége Kováts Mihály fordításában: 

 
„A közönséges gyengeségre való hajlandóság tehát tsupán némelly nemzeteknél, vagy 
különös élet’ idő-szakaszaiban uralkodik. Az utolsó az egy, vagy sok időben született 
emberek nevelésének, vagy életek módjoknak a’ természeti következése. A’ történetek 
leírásából tsudálva szemlélhettyük, mennyire viheti az ember, a’ különös személlyekben, 
vagy az egész társaságokban a’ természeti erő el-pazarlását, vagy meg-gyengítését. A’ 
bujálkodás, az erlöltsök meg-vesztegetése, a’ búja puhaság által egész Nemzetek 
nyomorúlt púpos kóldusokká lettenek. Mik vóltak a’ Rómaiak a’ Julianus idejében? Úgy 
meg-gyengültek, hogy amint Ammianus Marcellinus  beszélli: ha ők a Tiberisre ki-
tsónakázván, a’ nap súgárja által meg-süttettek; a nehéz nyavalya őket ki-rázta.”318 

 
 
Mendezeknek ugyanakkor, a munka érvelése szerint a társadalomra és politikai 

berendezkedésre is fontos hatásuk van, ezért nem lehetnek mellékesek az uralkodó 

szempontjából sem, hiszen nagyon könnyen a rettegett esemény, a legkevésbé óhajtott 

                                                 
316 Péteri-Takács: Erköltsi oktatások, 1799, 307. 
317 Péteri-Takács: Erköltsi oktatások, 1799, 309. 
318 Kováts Mihály: A' gyenge élet' meg-hoszszabbitásának, és a' gyógyithatatlan nyavalyák' húzásának a' 
mestersége / írta Struve Kerestely Ágoston ... fordította, a' tehén-kilisekől való tanítással, s' sok tudósok' 
értelmeivel meg-bövítette Kováts Mihály. Pest, 1802. 
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társadalmi esemény, a forradalom és az általa előidézett radikális változások bekövetkeztéhez 

vezethetnek: 

 
„Ez a Nemzeti meg-romlás tsak bizonyos idő-szakaszában elöl fordúlni, a’ mint azt sok 
Nemzetek’ történeteik’ le-írásából ki lehet tanúlni, ez teszi porrá az országokat. (…) A’ 
ki-tserzett élet’ idő-szakaszát az erőssebb követte. Gyakran a’ Nemzet gyengesége a’ 
zenebona’ orvoslása által gyógyíttatott meg, és látni való vólt, hogy a’ hiba nem a 
természetben van, és hogy a’ leg-puhább emberek-is az ő erköltsöknek, és életek 
módjának a’ megváltoztatása által, erős és izmos emberekké lettek. A’ kegyetlen 
uralkodás által el-nyomott népet a’ felszabadúlás lelke még az ő testi meg-merevedéséből 
is fel-éleszti. Rush meg-mutatta, milyen nagy következései lettek még a’ test’ állapottyára 
nézve-is az Ámérikai zenebonának. (…) Ezekből lehet látni, millyen nagyon függ a’ nép’ 
természete attól, ha az ő Elöljárói a’ vidámságot, a’ jó kedvet, az elmék’ egy jóra való 
meg-edjezését igyekeznek fel-tartani.319 

 
 

Hogy visszakanyarodjunk eredeti szerzőnkhöz, érdemes megemlíteni, hogy a fentebb 

bemutatott csinosodás-kritika kapcsán a korszak politikai irodalmában, de maga Bárány Péter 

egyéb írásaiban is erőteljesen kiütközik egy másik beszédmód, a tudós hazafiságé,320 amely a 

„módisággal” szemben az igazi műveltség terjesztésében látja a helyes felvilágosodás, ezáltal 

pedig a „nemzet” felemelkedésének zálogát. Bárány egyéb munkáira és levelezéseire egyaránt 

jellemző ez a fajta beállítottság és véleményalkotás, elég, ha Széchenyi Istvánhoz írott 

leveleire vetünk egy pillantást:  

 
„Édes Hazánkat közel és távulrúl érdeklő Könyveki Gyűjteményének Mutató Tábláját 
alázatos köszönettel vettem. Ezen áldozattja Excellentiádnak a’ Hazai oltárán a szelídebb 
századnak magzatja, és sokkal illatozóbb, mint az öldöklő fegyverhez szokott őseinknek 
véres áldozattjai. Mert fegyver ugyan ez; de édes Hazánkat vérontás nélkül oltalmazó 
fegyver. Éppen ezen maga nemében egyetlen egy gyűjtemény győz meg engemet arrúl, 
hogy édes hazám csupán ezen szelid fegyverek fogyatkozása miatt közelgetett gyakran 
vég veszélljéhez, s ennek héjánossága az akkori századoknak Geniussával lelkesíttetvén 
kinszerítté őséinket a véres fegyverhez nyúlni.”321  

 

 

Az igaz felvilágosodás, mint tudásforma egész társadalomban való terjesztésének funkciója 

tehát éppen abban áll, hogy ezt a nem kívánt, közösséget érő hatást ellensúlyozza. Ez lenne az 

oktatás feladata, s az érvelés sok szempontból egybevág a korszak magyar neveléselméleti, 
                                                 
319 Kováts Mihály: A' gyenge élet' meg-hoszszabbitásának, és a' gyógyithatatlan nyavalyák' húzásának a' 
mestersége. Pest, 1802. Itt érdemes lehet megjegyezni, hogy a pallérozatlanság fogalma sem teljesen 
egyértelműen körülírható a koszakban, oly elterjedt fogalmának általános értelmét ugyanakkor talán jól jeleníti 
meg egy névtelenül megjelent munka 1803-ból: „De korántsem laknak minden emberek házakba, hanem, 
némelyek a szabadlevegőég alatt, sátorokba, viskókba, kunyhókba, és föld alatt való lyukakba. Az illyen 
embereket közönségesen pallérozatlan embereknek nevezik.” Az emberi józan elmének első gyakorlásai. Kassa, 
1803, 65. 
320 Részletesen lásd: Debreczeni: Nemzet és identitás a 18. század második felében. ItK 2001/5-6, 513-552. 
321 Bárány Péter levele Széchenyi Istvánhoz, 1803. 
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illetve az egységes nemzeti nevelés, sőt közoktatás programjának szükségességét hangsúlyozó 

munkákkal.322 Lényeges különbség, és problematikánk szempontjából fontos gondolat az, 

hogy az egységes közösség létrehozásának feltétele az ilyen jellegű oktatás mellett bizonyos 

társadalmi gyakorlatokban is gyökerezik. Ilyenek lehetnek bizonyos ceremóniák, ünnepek, 

játékok, melyek integratív ereje legalább olyan fontos hatással van a közösség, illetve a 

nemzet létrejöttére, mint a legszorosabb értelemben vett tudás terjesztésének.323 Mindez a 

szerző meggondolása szerint az elöljáró érdeke is, hiszen a társadalom ily módon fog az 

uralkodó érdekének megfelelően működni, de kizárólag abban az esetben, ha az uralkodás 

formája nem despotikus jellegű:  

 

„…az illyeneknek formálásán kell a’ Fejedelemnek vagy az országnak dolgozni, ha-
hogy a tökélletességben egy léptsővel fellyebb akar hágni. A’ szántóvetőről a’ 
kézművesekről van itt’ a’ szó ’s azoknak házi-népeikről, a’ kikből áll jobbára a társaság; 
arról a’ mit nem ez vagy amaz tselekszik maga tulajdon öszötéből, hanem a’ köz-
társoságnak kelletik az ő formálásokban el követni.”324  

 
 

Márpedig ha ez a társadalmi berendezkedés szerencsés egyensúlyba kerül, az oly rettegett 

forradalom bekövetkeztétől sem kell tartani, hiszen a felvilágosodott népet jóval könnyebb 

kormányozni.325 Az érvelésben ideálisnak tartott társadalmi berendezkedésre tehát nem 

jellemző a radikális átalakulás, a közösségnek sokkal inkább erkölcsi és gyakorlati 

megfontolások mentén kell szerveződnie a törvények által biztosított politikai rendben, 

melyben mindenki számára lehetséges a társadalmi előrejutás. A politikai közösség ilyen 

filozófiai apológiája, a felvilágosodás hatására, nagyon is tisztában van a „világok 

sokaságával”, vagyis a természet sokféleségével, így azzal is, hogy az emberi tehetség és 

megismerőképesség nem egyforma mértékben van jelen az emberek alkotta társadalomban, 

ennek megfelelően a közösség minden egyes tagjának egészen egyszerűen nincs is szüksége 

valamennyi tudástípusra. Ez a gyakorlati felosztás pedig legalább olyan fontos mértékben 

kell, hogy szervezze a közösség életét, mint a hatályos, szabadságot biztosító törvények. A 

közösség boldogulásának, nézzük azt akár az uralkodó, akár a sokaság szeméből, ez az egyik 

legfontosabb záloga. Mindez egyébiránt azt is jelenti, hogy amennyiben elfogadjuk, miszerint 

a nemzet modern fogalmának megszületése abban az oppozícióban érhető tetten, amelyben a 

                                                 
322 Vályi András: Beszéd a’ nemzeti nevelésről. Pest, 1791. Az egységes, adott esetben speciális igényeken 
alapuló közoktatás nagy szerepet kapott a modernista nacionalizmus-elméletekben is, az elmélet említett primér 
anyagokkal való összevetése egy külön tanulmány tárgya is lehetne. 
323 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 46. 
324 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 39. 
325 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791, 113-122. 
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kizáró jellegű rendi-nemesi nemzetértelmezéssel szembefeszült az egységes és oszthatatlan 

politikai társadalom mint nemzet eszméje, akkor ez a konzervatív felvilágosult érvelésmód 

éppen annyira a modern nemzetfogalom felé vezető út egyik fontos és sajátos mozzanatának 

tekinthető, mint a radikális felvilágosodás nemzetfogalma. A megnyilatkozás a rendi 

nemzetfogalomtól való elmozdulás fontos dokumentumának tekinthető, ám nem abban az 

irányban, melyet a radikális népi nemzetfogalom jelent, még ha vannak is közös pontok és 

átfedések. A közösségtudat egyfajta változásáról van szó, méghozzá a felvilágosodás – 

bizonyos szempontok alapján korlátozott – kiterjesztésének gondolatán keresztül, ez pedig a 

politikai közösség fogalmában bekövetkező módosulás fontos mozzanatát is magában 

foglalja. Amennyiben egy pillantást vetünk Bárány későbbi, 1820 körül keletkezett munkáira, 

láthatunk bizonyos kontinuitást a műveiben kifejtett gondolatok között. 1817-ben írt, az 

előbbinél jóval pragmatikusabb, ám nem kevesebb társadalmi kérdést felvető munkájában már 

a közös teherviselés és a társadalmi felelősség-megosztás szükségessége mellett érvel az általa 

mindenképpen szükségesnek ítélt gabonaraktárak felállítása, és azok finanszírozási módja 

kapcsán. Erről, valamint a röviden érintett nemzet-problematikáról a következő fejezetekben 

részletesen is szólunk majd.326  

 

Ahelyett, hogy tovább elmerülnénk a munka gondolatmenetében és a lehetséges 

értelmezésekben, érdemes arról néhány szót szólni, milyen következtetéseket vonhatunk le az 

1791-es szöveg megjelenéséből és szerzőségéből. Az első és legfontosabb dolog az, hogy ez a 

munka nem elszigetelt jelenségként létezik az időszakban, mondanivalóját több olyan, 

hasonló érvelési rendszerű munka kontextusában lehet meghatározni, melyek szintén az 1790-

es években láttak napvilágot.327 Sajátos stratégiával állunk tehát szemben, amely ugyanakkor 

a legkevésbé sem elszigetelt. Több más hasonló megnyilatkozást is találunk, amelyben nem 

megszokott értelemmel bír a felvilágosodás fogalma, és nem a megszokott a szerző ahhoz 

való, összetett viszonya sem. Ilyen például az 1795-ben szintén németből fordított munka–

fordítójának csak az SZ.P.S monogrammját ismerjük–, mely a kérdésfeltevés mellett azt tűzi 

ki politikai programként, hogy az köznépet tájékoztassa a francia forradalom „igazi” 

természetéről. Amikor szabadságról beszél, hangsúlyozza a nem nemesek egyenlőségét is a 

törvény uralma alatt:  

                                                 
326 Debreczeni Bárány Péter: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. Tudományos 
Gyűjtemény 1817 I. évf. VIII. köt. 51-65. 
327 A kontextualizálással kapcsolatos elméleti fejtegetésekhez lásd Pocock korábban említett munkáit, illetve 
Skinner, Quentin: Jelentés és megértés az eszmetörténetben. In: Horkay Hörcher (szerk.): A koramodern 
politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. 1997, 8-40. 
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„Vallyon a’ Parasztnak, a’ Koldúsnak, a’ Mester Embernek a’ Tudósnak, nem egyenlő 
Jussa van e’ Joszágának állapotja, hivatala hasznainak Privilégiumainak tsendes és meg-
háboritás nélkül való bírására?”328   
 

A forradalom elvének elítélése és megbélyegzése mellett fontosnak tartja hangsúlyozni – 

akárcsak a Bárány által fordított szöveg–, hogy a politikai közösség összes tagjának 

lehetősége és joga kell, hogy legyen a felemelkedésre saját tehetsége szerint. Érdekes részlet, 

hogy a magyar változat dedikációjának címzettje a korszak északkkelet-magyarországi 

közéletének egyik fontos figurája, Szemere Albert.329 A szöveg lényegében egy 

forradalomellenes röpirat, mely bevallottan támaszkodik Edmund Burke-nek a francia 

forradalmat kritizáló híres munkájára. Az Sz. P. S. által fordított munka a Bárány által 

fordított szöveggel ellentétben tartalmaz egy tanulságos fordítói ajánlást is. Ebből fény derül 

arra az oly fontos fordítói szándékra is, miszerint a cél a „köznép” megismertetése az oly nagy 

vihart kavaró francia forradalom, vagyis „zenebonás támadás” igaz és valódi természetével.330 

A munkát a forradalom explicit elutasítása jellemzi. Ennek magyarázataként az általa 

használt, és a politikai közösség szempontjából is fontos szabadságfogalmát érdemes 

közelebbről megvizsgálni. A „Mi a’ szabadság”, illetve a szabadság(ok) korlátaira vonatkozó 

kérdések kapcsán a röpirat kétféle egyenlőségfogalomra reflektál, és állítja azokat szembe. Az 

egyik korlátlan „gyermeki-szabadság”, a másik pedig a káros, a „természet ellen való” 

egyenlőség fogalma. Ezzel végső soron az istenhiten alapuló erkölcs és a polgári szabadság 

előfeltételét jelentő törvények fogalmát, másfelől a természetben is megfigyelhető, a 

különbözőségben is megmutatkozó, az isten előtti és a boldogságkeresésben megragadható 

egyenlőség kerül egymással szembe. Így azt olvashatjuk a röpiratban a szabadságról, hogy  

 

„Tsak az a’ Polgár szabad, a’ kinek a’ maga tselekedeteiben, kereskedésében, házának 
fnentartásában, a’ maga mulatságaiban semmi más sinór mértéke nintsen hanem a’ bölts, 
és a’ Tartománynak’s annak Lakosainak tulajdonságain fundáltatott Törvény..”331.  
 

Az egyenlőség kapcsán pedig hosszasan készíti elő a szerző a maga egyenlőségfogalmát, 

kezdve a természet eredendő sokféleségével, amely ugyanazon természettörvényekből fakad:  

 

                                                 
328 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak, vagy Zenebonás támadásnak okai röviden előadva. H. n. 1795, 28. 
329 Szemere Alberthez lásd: Szűcs Zoltán Gábor: "Hogy Isten Fijai légyünk". Egy református köznemes élete a 
halottbúcsúztatók tükrében. Egyháztörténeti Szemle, 2010/3, 48-71; Szűcs: „Mintha gyöngy szemeket viselnék 
lábaimon”. 2011, 30-54. 
330 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795, 5. 
331 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795, 21. 
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„Még ez ideig a’ legnagyobb Természet Búvári, a’ dolgokban legjobban bélátó Útazók, 
mindenkor tsak a’ Természet külömbözéseit tseréléseit, változásait, más meg-másformáit, 
és ki-merithetetlen gazdagságait tsudáltatták velünk, mellyekkel ő, mindenkor azon egy 
Törvények szerint ugyan, de még-is le-irhatatlan váltózásokkal mutogatja a’ maga 
teremtő kezét az emberi szemnek.”332,  
 

Ezek után folytatja a gyermekek és a felnőttek különbségeinek példájával a különböző 

szabadságfogalmak bemutatását, és így jut el saját egyenlőségfogalmához:  

 

„Vagyon ugyan az Emberek között Egyenlőség, de ez vigasztalással tellyes, bóldogitó 
Egyenlőség (...) Minden ember fel-ékesíttetett halhatatlan Lélekkel, az Értelemnek és 
Akaratnak tehetségeivel; minden embernek vagyon ereje és alkalmatos vólta, hogy ezen 
tehetségeket, életének minden lépéseivel, jobban jobban meg-nemesitse... Az 
Egyenlőségnek ezen Gyümöltsein kivül, mellyeket a’ Teremtő minden emberrel 
születésekor, mint maga kegyelmének el-idegenithetetlen ajándékait vele-adott; a’ jó 
rendelésű Státusnak minden Tagja, az Igaz és Társaságbeli Egyenlőségnek, meg-
betsültetett Jussaival-is élhet.”333  
 

Még azt a kérdést is felteszi, hogy vajon nem teszi-e lehetségessé a társadalom még a 

parasztok számára is a társadalmi felemelkedést, amire azt a választ adja, hogy természetesen 

lehetségessé teszi, s a dolog ritkaságának „bizonyosan nem a’ Státus az oka, sem nem a’ 

Fejedelem, hanem maga az ember.”334 Egy olyan jelenséggel állunk itt szemben tehát, ami a 18. 

század végén az egész európai politikai gondolkodásra jellemző, ez pedig nem más, mint a 

szabadságfogalom és a szabadságértelmezések egymástól eltérő interpretációi. Ez történik a 

korabeli magyar politikai gondolkodás bonyolult rendszerében is. Egyértelműen látszik, hogy 

a korabeli radikális szabadságfogalmaknak létezett olyan alternatívája, amire eddig kevéssé 

fókuszált a szakirodalom. Ez egyaránt magában foglalja a közösség tagjai számára biztosított 

intézményes biztosítékokat, csakúgy, mint a társadalmi érvényesülés és magánboldogság 

biztosítékát. Úgy tűnik, ha talán nem is nagy számban, de létezett egyfajta „középút” az 1790-

es évek radikálisnak mondható ellenzékisége, és a rendi „arany szabadság” visszaállításának 

irányzata között,335 ami a politikai közösség fogalmát is az előzőektől eltérően értelmezte.  

A másik, a közösség szempontjából szintén meghatározó fogalom az Sz. P. S. által 

fordított szövegben az oly sokat emlegetett egyenlőség, melyet a bárányi munkához 

hasonlóan szintén az egymástól eltérő karakterekkel és tudástípusokkal magyaráz. Az 

egyenlőség nem egyformaság, és a társadalom tagjainak nem is kell uniformnak lenniük. Az 

                                                 
332 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795, 23. 
333 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795, 28. 
334 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795, 29. 
335 Lásd Kenessey György: A’ ditső magyar haza arany szabadságinak visza-térésén és anyai nyelvének épületén 
fel-jött magyarok tsillaga. Buda 1791. 
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emberek különbözőségén az emberi akarat és tervezés sem változtathat következmények 

nélkül, még ha ezt a francia nemzetgyűlés meg is kísérelte, természetesen sikertelenül 

(„Ekkor osztán neki rohantak a’ Polgárok és Parasztok, és egyenlőkké tették magokat.”336). 

Saját egyenlőségfogalmában sokkal inkább az egyes emberek társadalomban betöltött 

szerepének fontossága kap helyet, párhuzamosan azzal a mendelsohn-i gondolattal, mely a 

„státusnak” megfelelő felvilágosodást tartja a társadalom számára üdvőzítőnek337 Ebből 

márpedig az is következik, hogy ezen akaratnak és tehetségnek megfelelően, megérdemelten 

boldoguljon a közösség tagjaként, melynek alapjait, mint már láttuk, az igazságos törvények 

biztosítják. A „zabolátlan szabadság” azonban nem képes ezeket a törvényeket biztosítani és 

működtetni:  

 

„tsak az lehet szabad ember, a’ ki a’ Vallásnak a Hazának Törvényeit mind maga 
megtartja, mind azon Törvényeknek oltalma alatt, sem szomszédjától, sem Elöljáróitól, 
sőt magától Fejedelmétől sem háborittathatik meg a’ maga Jussaival való élésben: a’ kik 
által látják, hogy mindnyájunknak: a’ Parasztnak,  mint a’ Fejedelemnek, a kóldusnak, 
mint a’ bírónak, a’ feleségnek mint a’ férjfinak egyenlő köteleztétesünk vagyon a’ 
Törvények iránt való engedelmességre, egyenlő kötelességeink az Isten iránt.”338 
 

 

A törvények és a vallás szerepe mellett Bárányhoz hasonlóan itt is megfigyelhető a csinosodás 

fogalmának negatív konnotációja, s a közösségre kifejtett erkölcsromboló hatása, a „Pompa”, 

a „Luxus”, a „Módi lajtorjájának”339 kritikája, amelyeknek a röpirat kulcsszerepet tulajdonít, 

oldalakon keresztül sorolva az ezzel kapcsolatos ellenérzéseit. S végül a harmadik ilyen, a 

Burke-szövegben különösebb szerepet nem játszó probléma, a francia nemzeti karakter 

kritikája, amelyről a röpirat azt mondja:  

 

„Valamint az Emberi Testekben, némelly Temperamentumk, inkább hajlandóbbak ez 
vagy amaz Nyavalyára, ez vagy amaz Indúlatra: úgy a’ Frantziáknak belső és tulajdon 
Erköltsi Tzimjek, (Characterek) igen sokat segitette azt, hogy a’ Frantzia rémitő lárma 
minél elébb ki-üssön.”340 A szerző hangsúlyozza, hogy nem a francia nemzet minden 
egyes tagját kívánja megbélyegezni, még ha a Virtus és Tudomány kiváló képviselői 
kisebbségben vannak is. Ezeket kell a magyar hazafinak is szem előtt tartania, a 
tudomány eredményeivel, erkölcsökkel és vallásossággal munkálkodnia törvények 
létrehozásán és betartásán. Így lesz a „szerentsés Polgár” egyszerre „betsületes 
keresztyén”341  

                                                 
336 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795, 25. 
337 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795. 27. 
338 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795. 31. 
339 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795, 55. 
340 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795, 56. 
341 Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak. 1795, 59. 
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A szöveg tehát úgy fókuszál a helyes kormányzás és politikai berendezkedés, a közösség, 

annak tagjai és az elöljáró közötti viszony kérdéseire, hogy ugyan elutasítja a radikális 

politikai és társadalmi változásokat, szem előtt tartja és elfogadja a felvilágosodás egyes 

társadalmi elképzeléseit, méghozzá úgy, hogy ehhez egy erőteljes vallási aspektus is társul. Ez 

a kissé szokatlan egyveleg pedig a korszak születő közösségfogalmainak egyik változatát 

képviseli annak antropológiai vetületével, az egyes tudástípusok használhatóságát és az 

emberi megismerőképesség jellegzetességeit boncolgatva. 

Az ilyen típusú munkák, hol könyv, hol röpirat formájában, még a századforduló 

éveiben és azt követően is bőségesen napvilágot láttak, és egy sajátos irányát képviselik a 

parasztág helyzetére fókuszáló munkáknak és javaslatoknak.342 Hogy lássuk, mindez hogyan 

kapcsolódik a felvilágosodás egyfajta mérsékelt-vallásos felfogásához, érdemes talán az egyik 

legjellegzetesebb munkát közelebbről is szemügyre vennünk. 

 

 

„A’ Társaságra nézve leg nagyobb sükerü haszna vagyon…” – Cserey Farkas 
„Volksaufklärung”-programja 

 
 

A Volksaufklärung érvelésrendszerét egy konzervatív és felvilágosult érvelésbe átjátszó 

beszédmód egyik legjellemzőbb példája a századfordulót követő években lát napvilágot, 

méghozzá egy a korszakban tudományszervezési, művelődési, politikai, valamint kertészeti és 

botanikai tevékenységeiről külföldön is híres szerző tollából.343 A korszak egyik fontos 

értelmiségi figurája, a Kazinczy Ferenccel és Aranka Györggyel is sokat levelező, a jénai 

mineralógiai társaság tagjául választott, nemesi származású Cserey Farkas 1806-ban 

megjelent, a királyi kormányzótanácsnak ajánlott munkájában remekül, és szinte hiánytalanul 

jelenik meg a német Volksaufklärung-irodalomból ismerős valamennyi elem. Hogy az 

                                                 
342 Ezek közül a legismertebbek, illetve a szakirodalom által is leggyakrabban tárgyalt és hivatkozott művek: 
Tessedik Sámuel: A paraszt ember Magyarországon, micsoda és mi lehetne. 1786; Berzeviczy Gergely: A 
parasztok állapotáról és természetéről Magyarországon. 1804. 
343 A munkát a nevelés és neveléselmélet történetének szempontjából már elemezte Fehér Katalin: A 
felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon. Budapest,. Eötvös József Könyv- és Lapkiadó, 1999, 126. 
Fehér tőlünk eltérő más szempontok alapján vizsgálja a munkát. A szerző felkutatta és feldolgozta a 
felvilágosodás korában kéziratban maradt munkákban, újságokban, folyóiratokban, prédikációkban és önálló 
kiadványokban jelentkező hazai pedagógiaelméleti megnyilatkozásokat. Recenziója Kókay Györgytől: Magyar 
Könyvszemle 115. évf. 1999. 4.szám  478-480; Fehér Katalin: Sajtó és nevelés a felvilágosodás kori 
Magyarországon. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2001; Fehér Katalin: Neveléselméleti 
kérdések felvilágosodás- és reformkori folyóiratainkban. Magyar Könyvszemle. 1985. 3-4. sz. 233-241. 
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általunk idáig bemutatott beszédmódot egy munkán keresztül sikerüljön összefoglalni, 

érdemes Cserey érvelését kicsit részletesebben bemutatni és elemezni, levonva néhány 

lehetséges tanulságot. Cserey munkája abból a szempontból is érdekes, hogy a legtöbb írással 

ellentétben itt nem fordításról van szó, hanem egy olyan, lényegében szintetizáló jellegű 

könyvről, mely egyszerre próbálja meg magáévá tenni és értékelni a Volksaufklärung 

filozófiájának legfontosabb elemeit. A munka érvrendszerének struktúrája, politikai 

mondanivalója, valamint az általa használt felvilágosult-konzervatív beszédmód a 

felvilágosodás apológiájától indulva jut el a társadalom és fennálló politikai rend 

védelmezésének elvéig: 

 

„Amidőn az igaz Megvilágosodásnak hasznos nemű gyarapodását Európában terjedni 
láttyuk, nem lehet Hazafiúi, és Polgári kötelességünk tellyesítésére nemessebb nemű tzél, 
mintha önnön Nemzetünket aval meg-ismértetni törekedünk, a’ mi az Élet pályáját 
kellemesítheti. Mivel pedig ezt az ember tökélletesedés által nyerheti meg, a’ 
Tökélletesedéshez pedig helyesen intézett, és jókori Neveléssel juthat, kívántam a Falusi 
nevelés módgyáról való Vélekedéseimet, mint a’ melynek a’ Társaságra nézve leg 
nagyobb sükerü haszna vagyon, Nemzetem eleibe terjesztem.” 344 

 

A felvilágosodás és nevelés szerepének méltatása – csakúgy, mint a többi munkában – az 

ember intellektuális tökéletesedésének kérdése felé veszi az irányt az érvelésben: 

 

’Így az ügyelő, és a tapasztaló erő által, az egész látható alkotás tárgya lesz 
figyelmetességének, emlékező elméje, számtalan tapasztalásoknak, mint meg annyi meg 
betsülhetlen kintseknek öszvegyűjtésekre szolgál, újakat fogad, az újakkal erősíti meg a’ 
régieket, és mind ezeket az ítélet ereje szerént szerkeszti egybe. És éppen ezen erő tészi 
azon választó minémüséget, mely szerént fogyatkozásait pótolja; a hijjános részeket 
kitölti, és a’ testi, ’s Lelki tökélletességeknek bizonyos gráditsára kapaszkodik. Eképpen 
jutott arra, hogy kezével, mellynek egész erejével se alkalmatos tsak egy termés követ is 
meg mozdítani, a’ jó rendbe szedett elmének útasítása után olly eszközöket készíttsen, 
mellyekkel minden Elementumokat meg juhászít (…) Az emberi belső erőnek, és 
tehettségnek ezen gyarapodó előmenetelét, mellyek által Természetünk szüntelen 
mivelődik, finomabb érzésekre vezéreltetik, nevezzük TÖKÉLLETESEDÉSnek.345 

 

Itt újra találkozunk a már említett antropológiai válaszkísérlettel: ezen tökéletesedésnek a 

felvilágosodás terjesztése a legfontosabb záloga, melynek segítségével az ember természettől 

kapott, fejlődésre képes tehetsége és intellektusa az élet folyamatos jobbításának 

nélkülözhetetlen biztosítéka.346 Ezt követi Csereynél az egyik legelterjedtebb 

Volksaufklärung-elem, a valódi és hamis felvilágosodás egymással való szembeállítása, annak 

                                                 
344 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 5. 
345 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 10. 
346 Lásd a gondolatot fentebb Báránynál is. 
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hangsúlyozása, hogy a hamis felvilágosodás csak árthat a politikai közösség számára. E 

mögött az a korszakban sokszor hangoztatott vélemény fedezhető fel, mely szerint a 

felvilágosodás fogalmát már a korszak figurái is helytelen, kifordított értelemben használták. 

A két típusú felvilágosodás megkülönböztetésére pedig azért van szükség, mert 

 

„A’ mi az Emberi elmét, és szívét a’ hibás vélekedésektől, bal itéletektől ment 
gondolkozásra érzésekre vezeti, az Embert minden lépéseibe, az igazra valóságra viszi, és 
a’ mi e világi élet leg főbb pontú jóságának meg ismerésére téríti, a’ millyenek p.o. az ő 
Hazafiúi Társaság élebeli minéműsége, a’ Polgári szorgalmatosság, és annak sok ágú 
részei, a’ Nevelés, Vallás, és Erköltsöknek hellyes Mivelése, egy átaljába véve mind az, 
a’ mi az Embert jobbá, és boldogabbá tészi, a’ mi újj Világot ád, a’ jónak kellemetes 
reménységét terjeszti előnkbe, mind ezek egy szóval: Igaz Megvilágosodásnak 
neveztetnek.”347 

 

A fent olvasható, „valódi” és „hamis”, illetve a „korlátozott” és „korlátlan” felvilágosodás 

közötti, a későbbi diskurzusokban rendszeresen visszatérő dichotomikus ellentétpár Christian 

Daniel Erhard-tól ered, aki Amalthea címen indított folyóiratot Németországban az 1780-as 

évek végén.  Erhardt szerint ugyanis az oly nehezen definiálható Felvilágosodás inherens 

ellentmondásai közé tartozik az a tény, hogy annak részét képezik – ahogy Cserey is 

hangsúlyozza, az egyén előítéleteinek felszámolása mellett – az olyan visszatetsző jelenségek 

is, mint az önös érdekek követése, és annak eltorzult formái, a hatalomért való harc, és 

bizonyos társadalmi csoportok visszatetsző viselkedése és arroganciája. A Volksaufklärung 

érvelésére oly jellemző dichotómia egyik tagjáról, a hamisnak tartott felvilágosodás erodáló 

hatásáról szintén a már látott véleménynek vagyunk tanúi: 

 

„… nincs itt szükség  képzelődésekkel terhelni az elmét, által láttyák itt balgatagságát az 
olly veszedelmes iparkodásnak, mellyek szerént olly dolgokkal, mellyek tsupán a’ 
nyughatatlan, fel hevültt elme szüleménnyei el akarják az Embernek eredeti diszét 
enyésztetni az által, hogy olly képzelődésekre térítsék őket, mellyek nem voltak, és nem 
is lehetnek, mellyek a Teremtés tzéljával, az Emberi alkotvány, és Társassági élet igaz 
minémüségeivel ellenkezők, és ezen roszra tzélozó iparkodás az, a’ melly a’ csalfa 
Megvilágosodásnak érdemli nevezetét.”348 
 

 

Éppen az a különbség, hogy a káros megvilágosodás egyáltalán nem találja tanácsosnak a 

köznép felvilágosítására irányuló bármilyen szándékot.349 Cserey felvilágosodáspárti 

                                                 
347 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 13. 
348 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 14. 
349 „Ugyan is vagyon egy olly tsalfa Neme a’ Megvilágosodásnak, mellyet inkább lehetne zűrzavarnak, mint 
voltaképpen való Megvilágosodásnak nevezni. És épen ezen meg nem külömböztetés okozta eddig elé azon 
fujjos, és veszedelmes kárt, melly szerént, a Köz rendű embert megvilágosítani nem tartották tanátsosnak.” 
Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 12. 
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pozícióját mutatja, hogy a francia és angol gondolkodók mellett a német felvilágosodásnak is 

explicit módon pozitív szerepet tulajdonít.350 Ez persze talán nem is annyira meglepő Cserey 

életrajzának minimális ismeretében. Tudvalevő, hogy iskolái egy részét Bécsben végezte, és 

élete végéig ápolta a német kultúrával való személyes viszonyát, hosszabb időt töltött 

Németországban, ahol megismerkedett a felvilágosodás eszméivel, olvasta a legjelentősebb 

írókat.351 Az eszme terjedésében különösen fontos szerepet szán az uralkodók felvilágosult 

politikájának is.352 A köznép boldogulásának is a szuverén által helyesen irányított állam és 

törvénykezés a legfontosabb záloga, „ugyan is a jó uralkodás formája, a’ mijen 

tagadhatatlanúl a miénk is, maga hasznos Rendelései által igen sokat tehet a Közönséges 

Polgári Pallérozottságnak előmozdítására.”353  

A felvilágosult abszolutizmus politikájának apológiája itt is az evilági viszonyok 

modern tudásforma szerinti, folyamatos jobbításának gondolatával egészül ki, mely folyamat 

egyedüli biztosítéka az elöljáró helyes politikája, és a törvények által garantált szabadság. A 

hasonló szövegekben oly gyakran előforduló, alapvetően morális, de társadalmi 

következményekkel is bíró kérdéshez, a rabszolgasághoz a következőképp viszonyul: 

 

„A’ Szeretsen a’ nyakába lévő kötélnek kormánnya után Surinamba míveli a’ Nádméz 
földeket, mert erőszak kénszeríti arra; szívet martzongló töredelemmel adattya, és 
vásároltattya magát, a’ Kopó lántzra fűzetett fekete ember társunk, mert vadságba 
vagyon, nem tudgya betsit Emberiségének, a’ kiknek pedig módgyok volna őtet ezen 
szent Kötelességre oktatniok, nem tselekszik, mert bálványozzák az Aranynak betsit.”354 
 

 

Az egyéni haszonszerzés és a „láthatatlan kéz” által generált mechanizmusok – ellentétben 

azzal, amit a társiatlan társiasság kapcsán röviden már felidéztünk – társadalmi hozadéka 

Csereynél azonban már nem a közösség boldogulásának záloga. Szükség van ugyan a helyes 

elvek szerint gyakorolt kereskedelmi tevékenységre is az államok között, az egyén 

haszonszerzési aspirációi azonban kizárják a társadalom erkölcsi feddhetetlenségét: 
                                                 
350 „Méltó tekintet érdemlettek e részben a Brittusok is, egy Schaftesbury, Locke, Addison, Pope, Jorik, Joung, 
Hume, Gibbon, Smith Adam, és többek ditsőséges munkájok által, millyen jeles útra vezették Európát, meg 
isméri a’ ki egyenesen ítélni tud, úgy szinte azt is meg kell vallanunk, hogy a’ német igyekezet is noha követője 
(de jóba mást követni dicséretes dolog) az említett két Nemzetnek jeles lépéseket tett, az igazi 
Megvilágosításra.” Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 15. 
351 Életének egyes részleteiről főként Kazinczyval való levelezéséből tudható meg több. Erre vonatkozóan 
különösen érdekesek a KazLev. 3. kötetében található levelek: Kazinczy Ferenc: Levelezése. III. (S. a. r. Váczy 
János.) Budapest, 1892, 731; 736; 746; 757; 769; 775; 776; 794; 809; 810; 821; 826; 831; 832; 833; 840; 844. 
352 „A’ Nemzet, és különös elmék igyekezete hathatós eszközök ugyan a’ Megvilágosodásra. De ezen Mennyei 
jót, és annak gyarapodását nagyon segíti, a’ fő hatalomnak ezen szent tzélra vezető ösztöne.” E tekintetben az 
említett példák II. Figyes, II. József, valamint II. Katalin felvilágosult politikája, de említést érdemel nála 
Franklin és Washington is. Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. Pest, 1806, 15-17. 
353 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 17. 
354 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 18. 
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„Nem az igaz Megvilágosítás tehát az oka annak, hogy a’ Köz-Rendű ember néha ki tér, 
vagy kitérhet az egyenes útból, a’ tsalfa Megvilágosodás, és pallérozatlanságba keressük 
annak igazi rugóját. A’ tsalfa Megvilágosodás a’ mint már említém, az önnön haszonra 
való vágyódásnak lévén kárhozatos szüleménnye; természetesen következik, hogy ott, a’ 
hol ennek métellyes tsillámlása feltettzik, a’ Nép tsak azt tudgya, a’ mi a’ világosító 
hasznaira szükséges, nem tud tehát semmi rosz, és tsalfa képzelődéseknél egyebet, nem 
isméri semminek valóságát. És így erkölcsi míve nem lévén, nyittva áll előtte a’ rosznak 
úttya.”355 

 

Szintén felbukkan a nevelés, valamint az igény szerinti tudásformák társadalomban való 

megjelenésének és terjesztésének szükségessége is, szinte teljesen ugyanolyan érvelési 

struktúrába ágyazódva, mint Bárány Péter szövegében: 

 

„…nevelés által formáltatván, a’ Köz rendű Ember könnyen juthat Kenyeréhez, 
számtalan ott az élelem keresésének neme, mert a’ jó nevelés után, a’ szorgalmatos 
igyekezetnek haszonra való fordítására tágos mező nyittatik, kedvelli ott a’ Gazda a’ 
munkát, mert érti mit dolgozik, nints tehát itt mit tartani a’ zenebonáktól, mert örömest 
iparkodik minden dogozható tag foglalatosságra, szentelni idejét, önként 
engedelmeskedik Felsőbségének, mert tudgya hogy igen,  és hogy mivel tartozik annak, 
érti hogy az által tartatik fent Boldogsága, és így kettőztetett igyekezettel megelégedve 
fojtattya falusi munkáit, azon közönséges hasznú munkákat t. i. mellyek virágoztattyák a 
Birodalmokat, űhatalmasíttyák a Thrónusokat, fent tartyák lételeket a’ Birtokosoknak, 
táplállyák, és gazdagíttyák Lakosit a’ Városoknak. És így minden tag munkás 
foglalatosságban lévén, nem érkezik, de nevelése lévén, nem is akar az egyenes útból ki 
térni.”356 

 

Ezek után kerül elő szintén a már Báránynál is látott, és a Volksaufklärung érvelésére oly 

jellemző dilemma, vagyis a felvilágosodás terjesztésének szükséges korlátainak kérdése a 

társadalom megfelelő működésének biztosítása szempontjából. A kérdésfeltevés lényegében 

szóról szóra megegyezik a népi felvilágosítás funkcióit tárgyaló munkák által megfogalmazott 

problémával: „Hogy [a köznép] a’ Megvilágosodással igen könnyen viszsza élhet, tehát nem 

jó nékie?” 357  

A Luxus és pallérozottság nagyon fontos, már szintén érintett kérdése Csereynél 

határozottan elválik egymástól. A Bárány és Sz.P.S. munkájához, és általában a republikánus 

beszédmód érveléséhez hasonlóan a Luxust erőteljes kritika éri, mint erkölcsileg és 

társadalmilag egyaránt káros jelenséget.358 Fontos különbség ugyanakkor, hogy a 

                                                 
355 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 19. 
356 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 20. 
357 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 20. 
358 „Tészünk mink, kivált a’ miolta a’ Luxusnak veszéllyes métellye rongállya nemzetünket, olly haszon nélkül 
való költségeket, mellyek elhárítására valójába szükség volna Törvényt hozni…” Cserey: A’ falusi nevelésnek 
módgyáról való vélekedés. 1806, 28. 
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felvilágosodás helyesnek tartott módja Csereynél már nem választható el a pallérozottság 

társadalmilag hasznos mivoltától: 

 

„Hogy a’ mint megmutatám tsalfa Megvilágosodás árthat, és voltakép azt is azért tehát az 
igaz valóságos Megvilágosodást üldözzük é, és távoztassuk é Ember társainktól? Ugyan 
mutassák meg ők példákból, ha a’ bárdolatlanság, vagy a’ pallérozottság okozott é e 
földön több zűrzavart? Tekintsük meg azon időnek állapottyát, melybe éltek a Gothusok, 
Longobárdusok, Frankusok, mitsoda idők voltak azok, nem a’ legsetétebb homály  
borította e földnek színét? És nem a’ leg vadabb indúlatoknak kárhozatos ostorai rogálták 
é az Emberi Nemet? Mi okozta Rómában nevezetesen a’ Triumviratusnak idejétől fogva 
azon számos zenebonákat, véres támadásokat? Az hogy mindég sok ezeren voltak 
Birodalmában ollyanok, kik heréskedve nevekedvén, dolog, és meghatározott  munka 
nélkül éltek, és élelmek keresésére más útat se nem tudván, se nem lelvén, a’ roszra, 
tilalmosra való vágyódásnál, minden gonosznak mívelésére készek voltak, hív szolgákat 
kaptak bennek a’ zenebonáskodó Demagógok és a’ fő Hatalomra vágyakodó Pártosok 
(…) voltak é pedig Rómába, és Görög Országba a’ Köz rendű Emberek pallérozva, 
világosítva? Tudgya és megvalhattya az a’ ki nem Kalendáriumból tanúlja a Históriát.”359 

 

Az igaz felvilágosodás ismérve a helyes pallározottság mellett a mindennapi életben 

megnyilvánuló bölcsesség, mértékletesség lesz. Ez a mértékletesség és bölcsesség pedig, és 

mondanivalónk egészét tekintve ez fontos igazán, a fennálló társadalmi és politikai rend 

megváltoztathatatlanságának elfogadásának, a régtől létező viszonyok további fenntartásának 

igényével (is) párosul: 

 

„Nem fogja a’ pallérozott Köz rendű Ember azt soha is se gondolni, se annak elérésére 
törekedni, sokkal nagyobb megelégedést lel ő önnön szorgalmatos igyekezeteinek 
hellyesen való intézetiben, hogy sem idegen vagyonnak birtokára kívánna vágyódni, sőt 
segíteni fogja a tunyálkodót, hogy az is érezhesse vele a’ Boldogságnak igaz 
minéműségét. Cook bizonyára egy volt a leg megvilágosodottabbak közzül, azért 
mindazonáltal ollyan együgyü takarékossággal élt mind fogytig, a’ mint nevendéken 
esztendeiben. (…) Franklin, a’ szorgalmatos olvasás által a’ még nyomtató műhelybe 
szép világosodást szerzett magának, e mellett mindazonáltal tellyes megelégedéssel 
fojtatta könyv nyomtató foglalatosságit. (…) Kleinjogg és Bosshárd, ezen tiszta 
gondolkodású, és voltaképpen megvilágosodott Köz rendű Emberek, soha se vágyódtak 
állapottyokat megváltoztatni, és együgyű sorsokba egész megelégedéssel éltek.És minden 
bizonnyal nagyobb mértékben kóstolták is gyümőltseit e’ földi boldogságnak 
pallérozatlan szomszédgyaiknál, a’ kik tsak azért dolgoztak, hogy ehessenek, azért ettek 
pedig, hogy megint dolgozhassanak.”360 
 

 

Saját megközelítésünk szempontjából e mondanivaló azért érdekes, mert a hasznosnak vélt 

felvilágosodás szintén a fennálló társadalmi rend zálogaként jelenik meg. A pallérozottság 

szerepe ugyanakkor szintén változik, ennek feladata egyaránt az lesz, hogy távol tartsa a 

                                                 
359 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 22. 
360 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 23. 
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„zenebonát”, vagyis a társadalmi felfordulást és forradalmat. A közember társadalomban 

elfoglalt helyét következmények nélkül megváltoztatni nem lehet, az ember természetéből, 

valamint az ideálisnak tartott politikai berendezkedés jellegéből adódóan ennek fenntartását 

csakis az „igazi” felvilágosodás szolgálhatja: 

 

„Illy kevés kárt okoz tehát a’ Köz rendű Embernek jó tzélra intézett megvilágosítása, 
mert éppen így tisztúl az ő elméje annyira, hogy minden dolgokat egyenes ítélettétellel 
tudgyon meghatározni; isméretesek tehát előtte a’ Társasági kötelességeknek 
minémüségei, és éppen ezen esmérettség okozza, hogy nem vágyódik zenebonáskodó 
indúlatok, és tselekedetek által nagyobra kapaszkodni, nem iparkodik, mint a’ durva 
pallérozatlan ember, maga ember társának romlásával, a’ Felsőbbségek ellen való 
engedetlenséggel, maga sorsát változtatni, mert által láttya, hogy tsendes nyugodalma 
megbomolván, bizonytalan következtetéseknek teszi ki nem tsak maga, hanem maradéka 
boldogságát is, és így szorgalmatosságának míveit minden nemtelen igyekezeteknél 
nagyobbra betsülli.”361 

 

A „zenebona”, vagyis a forradalom kérdése tehát Cserey esetében is a munka egyik 

kulcspontja, de a probléma nem csak e műve kapcsán foglalkoztatta. Kazinczynak írott 

levelében panaszkodva számol be arról barátjának, hogy a cenzúra a forradalom és népi 

felvilágosítás közti összefüggésekről elmélkedő fejezetéből eltávolította a legfontosabbnak 

tűnő gondolatot, vagyis azt, hogy a köznép megfelelő mértékű felvilágosítása egyáltalán nem 

biztos, hogy engedetlenséghez, illetve rosszabb esetben forradalomhoz vezet.362 Ez a műból 

kimaradt gondolat a Volksaufklärung egy legfontosabb érvelési eleme, ami – mint láttuk – a 

Bárány- és Sz.P.S.-féle munkákban is megtalálható, vagyis hogy az értelem és felvilágosodás 

terjesztése egészen egyszerűen nem kiváltó oka a forradalomnak, azt legalább annyira 

társadalmi szükségek és a kétségbeesés spontaneitása szüli, mint a „jól előkészített” eszmék. 

Cserey szerint ugyanakkor nem véletlen az sem, hogy eleddig nem foglalkoztak a köznép 

nevelésének gondolatával: 

 

„Ditső Őseink annyira el voltak merűlve a’ fegyverkezésbe, hogy a’ Nemzeti Boldogság  
főbb részének a’ Köz rendű ember nevelésének illő karba való helyheztetéséről igen 
keveset gondoskodtak. Hibául lehetne ezt nékiek tulajdonítanunk, ha okait nem tudnók, 
miért tselekedték azt. (…) Mi, kiket a’ Sors, és hellyes kormány tsendes békességre 

                                                 
361 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 24. 
362 „Az én Nevelésrül irt Munkácskám nem csak telyes hibákkal nyomtattatott N. Váradon, hanem még most 
látom, hogy a censor ki hagyta belölle vagy ki  törlötte ászt, a hol példákkal  mutatom meg, hogy se a régi, se az 
ujabb időkbe  történt revolutiókat soha se okozta a köz  rendű embernek meg világositása: nagyon sajnállom észt 
és meg is fogom támodni censor Uramat, nagy praefidentia az tölle, hogy más ne  tudgya, mit szabad a mi 
Monarchiánkba irni, aki oly kényes matériához mer szóllani mind az, bizonyosan  tudgya azon illendőséget, 
melyei irni kell.” KazLev. IV/265. Ez a műból kimaradt gondolat a Volksaufklärung egy legfontosabb érvelési 
eleme, ami a Bárány-féle munkában is megtalálható, vagyis hogy az értelem és felvilágosodás terjesztése 
egészen egyszerűen nem oka a forradalomnak, azt legalább annyira társadalmi szükségek és a kétségbeesés 
spontaneitása szüli, mint a jól előkészített eszmék. 
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juttatott, törekedgyünk a’ Köz boldogságnak foganatos eszközlésére, és mivel a’ 
fegyverkezésre szükségünk nintsen, hellyes intézetek által virágoztassuk termékeny 
földünket, esmértessük meg a’ föld mívelés valóságos minéműségeit, és hasznáit a’ falusi 
emberrel, tanítsuk meg őtet a Természet áldásaival való okos élésre, oktassuk az Isten, 
Felebaráttya, és felsőségei eránt tartozó kötelességeire, hogy azon kötelességeknek okait 
is tudván, betsülletes emberhez illő készséggel tudhassa azokat tellyesíteni.”363 

 

A mérsékelt felvilágosult nevelésnek, és a munka mondanivalóját talán ez foglalja össze a 

leszemléletesebb módon, a legfontosabb célja tehát az, hogy felhívja a figyelmet a létező 

törvények tiszteletben tartására, a fennáló társadalmi rend megtartására, a radikális változások 

elkerülésének szükségességére. Ehhez ugyanakkor az a felvilágosult út vezet, melyet sokszor 

ezen intenciók ellenkezőjére használtak fel a kortársak, és amely kép nagymértékben 

befolyásolta a felvilágosodás későbbi megítélését és értelmezését is. 

 

„Azt tehát, a’mi minden erköltsös Polgárnak illendő engedelmes magaviselésére nézve 
tudni szükséges, meg kell velek ismertetni: p.o. 1. Azon Törvényeket, mellyek a fő 
Uralkodónak, és a’ Földes Úri hatalomnak mivoltát erősítik, és a’ mellyek az ezek eránt 
viseltető kötelességit a’ köz-rendű emberek meghatározzák. 2. Azokat, mellyek a 
Polgároknak egymás eránt viseltető költsönös kötelességű minéműségeket foglalják 
magokban. És 3. A’ mellyek a’ Kötés, Kezes Leveleknek, Testamentomoknak, ’s a’ t.: 
erejeket, igaz törvényes mivoltokat határozzák meg. Az illyetén tanítás módgyánál pedig, 
nem tsak az állításoknak tartalékját kell a’ Tanítónak elő hozni, hanem azoknak szükséges 
hasznos voltoknak okait is világoson megmutatni.”364 

 

Hogy az ilyen „nevelésnek” nem csupán az egyénre, hanem a politikai közösségre nézve is 

pozitív hatása van, Magyarországon sem volt új keletű gondolat ekkoriban.365 Ha jólnevelt és 

hasznos ismeretekkel ellátott ifjak sora nő fel, azok értékes és hasznos tagjai lesznek a 

társadalomnak, jó polgárai hazánknak, a felvilágosodás pedig így nyerheti el gazdaságilag, 

társadalmilag, politikailag és kulturálisan egyaránt hasznos voltát.366 A felvilágosodáshoz az 

érvelés szerint tehát a megfelelő nevelésen keresztül vezet a köznép útja, az ezért való 

felelősség pedig a társadalom felső rétegeit illeti. A megvilágosodás itt már sok szempontból 

a megfelelő oktatás és nevelés értelmében fordul elő a szövegben – ugyanúgy, ahogy Bárány 

                                                 
363 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 25. 
364 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 36. 
365 Dianovszki János: A fiak neveléséről. Pest, 1794. Almási Szálai János: Szülék kézi-könyve avagy a gyermek 
nevelésre út-mutató tíz prédikációk  Kassa, 1794. Utóbbi többek közt – saját kutatásunk szempontjából – azért is 
érdekes, mert egyszerre veszi át a rousseau-i, felvilágosult nevelési elveket, az előítéletek, vallási rajongás és 
babonák elleni harcot, miközben a vallás, egyház  és vallásosság nevelésben betöltött, nélkülözhetetlen szerepe – 
látszólagos ellentmondásként – végigvonul a művön. E szempontból különösen érdekes fejezetek: „A 
keresztyéni jó gyermek nevelésre kötelező és indító okok”, „A Boszorkányokról és több béli babonás 
vélekedésekről”, valamint  „Út mutatás arra, miképen keljen a gyermekeket az Isten eránt való igaz szerétre, 
tiszteletre, bizodalomra vezetni, igaz Isteni félelemre tanítani”. A munkáról nagyon röviden lásd: Fehér Katalin: 
Nevelési tárgyú egyházi beszédek a XVIII. század végén, Magyar Könyvszemle. 1993/3, 337-339. 
366 Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 57-73. 
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Péter szövegénél is láttuk, ami nem egyedülálló jelenség Magyarországon.367 Ezt remekül 

mutatja többek közt a lengyel példa, ahol a felvilágosodás (Oswiecenie) szó leginkább az 

oktatás és nevelés szinonimájaként volt használatos a 18. század második felében.368 Az 

oktatás szükségessége kapcsán a „jobbágy”, illetve „paraszt” szavak egyáltalán nem is 

fordulnak elő a szövegben. Fontos azt látni, hogy a társadalom alávetettnek tekintett 

csoportjai az ilyen és ehhez hasonló diskurzusok által hogyan válnak egyre inkább a politikai 

nemzet részeivé.369 

A felvilágosodás és vallás viszonyára vonatkozó tézisek szintén a már Báránynál látott 

érvelésbe illeszkednek, a legnagyobb hangsúly emellett a vallás oktatására helyeződik.370  A 

felvilágosodás és vallás kapcsolatának szempontjából fontos eleme Cserey érvelésének az, 

hogy a felvilágosodás mérsékelt terjesztésének szükségessége a paraszti rétegek körében371 

éppúgy kizárhatja a társadalomra káros hatással lévő rajongó vallásosság jelenségét, mint a 

radikálisnak tekintett felvilágosult irányzatok.372 A Volkaufsklärung érvelésének jegyében a 

fentebb áttekintett és elemzett munkák mindegyike ellenségesen tekint az előíítéletekre, és 

még inkább a babona jelenségére, amely vonást a hagyományosan a felvilágosodás 

határozottan antiklerikális irányzatának és képviselőinek tulajdonítanak. A babonaság erkölcs- 

és társadalomromboló hatásairól Cserey munkája is határozottan nyilatkozik,373 a gondolat 

viszont meglehetősen elterjedtnek számít a korszak felvilágosodásra adott válaszaiban, 

legyenek azok akár radikálisak, akár „konzervatívabb” megközelítések. Cserey 

                                                 
367 A felvilágosodás erdélyi recepciójának érdekes kérdéseihez egy viszonylag korai munka (főként Teleki 
László és Hari Péter műveire vonatkozóan: Benkő Samu: A felvilágosodás meggyökerezésének néhány 
sajátossága az erdélyi magyar  művelődésben. In: Benkő Samu: Haladás és megmaradás. Budapest, 1979. 155–
176. 
368 Butterwick: What Is Enlightenment (Oswiecenie)? 2005, 19-37. 
369 „Ügyeljünk tehát valahára a valóságra, és űzzük ki elménkből a bal vélekedésű Itéleteket, ismérjük meg, hogy 
a’ földmívelő embernek boldogságával úgy egybe vagyon a’ miénk kaptsolva, hogy egy más nélkül, a’ valóságos 
boldogságot, tsupán egyik részre hajlani, képtelen dolog volna tsak képzelni is.” Cserey: A’ falusi nevelésnek 
módgyáról való vélekedés. 1806, 27. 
370 „Soha ne ótsároljad senkinek is Vallását, és ne útáld Ember társadat azért, hogy ő más Hitnek részesse” 
Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. 1806, 36. 
371 A paraszti rétegek és vallásosság viszonyához a korszakban lásd többek közt: Jávor Kata: Az egyház és a 
vallásosság helye és szerepe a paraszti társadalomban. In: Magyar Néprajz. VIII. Társadalom. Budapest, 
Akadémiai kiadó, 2000, 791-830; Horváth Zita: A paraszti társadalom a 18. században Magyarországon és a 
Biblia. Egyháztörténeti Szemle 2009. (10.) 2. sz. 103-113. 
372 Itt érdemes megjegyezni, hogy a vallás erkölcsnemesítő és társadalmilag hasznos funkciójáról szóló 
elmélkedések nem csupán az eddig bemutatott munkákban bukkannak fel. Erre remek példa a parasztág 
helyzetéről írt egyik legismertebb munka a korszakban: Lehetetlen, hogy az, akinek tisztultabb felfogása van az 
Istenről, az emberi boldogságról és a gyakorlati erkölcsösségről, rosszabbá legyen ez által. Lehetetlen, hogy 
rosszabb gazda legyen az, a ki a mezei és gazdasági dolgok valamelyes elméleti ismereteit megszerezte, vagy 
rosszabb alattvaló legyen, a ki és jog és kötelesség fogalmával bír.” Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról 
és természetéről Magyarországon. In: Gaál Jenő: Berzeviczy Gergely élete és művei. Budapest, 1902. 
373 Cserey szerint fontos, hogy a köznép halljon a babona káros hatásairól, és arról, hogy a betegségek orvosi 
úton gyógyíthatók, a megfelelő tudás birtokában pedig megelőzhetők. Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról 
való vélekedés. 1806, 57-58. 
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gondolatmenetében ugyan a babonaság társadalmi jelenléte leküzdésének igénye nem foglal 

központi helyet, mégis illeszkedik abba a képbe, amit e diskurzustípussal kapcsolatban 

rekonstruálhatunk. Eszmetörténeti szempontból a hamis vallásosság formáinak, nevezetesen a 

túlzó, rajongó vallásosság, valamint a babonaság vizsgálatának és kerülendő, társadalmilag 

károsnak való bélyegzése része volt az európai politikai, sőt (mind francia, mind pedig 

angolszász) felvilágosult diskurzusoknak a 18. századi Európában. A babonaság és rajongó 

vallásosság társadalmilag és politikailag különböző, de mindkét esetben meglehetősen 

destruktív hatásáról egyaránt értekezett Voltaire és Hume, William Robertson, Edmund Burke 

vagy akár Edward Gibbon.374 Mindez a felvilágosult diskurzusok szerves részévé vált, az 

ehhez hasonló érveléseket ugyanakkor nem pusztán a felvilágosodás vallás- és egyházellenes 

(lásd többek közt Bayle már említett reprezentatív európai példáját a kérdésnek különös 

figyelmet fordítő szkeptikus filozófusok köréből) vonulataiban találjuk meg, hanem része volt 

a felvilágosodáshoz meghatározott szempontokból mérsékelten viszonyuló szerzőknél, 

politikusoknál is.375 A 17. század végére már valamennyi, a felvilágosodás kihívásaira 

legalább részben reagáló gondolkodó feltette a kérdést: hogyan lehet egyszer s mindenkorra 

véget vetni az előítéletek, babonaság és rajongás szélsőségei által okozott vallási és polgári 

konfliktusoknak, melyek a megelőző századokban magán a keresztény közösségen belül is 

oly sok konfliktust okoztak? A problémák megoldásának ilyen módjához kapcsolódtak aztán 

a babonaság egyéb társadalmilag és politikailag káros hatásairól szóló érvelések. 

A babonaságra való reflexiók a magyar közegben is szerves részét képezték a 

mérsékelt felvilágosodást propagáló szerzők körében, és erre nem csupán Cserey, illetve a 

már bemutatott munkák jelentenek példát. A felvilágosodáshoz alapvetően nem ellenségesen, 

mégis erőteljes kritikával, a vallásosság és vallási intézmények tekintélyének megtartására 

törekedve ugyanis más egyházi szereplők egész munkákat szenteltek a kérdésnek társadalmi 

és politikai szempnontból. Ennek talán legjelentősebb példája a századforduló környékéról 

származik. Fábián József (1762-1825) Veszprém megyei református lelkész – a korszak 

szintén kevéssé kutatott, ám eszmetörténeti szempontból is érdekes figurája – Horváth István 

Fehér megyei alispánnak dedikálva írta meg a köznép felvilágosítását célzó munkáját 

                                                 
374 Erről részletesebben magyarul: Kontler László: Babonaság, rajongás és propaganda. Café Bábel, 1998, 
27.szám (Forradalom), 7-19. Források tekintetében magyar nyelven a teljesség igénye nélkül: A francia 
Enciklopédia. Szemelvények. Összeállította Győry János. Budapest, Gondolat, 1962. (Európai Antológia. A 
francia felvilágosodás): Babona, 90–92; Fanatizmus 97–99; Voltaire: Filozófiai ábécé. Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 1996, Babona 27–30; Erkölcs 68. 
375 Burke példájához lásd: Kontler: Babonaság, rajongás és propaganda. 1998, 7-19. 
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kizárólag a babonaság problémájára fókuszálva 1803-ban.376 Fábián tanult Debrecenben, ahol 

a teológiai tudományok elvégzése után osztálytanító lett majd a genfi és berni egyetemeken 

két évet töltött tanulmányokkal. Hazajövetele után Veszprém megyében lelkész lett, majd 

fontos egyházi tisztségeket viselt, 1805-től pedig esperes lett.377 A lelkész Fábián a 

természettudományok kiváló ismerője és aktív művelője volt, több ilyen jellegű külföldi 

munkát fordított magyar nyelvre.378 A babonaság kérdését középpontba állító munkája 

számunkra pont azért érdekes, mert a korszak irodalmában talán legkimerítőbben és 

legszemléletesebben foglalkozik a kérdéssel, mintegy szintézisben megjelenítve a korszak 

vallásosság és felvilágosodás keresztmetszetében gondolkodó, egyházi és világi szerzők 

állásfoglalását a jelenséggel kapcsolatban. Arról van tulajdonképpen szó, hogy Fábián a népi 

felvilágosítás fontosságát, a mindennapi élet egyes elemeinek a babonaság és rajongás általi 

megrontottságát hangsúlyozva a vallásosság és a felvilágosodás ideálisnak tekintett viszonyát 

tárja az olvasó elé.  A Volksaufklärung egyik lehetséges kontextusa ugyanis éppen az, hogy 

erősen reflektál a babonaság, és részben ezen keresztül a „rajongó” típusú vallásosság 

magatartására: 

 
„Ennek a’ könyvnek, a’ mellyet itt által adok nem egyéb a’ tzélja, hanem hogy a’ köznép 
elméjét megvilágosítsa, és a’ mennyire lehet az uralkodó babonaság alól fel oldozza, ’s az 
ellen meg erősítse. Babonaságnak nevezem pedig itt mind azt, valami az okosságnak és a’ 
Vallásnak szentséges törvényeivel egyenesen ellenkezik; azokat a’ hijábavaló értelmeket, 
és azokból folyó képtelen tselekedeteket, a’ mellyeknek semmi igaz okok, és 
fondamentomok nincsen, mégis mindazáltal bevétetnek, tápláltatnak, és a’ köznéptől 
széltére gyakoroltatnak.”379 

 
 
A két jelenség – a babonaság és rajongó típusú vallásosság dichotómiáját már a 18. század 

elején, esetenként még korábban kikristályosítja a vallás felvilágosult „természetrajza”, de 

magát a jelenséget a reformáció, vallásháborúk kora, valamint a vallási tolerancia kora újkori 

érvrendszere is jól ismeri és regisztrálja, az előítéletek és babonaság kérdésében a 17. század 

második felében pedig komoly filozófiai viták alakulnak ki mind katolikus, mind protestáns 

oldalon. A helyesnek tartott vallásossággal szembeállított babonaság definíciója ezeket a 18. 
                                                 
376 Fábián József  Természeti tudomány a köznépnek. A babonaság orvoslására és a köznép közűl való kiirtására. 
Egy rajztábla rajzolattal. Veszprém, 1803. Fábiánról Hudi József írt áttekintő jellegű tanulmányt. Hudi József: 
Tudós Fábián József, a népművelő lelkész. Korunk 2005 május. Hudi megállapítása szerint Fábián József 
kéziratos hagyatéka is több ezer oldalt tesz ki, ez már önmagában indokolttá teheti, hogy alakja és munkái 
további (akár eszmetörténeti) kutatások tárgyává váljanak a jövőben. 
377 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Budapest, 1903. 316–317. 
378 Fábián József: A boroknak termesztésekről, készítésekről és eltartásokról való értekezés, melyet franczia 
nyelven irt nemrégiben Louis Chaptal… Veszprém, 1805; Fábián József: Columella Lucius Junius Moderatus 
XII. könyve a mezei gazdaságról és egy különös az élőfákról, melyet nemzete javára magyar nyelvre fordítva 
felfedezett. Pest, 1819. 
379 Fábián: Természeti tudomány a köznépnek, 1803, Elöljáró-beszéd. 
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század első feléből ismerős elemeket szólaltatja meg, azokhoz igencsak hasonló hevülettel, 

Fábián definíciója pedig teljes egészében tükrözi ezt az általánosnak mondható képet.380 

 
„Ennek szülő-annya a’ Természeti dolgokban való mélységes tudatlanság, és azoknak 
visgálásokban való tetemes tunyaság. A’ melly ember valamennyire esméri is a’ 
természetet: az ollyan nem egy könnyen engedi magát akármelly babona által.”381 

 
 
A „természeti tudományok” ismerete – csakúgy, mint Csereynél és a Volkauksfklärung 

esetében, Fábiánnál is az evilági társadalmi viszonyok jobbításának legfontosabb biztosítéka 

lesz, ebbe pedig beletartozik az ember életét körülvevő világ, beleértve a politikai és 

társadalmi viszonyokat is. Ez a látszólag racionális jellegű tudás ugyanakkor nem jár együtt a 

vallásos gondolkodás vagy világkép eróziójával, sőt, valójában egyik sem nélkülözheti a 

másikat: 

 
„A’ Természeti tudománynak igen nagy a’ haszna. Nevezetesen: ez a’ tudomány mintegy 
kézen fogva vezet bennünket az Istenhez, a’ midőn a’ természeti dolgoknak szemlélések, 
és figyelmetes visgálások által az Istennek nem tsak az ő lételét esmérjük meg, hanem az 
ő felséges és imádandó tökéletességeit is, mint az ő hatalmát, böltsességét és jóságát, a’ 
melly osztán hathatossan serkentenek minket ennek a’ nagy Felségnek tsudálására, 
ditséretére és szeretetére, egyszóval, azoknak a’ tiszteknek tellysítésekre, mellyeket a’ 
Keresztyén vallás előnkben ád.”382 

 

A köznépnek szóló praktikus tanácsok babonára való alkalmazásának bemutatását követő 

konklúzió a józan ész és vallás összeegyeztethetőségének érvén keresztül a Volksaufklärung-

ra oly jellemző, már bemutatott valódi-hamis felvilágosodás dichotómián keresztül ítéli el a 

babonaság káros hatásait. 

 
„A’ ki azokat megfontolja és voltaképpen gondolóra veszi, a’ mellyeket eddig 
elmondottunk: lehetetlen, hogy akármelly babona által is elhagyja magát tsalattatni. 
Fordítsátok ezért haszonra ezeket; űzzetek ki sziveitekből minden hiábavaló 
képzelődéseket. Soha ollyat ne tselekedjetek, a’ mi ellenkezik az okossággal és a’ 
Keresztyén vallással. Járjatok a’ Természeti tudománynak világánál. Így lesz osztán hogy 
a’ babonaság setétsége mind inkább elüzetik, és mintegy új világosság támad 
közöttetek.”383 

 
 
Fábián gondolatmenetei számunkra azért is érdekesek, mert a magát a természeti 

tudományokban jártas tudósként bemutató lelkész egszerre jeleníti meg az általa a korszakban 
                                                 
380 „A’ Babonaságnál nintsen nagyobb ostora, és veszedelmesebb pestise az emberi nemzettségnek, melly miatt 
jószágok, egésségek, sőt sokszor életek is veszedelemre tétetik ki az embereknek.” Fábián: Természeti tudomány 
a köznépnek, 1803, Elöljáró-beszéd 
381 Fábián: Természeti tudomány a köznépnek, 1803. Elöljáró-beszéd 
382 Fábián: Természeti tudomány a köznépnek, 1803, 2. 
383 Fábián: Természeti tudomány a köznépnek, 1803, 81. 
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betöltött egyházi és világi szerepet, és így nyilatkozik meg a felvilágosodás olyan szerepéről, 

mely képes a babonaság okozta társadalmi problémák kzelésére, ugyanakkor nem 

veszélyezteti a fennálló társadalmi és politikai rendet. A korszak tudományos eredményeit 

szembesíti a korszak vallásosságának meghaladni kívánt szegmenseivel, így közvetítve a 

társadalom általa oktatni kívánt rétegeinek a korszak tudományosságát.384 A 16-17. századi 

gyakorlattal ellentétben itt már nem arról van szó, hogy a babonás tevékenységekkel 

kapcsolatos motívumokat a szerzők (prédikátorok, orvosok) a Bibliából veszik, sokkal inkább 

a babonák mindennapi életre gyakorolt káros hatásait mutatják be. Ezek az elemek Fábián 

egyéb munkáiban is rendre visszatérnek.385 Munkái kétségtelenül rokonságot mutatnak a 

vallásos Volksaufklärung mozgalmával, a Természeti Tudomány a köznépnek pedig ezen belül 

is sajátos helyet foglal el, hiszen a korszak népi felvilágosító munkáinak a babonaság 

kérdésére csak hosszabb-rövidebb utalások erejéig kitérő szerzőivel szemben szintetikus 

jelleggel jeleníti meg a korszak alapvetően felvilágosodást pártoló, mégis a mértékletesség, 

valamint a racionálisnak nevezhető vallási gyakorlat fontosságát hangoztató érveléseit. 

Mindezzel kapcsolatban további példák is rendelkezésre állnak, 386 érdemes talán azonban egy 

pillantást vetni a korabeli magyar politikai gondolkodás más típusú megnyilatkozásaira is, 

hogy lássuk, a felvilágosodás mérsékelt felfogásáról a Volksaufklärung-probléma kapcsán 

elmondottak mennyire relevánsak a politikai kultúra egészét illetően. Felvetődik ugyanis a 

kérdés, hogy a politikai rend, a forradalom, valamint a vallásosság kérdése milyen területeken 

mutat a fentebb látottakhoz hasonló képet a felvilágosodáshoz kapcsolódó, politikai 

eszmetörténeti szempontból érdekes megnyilatkozás-típusokban. 

 

Felvilágosodás, politikai rend, vallás – megközelítések a korszak egyéb típusú politikai 
szövegeiben 

 

A felvilágosodásra a 18. század második felében adott katolikus reakció elemeit, a 

francia felvilágosodás hatását a hazai politikai gondolkodásra és „reformeszmékre” bőségesen 

                                                 
384 E problémához a 17. századra lásd: Tóth G. Péter: Tárgyak, férgek démonok. Társadalmi válságtünetek és 
demonológiai diagnózisok a kora újkori Magyarországon. Korall 35. 2009, 5-42. 
385 Fábián József: Természeti historia a gyermekeknek. Némely hozzáadásokkal és változásokkal a maga 
költségén magyarúl kiadta. 14 rajztábla rajzolattal. Veszprém, 1799. Szintén a népi felvilágosítás gyakorlati 
aspektusaihoz szól hozzá két gazdálkodási tanácsadó munkája, a már említett fordítások: lásd a 195. és 197. 
jegyzetet. 
386 A rengeteg példa közül lásd: Perlaki Dávid: A gyermekeknek jó nevelésekről való rövid oktatás, mellyet a 
szüléknek és gyermek-tanitók s nevelőknek kedvekért öszve szedegetett. A szegényebb oskolatanítóknak ingyen. 
Komárom, 1791. A témáról részletesebben: Fehér Katalin: Egy magyar nyelvű pedagógiai kézikönyv 1791-ből. 
Magyar Könyvszemle 1991. 1-2. sz. 129-132. 
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tárgyalta már a szakirodalom,387 mint ahogy azt is tudjuk, hogy a forradalommal kapcsolatos 

értekezések, röpiratok (köztük eredeti német és francia munkák) is gyakoriak voltak a 

korszakban.388 A felvilágosodásra adott reakciók már az 1770-es évektől meglehetősen 

aktívak voltak, különösen az olyan szereplőknek köszönhetően, mint például Csapodi Lajos, a 

nagyszombati egyetem teológia tanára, maga Batthyány József hercegprímás, a jezsuita 

oktatók (pl. Molnár János).389 A felvilágosodás elleni polémia összességében az 1790-es 

éveket követően sem hagy alább, főleg nem a II. József halála után kialakult forrongó 

politikai helyzetben. Átfogó, latin és magyar nyelven íródott szintetikus munkákban390, 

hosszabb és rövidebb röpiratokban391, önálló könyvekben392, fordításokban393 folytatódik az 

új filozófiával kapcsolatos, cáfoló és elutasító diskurzus. Az 1790-es évek utáni időszak talán 

legtöbbet tárgyalt és legismertebb szereplője, a többnyire Máriafi István álnéven publikáló 

egri szervita rendi szerzetes, Szaitz Leó, aki a korszak több szereplőjével folytatott vitát a 

felvilágosodásról és magyar nyelvről.394 Láttuk azonban, hogy a felvilágosodáshoz való 

viszonya a korabeli egyházi és világi értelmiségnek esetenként jóval összetettebb volt e 

katolikus reakció, és a felvilágosodás szélsőségeit hirdető irányzat alkotta két végpontjánál. 

Hogy ezt az állítást még tovább tudjuk finomítani, érdemes lehet egy olyan szövegtípusra (és 

ezen belül néhány jellemző megnyilatkozásra) fordítani figyelmünket, melyben szintén helyet 

kap ez az összetett viszony.  

 

 

                                                 
387 Lásd többek közt: Concha: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik. 2005; A francia forradalom 
eszméi Magyarországon. 2001 [1924]. 
388 Eckhardt: A francia forradalom eszméi Magyarországon. 2001. A Ballagi-gyűjtemény anyagaiban sok, a 
korabeli francia viszonyakat bemutató francia nyelvű munka található. Ezek közül többek közt: Necker: De la 
révolution françoise. 1796; D’Albius: Les adieux De Marie-Thérése-Charlotte de Bourbon almanach pour 
l'année. 1796; Examen impartial d'un ... intitulé, declaration de Louis XVIII. 1796; Du Pan: Correspondance 
politique pour servir' à l'histoire du républicanisme francaise. 1796; Le voyageur sentimental en France sous 
Robespierre. 1796; Esprit de Mirabeau ou manuel de l'homme d'état, des publicistes, des fonctionne et des 
orateurs. 1797; Cléry: Journal de ce qui s'est passé ... de Louis XVI, roi de France. 1798; Procés des Bourbons. 
1798; németül: Gedrängte Geschichte der französischen Revolution und des dadurch entstandenen Krieges. 
1800; Grimoard, Philippe-Henri – Servan, Joseph: Collection complète des tableaux historiques de la Révolution 
Francaise., 1804; Bailly, Jean Sylvain: Mémoires d'un témoin de la révolution. 1804. Vannoz: Profanation des 
tombes royales de St-Denis en 1793. 1807. 
389 Eckhardt: A francia forradalom eszméi Magyarországon. 2001 [1924], 163-175. 
390 Zsivics Mátyás, De dogmatis orthodoxae religionis, Pest, 1789-1994. 
391 Eckhardt: A francia forradalom eszméi Magyarországon. 2001 [1924], 163-168, továbbá Ballagi Géza és 
Concha Győző idézett munkáit. 
392 Pl.: Döme Károly: Világ nagyjai! Veszedelem! [S. n.], [S. l.], 1792. 
393 Pl.: Háló Kovács József : A vallás, vagy az ifjabb Racinnek a vallásról irott munkája. Melyet magyarul 
szabadabb versekbe foglalván kiadott. Komárom, 1798; Szentgyörgyi Gellért: Józan elmélkedés a religióról. 
Pest, 1795 
394 Szaicz Leó: Magyar és Erdély-országnak mind világi, mind egyházi történetei, mellyeket rövid sommába 
foglalt... egy szabadon gondolkozó hazafi. Pest, 1793. 
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Halottbúcsúztatás és prédikációk viszonya a felvilágosodáshoz 

 

A következőkben röviden bemutatandó szövegek azért is különlegesek, mert a 

politikai irodalom egyéb elemeivel ellentétben a korszak közéleti, politikai és társadalmi 

nyilvánosságának egy meglehetősen sajátos szegmenséhez kötődnek, ami nem más, mint a 

halottak búcsúztatásának (társadalmi) eseménye, illetve maga a temetés aktusa, és amely 

eseményen az eddigiektől eltérő társadalmi háttérrel és műveltséggel rendelkező szereplők 

játszanak fontos szerepeket: papok és lelkészek, prédikátorok, politikusok, tisztségviselők, 

főurak, élők és holtak egyaránt, a szövegek pedig gyakran explicit politikai tartalommal 

bírnak, mely tartalom sokszor különösen releváns e fejezet mondanivalójának szempontjából. 

Feltevésünk tehát az, hogy a Bárány által hangoztatott érvrendszer egy másik szövegtípus 

kontextusában is értelmezhetővé válik. Éppen ezért egy apró kitérőben szeretnénk 

hangsúlyozni a korszak felvilágosodás-ellenes retorikájában a halottbúcsúztató beszédek 

sajátos szerepét. A korszak ismert és kevésbé ismert egyházi figurái által a korszak szintén 

ismert vagy kevésbé ismert közéleti és kulturális szereplői, politikusai, írói temetésén 

elhangzott beszédek írásban fennmaradt változatai ugyanis rendkívül sokat elárulnak a 

korszak egyházi és világi emberének felvilágosodáshoz való viszonyáról. E beszédek sokszor 

legalább annyira explicitek a felvilágosodás és forradalom elleni állásfoglalással 

kapcsolatosan, mint a korszak röpiratai és (többnyire) közkézen forgó politikai munkái, 

ugyanakkor a társadalmi nyilvánosságban a röpiratoktól eltérő szerepet töltenek be. A kérdés 

annál is izgalmasabbnak tűnik, hogy tudjuk, rendkívül nagyszámú halottbúcsúztató maradt az 

utókorra kéziratos formában, melyek egyaránt relevánsak lehetnek eszme- és 

társadalomtörténeti szempontból egyaránt, amellett a korszak szereplőiről is új (akár 

életrajzi395, sőt prozopográfiai) adalékokkal szolgálhatnak. Minden talán nem is olyan 

meglepő, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a temetési szertartás mennyire fontos társadalmi 

eseménynek számított a kor újkorban, így a 18 század vége felé is.396 Az ehhez kapcsolódó 

                                                 
395 A biograkifus lehetőségeknek halottbúcsúztató beszédek egy időben másik csoportjára való alkalmazásához: 
Keszeg Vilmos, A halott biográfiája: lázadás a névtelen halál ellen. In: Keszeg Vilmos: Homo narrans. Emberek, 
történetek és kontextusok, Kolozsvár, Komp-Press, 2002, 205-257. Egy 18. századi példára lásd Szűcs Zoltán 
Gábor remek elemzését: Szűcs: "Hogy Isten Fijai légyünk".2010, 48-71. 
396 A kora újkori főúri temetések vizuális kontextusának elemzését Szabó Péter végezte el. Munkájának egy 
fontos megállapítása az is, hogy a 17. század temetési eljárásrendjében, szimbolikájában és reprezentativiásának 
jellegében nem következtek be különösebb változások a 18. század során sem, ezt két modellértékű esemény 
összehasonlítása kapcsán mutatja ki, melyek közül az egyik a négy Esterházy-fiú 1652-es nagyszombati, 
valamint Károlyi Ferenc generális 1758-as, nagykárolyi temetési szertartása. Szabó Péter: A végtisztesség. A 
főúri gyászszertartás mint látvány. Budapest, Magvető Kiadó, 1989. A 18. századi halotti beszédek elemzéséhez 
rendkívül tanulságosak László Zsófiai tanulmányai: László Zsófia: Daniel Polixéna és lányai. Nőnevelés, női 
műveltség a halotti beszédek tükrében. In: Steinert Ágota (szerk.): Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna 
tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. [h. n.] Kortárs, 2005. 23-31; V. László Zsófia: Daniel Polixéna, 
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szövegek pedig több szempontból is hasznosak a különféle területekhez kapcsolódó kutatások 

számára.397  A 17. századra vonatkozóan az irodalomtörténeti kutatások számos jelenségre 

hívták fel a figyelmet, melyek a 18. századi halotti beszédek kutatásának szempontjából is 

fontosak lehetnek.398 

A korszak (reprezentatív) nyilvánosságában egy ember (legyen az uralkodó, világi 

vagy egyházi személy) életének nem a halál az utolsó eseménye.399 A szövegekből értesülünk 

a megholtak életéről, a temetés társadalmi-politikai funkciójáról és arról a század folyamán 

lassanként átalakuló kulturális háttérről is, amelybe illeszkedve elnyerték értelmüket az itt 

kiválasztott szövegekben többnyire egyházi, de bizonyos esetekben világi személyek által 

elmondottak.400  A halottak búcsúztatása végső soron olyan társadalmi-politikai normák 

megfogalmazását jelenti, amelyekkel az emberi életet annak végpontján szembesíteni lehet 

(ideértve természetesen azokat a teológiai és morális kereteket is, amelyekbe az ilyen normák 

műfaji okokból ezekben a szövegekben beágyazódnak) az eszmetörténeti (kultúrtörténeti, 

történeti antropológiai stb.) perspektívák is igen ígéretesnek tűnnek.  Saját kutatásunk 

szempontjából e beszédek inkább eszmetörténeti szempontból érdekesek, hiszen a korszak 

politikai irodalmának egyéb elemeiből szerzett tudásunkat árnyalhatják valamelyest.  

A halottbúcsúztatók több szempontból is rendkívül érdekesek a korszakkal foglalkozó 

kutató számára. A halál egyfelől teljesen sajátos jelentéssel bírt a korszak embere számára, 

ebbe terjedelmi okok miatt nem merülhetünk bele részleteiben,401 mint ahogy a reprezentáció 

egyéb szegmenseinek kérdéseibe sem. A fejezetben elhangzottak szempontjából a 

                                                                                                                                                         
a „Magyar Minerva". Egy 18. századi nemesasszony élete és példája a halotti beszédek tükrében. Sic Itur ad 
Astra. 19. (2008) 58. sz. 149-176. 
397 E megfonotlás alkalmazásának néhány gyakorlati példájához lásd: Kecskeméti Gábor: A halotti beszéd mint 
történeti forrás. In: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet. A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században. 
Budapest, Universitas, 1998, 227-234. 
398 Kecskeméti Gábor – Nováki Hajnalka: Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból. Budapest, 1988. A 
magyarországi halotti beszédek adatbázisa 1711-ig: http://itk.iti.mta.hu/kecskemeti/csv/index.htm.  
399 Itt talán lehetőségem van megemlíteni, hogy Szűcs Zoltán Gábor szerzőtársammal a már említett „Lelkek az 
Elízium mezején” címet viselő szöveggyűjteményünkben a fentebbi megfontolásokból egy külön fejezetet 
szenteltünk a halottbúcsúztató beszédek kérdésének. E fejezetben 1750 és 1797 közötti időszakból származó 
prózai és verses szövegek egy részét gyűjtöttük össze és válogattuk ki, amelyek részben nyelvi 
megfogalmazásaik, részben szerzőik személye, de természetesen mindenekelőtt a búcsúztatott személy kiléte 
folytán bepillantást engednek a hosszú 18. század politikai kultúrájába. Kovács Ákos András – Szűcs Zoltán 
Gábor: „Lelkek az Elízium mezején.” Szövegek a 18. századi magyar politikai kultúra tanulmányozásához. 
Atelier – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár , 2010, 169-235. 
400 Fontos megemlíteni, hogy az akár önállóan, akár kolligátumokba kötött halottbúcsúztatók általában a temetést 
követő néhány évben láttak napvilágot, sokszor már a szerző halála után jelentek meg nyomtatásban. Arra is van 
ugyanakkor példa, hogy a mű a jóval a temetés után született meg, jellegzetességeinél fogva azonban mégis a 
halottbúcsúztató beszédek közé sorolható. Erre egy példa Gyönyössi János egy munkája. Lásd Keszeg 
Anna tanulmányát: Keszeg Anna: „Betsesbb értz az arany rozsda-fészek vasnál”. A rendiség retorikája 
Gyöngyössi János Korda György felett mondott halottbúcsúztatatójában. Sic itur ad astra 2009. 59. sz. 99-116. 
401 Egy másfajta megközelítés jelenik meg Ariès tipológiájában, amely a 18. század végéig az „én haláláról”, 
utána a „másik haláláról” beszél a meghalás eseménye kapcsán. Ez szintén gyümölcsöző megközelítés lehet, 
nem véletlenül hivatkozik rá például Keszeg Anna is fent említett tanulmányában.  
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legérdekesebb az, hogy az egyes konvenciók, vallási, erkölcsi, politikai normák milyen 

diszkurzív stratégiákba ágyazódnak. Saját kutatásunk szempontjából például nagyon 

fontosnak tűnik az, hogy hogyan változott meg a korszakban a prédikációk retorikája, és hogy 

milyen ellentmondásos kapcsolat állt fenn az egyházi irodalom és a felvilágosodás között. 

Számunkra ez pontosan azért érdekes, mert a halottbúcsúztató prédikációk esetében is 

megfigyelhető egy ahhoz hasonló jelenség, ami a fentebb bemutatott Volksauklärung-

munkákban. A legnagyobb különbség az, hogy míg az említett politikai munkák szerzői és 

fordítói alapvetően nem idegenkednek a felvilágosodástól, a katolikus prédikátorok nagy 

része a leghatározottabban elutasítja a mozgalmat, annak hit- és egyházellenes tanításait, 

liberális, kinyilatkoztatást tagadó erkölcsiségét. Ami viszont ennek ellenére megfigyelhető a 

prédikációkban, az nem más, mint hogy a felvilágosodás eszmerendszerének terjedése mégis 

egyfajta „kényszerpályára” állítja gondolkodását és módszereit.402 Lukácsi Zoltán 

tanulmányában részletesebben elemzi Apor József prédikációin keresztül e változást. Apor 

beszédei ugyanis jól illusztrálják azt a paradigmaváltást, amely a 18. század végén a 

(katolikus) prédikációirodalomban végbement. E változás része a beszédek erőteljesen 

polémikus jellege, valamint az, hogy a barokk kori prédikációkkal ellentétben a hitvédő és 

hitvitázó fegyvertára már nem igazán a protestantizmus ellen irányult.403 A szentségek és a 

hagyomány tisztelete, illetve az egyház, a papság és a szerzetesrendek vitás kérdései továbbra 

is fontosak ugyan, a 18. század végén is gyakori a vitatkozó, támadó vagy védekező 

magatartás, azonban a protestáns tanok elleni támadás háttérbe szorul, és a felvilágosodás 

elleni küzdelem kerül az előtérbe.404 Ennek oka egyrészt a sikeres katolikus restauráció, 

amely a korábban szinte protestáns Magyarország többségét ismét katolikussá tette. Az 

egyházi szerzők – ha nem is primér művek alapján, hanem másodkézből – hamarosan 

megismerték a felvilágosodás eszmerendszerét, érzékelték terjedését, tapasztalták az emberi 

gondolkodásra és cselekedetekre gyakorolt hatását. És valóban, számukra immár sokkal 

nagyobb veszélyt jelentett annak egyház- és vallásellenessége, vallási közömbössége, 

antiklerikalizmusa és liberális erkölcstana, mint maga a már sok szempontból veszélytelen 

                                                 
402 Prédikációi jól tükrözik a katolicizmuson belül végbemenő reformgondolkodás elterjedését, hogy a 
felvilágosodás korában a katolikus egyházban már olyan gondolatok is elhangozhattak a szószékről, amelyek 
korábban aligha. Apor József esetében részletesebben lásd: Lukácsi Zoltán: Egy ismeretlen Apor: Apor József 
(1759-1813) prédikációi. ItK 2005 (109) 4-6, 494-503. A kérdéshez lásd még: Lukácsi Zoltán: Sombori József 
egyházi beszédei, avagy a katolikus prédikáció útkeresése a felvilágosodás korában. Egyháztörténeti Szemle 
2008 (9) 1 szám, 3-24. 
403 A 17. századi jelenséghez, a protestáns prédikációk elemeinek eredetére, és a 18. századi szövegekkel való 
összehasonlításra vonatkozóan lásd: Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet. A magyar nyelvű 
halotti beszéd a 17. században. Budapest, Universitas, 1998. 
404 Lukácsi: Egy ismeretlen Apor. 2005, 494-503. 
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protestantizmus és annak egyes tanításai. Nagyjából ezek az elemek figyelhetők meg Csapodi 

Lajos, Alexovics Vazul és Szaitz Leó írásaiban, melyekről röviden már volt szó, de a 1790-es 

évek második felének magyar nyelvű művei közül megemlíthetjük Bielek László (1744–

1807)405 munkáinak hasonló vonásait is. 

Először is a beszédek többé-kevésbé explicite is politikaibb hangvételűek lesznek.406 

Míg a korábbi időkben a templomi beszédek csak elvétve tartalmaztak politikai utalásokat, s 

ha igen, akkor is csak általánosságokat (lamentáció a háború borzalmairól, az uralkodó 

dicsérete stb.), addig a felvilágosodás korában ezek száma ugrásszerűen megnőtt. Se szeri, se 

száma a napi politikai eseményekre való utalásoknak, ráadásul egyre gyakrabban kerülnek 

előtérbe a helyes politika és politikai rend és „politikusság” mibenlétével kapcsolatos 

fejtegetések.407 Rengetegszer kerülnek szóba ugyanakkor a korszak politikai szereplői, 

uralkodói és eseményei, a felvilágosodáshoz kapcsolódóan legtöbb esetben francia forradalom 

melynek eseményeit általában bizonyítékul használják fel, hogy mi lesz a világból, ha a régi 

erkölcs és a régi rend elvész. 

Szempontunkból fontos, hogy ekkoriban jelenik meg a beszédekben egy újfajta 

érvelés és beszédszerkesztési mód. Bár a beszédek külső felépítése szinte zökkenőmentesen 

folytatja a barokk prédikációk hagyományát (szentírási idézet – bevezető a témamegjelöléssel 

és a beszéd vázlatával – két vagy három rész – befejezés), a tartalom és a nyelvhasználat 

sokszor a korábbitól eltérő formákat mutat. Kevesebb az érzelmekre ható érvelés, felkiáltás, a 

jámborság, a kegyesség, kevesebb a legendás elemek és szentéletrajzok beépítése, a csodás és 

apokrif-szerű történetek ismertetése. Szinte teljesen kiveszik a beszédekből a példázat, amely 

a 17. században, de még a 18. század első felében is virágzott. A kor tekintélyes és népszerű, 

bár a szakirodalom által sokszor a „másodvonalba” tartozónak vélt 

prédikációgyűjteményeiben – Egyed Joákim (?–?)408, Klenák Nárcisz (1745–1805), Molnár 

János (1728–1804), Simon Máté (1743–1818), Stankovátsi Leopold (1742–1789) és mások 

munkáiban – már sokszor ezzel az újabb szerkezeti felépítéssel és érveléssel találkozunk. 

                                                 
405 Bielek László, Sz. István magyar király igaz római katolikus ezt a Mako püspöki templomban meg-
mutatta Bielek László... Napra forgó virág szerzője ellen, Pest, 1795; Bielek László: Urnapi beszéd, melyet 
Debreczen városában tartott az Igazság Pajssa szerzője ellen. Pozsony és Pest, 1797. 
406 Lukácsi: Egy ismeretlen Apor. 2005, 494-503; Lásd még ugyanehhez: Lukácsi Zoltán: Szószék és 
világosság, A magyar katolikus prédikáció a 18-19. század fordulóján. In: Keszeg Anna – Vaderna Gábor 
(szerk.): Prima manus, Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, Budapest, Ráció Kiadó, 
2008, 61-73. Bartók István: Adalék a XVIII. századi magyar egyházi retorika történetéhez: Gombási István 
prédikációelméleti munkássága. In: Kovács Sándor Iván (szerk.): Prodromus: Tanulmányok a régi és az újabb 
magyar irodalomról. Budapest, ELTE BTK, 1985, 28–30. 
407 Következő fejezetünkben erről bővebben is lesz szó. 
408 Egyed Joakim: A keresztény tudományról oktató beszédek, melyeket a pásztori hivatalban levő pap uraknak 
könnyebségekre a római catechismus által mutatott mód és rend szerint kidolgozott és alkalmatos toldalékokkal 
megbővített. Vácz, 1794.  
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Hitvédő buzgalmuk ellenére már meglehetősen világias a gondolkodásmódjuk, a profán 

tudományokat gyakran használják fel gondolatmenetükben. Ezeket a tendenciákat nevezi a 

szakirodalom egy része az egyházi értelmiség laicizálódásának. Ez abban a kettős törekvésben 

figyelhető meg, hogy az egyháziakban erősödik a világi tudományok iránti vonzalom, majd 

ezzel szoros összefüggésben az általuk művelt irodalomban előtérbe kerülnek a profán élettel 

összefüggő vonatkozások. A halottbúcsúztató prédikációk is sok esetben kezdik a 

Volksaufklärung-munkáknál már látott egyenlőség kérdésének tárgyalásával, vagyis hogy az 

emberi természet méltóság, és akármilyen különbséget is hoz a polgári rend az emberek közé, 

ez alapján a legalacsonyabb sorsú ember is egyenlő a királyokkal. A társadalomban való 

egyenlőség és egyenlőtlenség kérdésének gondolata pedig egyre többször kerül a szövegek 

középpontjába, és ez a jelenség már a század közepe táján is megfigyelhető.409 

Alexovics Vazul, akire hagyományosan úgy tekint a szakirodalom, mint aki a „magyar 

felvilágosodás korának egyik legszélsőségesebben konzervatív egyénisége volt”410, több 

halotti prédikációt is hagyományozott az utókorra. Orczy Lőrinc temetésén elhangzott 

beszédének második részében az elhunyt tökéletes keresztény mivoltát méltatja, miközben a 

prédikációba beleszövődik a felvilágosodásról alkotott explicit véleménye is: 

                                                 
409 Erre elég talán egy-egy példát említenünk protestáns, illetve katolikus részről. Az egyik a dunamelléki 
református egyházkerület szuperintendense, Csáthi Dániel Beleznay János tábornok temetésén elhangzott 
prédikációja 1758-ból: „Tsudálkozásra méltó dolog az, e’ Világon, hogy ámbár az egész emberi Nemzetség egy 
vérbűl teremtetett, Tsel, XVII.26. és igy azon Szüléktűl származott légyen: mind az által olly nagy külömbség 
vagyon az emberek között. p. o. egyik Úr, másik Szolga, Efés. VI. 5. úgy hogy a’ szolga valamikor talál 
uralkodni, úgy tetszik, mintha föld-indulás lénne. Péld. Xxx. 22. Egyik, (hogy mindenek rendesen légyenek I. 
Kor. XIV. 40. és a’ Nép vezér nélkül ne légyen, mint a’ halak, és a’ tszuszó-mászó állatok, Hab. I. 14.) egyik 
mondom, Király és Elöl-járó, a’ másik pedig Jobbágy, és alatta-való. Péld. VIII. 15.16. Egyik bölts, másik 
bolond. Péld. X. 8. Egyik gazdag, másik pedig szegény, és mindeniket az ÚR szerzi. Pld. XXII. 2. Némelly, 
testének állapotjára, vállától fogva ’s feljebb, egész Seregnél-is magasabb, mint Saul. I. Sam. X. 23. másik 
alatsony, és kitsiny, mint Zákeus. Luk. XIX. 3. sőt, a’ mi nagyobb, olly külömbözők az emberek ábrázatjokra 
nézve, hogy könynyebb talám fekete hattyút találni, mint mindenekben megegyező ábrázatú, két ’s annyival-is 
inkább több embereket.” Csáthi Dániel, Az Halálnak minden Emberekkel egy-aránt való köz-vóltáról, Buda, 
1758. Második példánk Szalay György pozsonyi kanonok 1762-ben nyomtatásban megjelent beszéde, mely a 
többek közt protestánsellenességéről is híres Padányi Bíró Márton veszprémi püspök temetésén hangzott el: 
„Ma’ régi bölcs Tertullianus a’ mindeneknek végét szakasztó keserű halál felől azt mondotta: Mors est ultima 
quæstionum omnium, a’ halál minden kérdések között leg-utolsó; azt tartotta tudnia illik, ’s állította az emlétett 
Bölcs, hogy széles e’ világ mintha egy nagy roppant oskola vólna, a’ mellyben minden ember felől külömb 
külömb-féle kérdések szoktak támasztattni: meddig él itt e’ világon az ember, csak nem minden nap kérdeztetik: 
Ez kicsoda, minémő, és mellyen ember? Úr-é vagy szolga? Király-é vagy koldus? Nemes-é vagy nemtelen? 
Gazdag-é vagy szegény? Tudós-é vagy tudatlan? Szép-é vagy rút? Jámbor- é vagy gonosz? Egésszéges-é vagy 
beteges? Iffiú-é vagy öreg? De mihelyest valakire az halál el érkezik, azonnal meg szűnnek, ’s el-enyésznek 
mind azon, ’s mind a’ féle kérdések: mivelhogy a’ meg-hólt se nem Úr, se nem szolga, se nem Király, se nem 
koldus, se nem Nemes, de nem nemtelen ember, se nem gazdag, se nem szegény, se nem tudós, se nem tudatlan, 
se nem szép, se nem rút, se nem jábor, se nem gonosz, és a’ többi, hanem csak halott: ecce defunctus efferebatur 
Lucæ cap. 7. imé egy halott vitetik vala ki.” Szalay György: Drágalátos halála… Buda, 1762. In: Kovács Ákos 
András – Szűcs Zoltán Gábor: „Lelkek az Elízium mezején.” Szövegek a 18. századi magyar politikai kultúra 
tanulmányozásához. Atelier – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár , 2010, 169-187. 
410 Lásd például Lőkös István: Alexovics Vazul Verseghyről és a Martinovics-perről. Irodalomtörténeti 
Közlemények 1968. 72. évf. 2, 213-218. 
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„Eleget tett Istenének. Leg-elsőben, melly erős, melly meg-tántorithatatlan volt az ő Hite? 
Szabad igazat mondanom, Uraim? Minű üdőket élünk? Nemde most a’ Religio játékja lett 
a’ feslett életnek, vagy a’ hamis tudománynak? Nemde most az ember majd tsak nem 
annál istentelenebb, mennél nagyobb elméjű? Nemde most istenben hinni, gyalázat az 
elmének, és a’ nemes szívnek? Nemde most embernek, ha az áll-nép közé nem akar 
számláltatnia, a’ hitetleneség által kell magát a’ kösségtűl külömbeztetnie? Nemde most 
leg-többen, a’ kik tsak egy tudományt sem tanultak-ki gyökeréböl, azt káromollyák, a’ 
mit nem értenek; magokat annál böltsebbeknek tartyák, mennél vakmerőbbek; a’ 
Religióról kételkednek, jólehet belőlle semmit sem tudnak; hitetlenség Tanitóivá tészik 
magokat, minek-előtte, Hit Tanitványi voltak vólna; és az Isteni Böltseség ellen 
támadnak, noha még az emberi böltseséget sem bírják? Hányadikról lehet most 
mondanunk: Ennek az embernek vagyon Religiója? Nem lehet tagadás benne; illy 
botránkoztató üdőket élünk.”411 

 

Rögtön ezután fény derül arra is, hogy Orczy a „botránkoztató idők” ellenére is tartotta hitét, 

melyet leginkább e káros felvilágosodás fenyegetett.412 Számunkra ez legalább háromféle 

szempontból lehet érdekes. Egyfelől megmutatja, hogy a felvilágosodáshoz való viszony az 

ilyen társadalmi események során is erősen megmutatkozott a politikai irodalom már ismert 

elemei mellett. Másfelől számos, a kor politikai gondolkodásában fontos szerepet játszó 

gondolatot megtalálunk a búcsúztatókban (a már említett társadalmi egyenlőség és 

egyenlőtlenség kérdése mellett a fennálló politikai rend, a katolikus és protestáns közösségek 

viszonyának kérdését, a keresztyén politikusi normák jellemzését413, a hazafiság problémáját, 

valamint a pallérozottság és a felvilágosodás kérdéseit egyaránt414). Harmadszor, e szövegek – 

egyéb típusú prédikációkkal egyetemben – fontos dokumentációi egy olyan, a korszakban 

lezajló retorikai változásnak, mely eszmetörténeti szempontból éppen a Bárány Péter által 

fordított szöveg kontextusába helyezhető. Mindez látszik például Apor József 

gyászbeszédében, melyet Gyulai Sámuel halálának alkalmából írt: 

 
                                                 
411 Alexivics Vazul: Halottas beszéd mellyet... a' midőn báró Orczy Lőrintz... emlékezete... Pest városának fő-
templomában gyászos egyházi szer-tartással tiszteltetne. Pest, 1789. 
412 „’S mint viselte magát e’ veszedelmes üdökben ORCZY LŐRINTZ? Meg-tántorodott Hitében? El-vetette 
Religioját? Besülte, követtek Voltért, Russót, Bailt, Horust, ’s az emberi nemzetnek több efféle dög-halálait? 
Távúl légyen. Tudta ő, hogy az emberi elme mindeneket által nem láthat, meg nem foghat. Értette ő, hogy ember 
az Isten útait tsak annyira ismérheti-meg, mennyire azokat Isten néki ki akarja nyilatkoztatni. Látta ő, hogy, ha 
ember a’ Hit igáját leveti magáról, szint’ abba a’ mélységbe, szint’ abba a’ bizonytalanságba hengeredik, mellyet 
tapasztalt az engedelmességben. Észre vette ő, hogy a’ hitetlenség’ állatásai nem világosbak, nem értelmesbek a’ 
Religio Titkainál; és hogy, ha ember hinni nem akar, a’ hitet el-veszti, a’ nélkül, hogy ezzel elméje valamit 
nyerjen, ’s által-látása nagyobra nőjön. Jól tudta mind ezeket ORCZY LŐRINTZ; azért Religióját szentül meg-
tarotta, értelmét a’ Hit’ engedelmessége alá hajtotta, a’ Religio titkait betsülte, tisztelte, imádta. A’ mi több olly 
indulatttal volt a’ Religiohoz, hogy ki-mindhatatlanképpen szomoritaná szivét a’ mostani világ’, mindenűvé 
kiáradott, feslettsége.” Alexivics Vazul: Halottas beszéd. 1789.  
413 Miklós Sámuel: IX. orátió. A’ keresztyén politikusról mondatott néhai tekintetes nemzetes és vitézlő 
Szathmáry Király György felett. Pozsony és Komárom, 1790. 
414 Cziráky Antal: Gyászoló beszéd, mellyel második Leopold meg-boldogultt felséges tsászárt, és királyt a' Pesti 
Magyar Társaság' gyülekezetében... / Dénesfalvai Cziráky Antal ...meg-tisztelte. Pest, 1792. 
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„Inti a mostani bölcselkedőket, hogy piruljanak, mert a gróf még elméje megháborodtával 
is nemesebb indulatokkal volt, mint ők a képzelt megvilágosodottságukban. „Az ök 
iskolájok szerént az Isten es religio, király es a nemzet, az haza, és az polgari törvények 
és törvény teuök, attyafiuságok és barátságok, igazság, es artattlanság, erkölts és bün, 
nem egyebek hanem haszontalan értelem nélkül való nevezések melyeket fel talált az 
tsalárdság, bé vett az tudattlanság, meg szenteltek az meg elözött iteletek, bé fogadta az 
alattson és felénk babonaság.”415 

 
 

Fontos megemlíteni, hogy a prédikátorok e beszédek mellett bölcseleti jellegű műveket is 

írtak, ahol a retorikának ugyan kisebb, a gondolat szerkezetének és az érvelés menetének 

azonban szintén óriási szerepe van. A felvilágosodás fenti értelmezésének szempontjából 

érdemes egy pillantást vetni a már említett Klenák Nárcisz ferences rendi szerzetes 

munkájára, amely a Nap-nyúgoti tördelékek címet viseli. Ebben ugyanis a vallásos 

felvilágosodásról való reflexió hasonlóképpen formálódik a már fentebb látottakhoz: 

 

„Tagadhatatlan dolog, hogy természet szerént, minnyájan egygyenlőknek alkottattunk, 
senki sem föllebb való, senki sem hatalmassabb, más ember társánál, és azért, (a’ mi a’ 
tiszta temészetet illeti), minden fölsöséget, minden elöljárói hatalmat. 
Következendőképpen, minden zabolázó törvényt, tsupa erőszakoskodásnak lehetne 
állítani, de ha valaha igaz vólt a’ közmondás, hogy a’ mesterség tökélletesétti a’ 
természetet, e’ máj napokban, midőn tudniillik, az emberek egy Polgári Társaságba öszve 
szövetkeztek, és azon társaságokban, a’ mennyi fejek, annyi külömböző, sött ellenkező 
indúlatok találtatnak; az elöljárói hatalom, és a’ törvényes kórmány, nem tsak hasznos, és 
ditséretes, de egy általlyában szüksége is lett, a’ nélkül, hogy az illyen törvényes 
Kórmány, eszes, és józan szabadságunkat, leg-kissebben is meg-sértse.”416 

 

 
Összefoglalva tehát: a kor egyházi szerzői meg akarnak felelni az új kihívásoknak, ezért a 

változó világban újfajta módon szólalnak meg, nem csupán prédikációikban, hanem bölcseleti 

műveikben is.417 Nem egyszerűen csak a felvilágosodás negatív lenyomatát szemlélhetjük 

műveikben, hanem – félig kényszerből – át is veszik a kor érveléstechnikáját, korszerűbb, 

sokoldalúbb tudományos rendszerét. A felvilágosodás eszmerendszerével párhuzamosan – 

ahogy erre több tanulmány rámutat – megjelenik a katolikus felvilágosodás is, 

Magyarországon főleg Antonio Muratori hatására.418 Ennek célja az volt, hogy a 

                                                 
415 Lukácsi: Egy ismeretlen Apor. 2005, 494-503. 
416 Klenák Nárcisz: Nap-nyugoti tördelékek, vagyis a mai filosofusok eszeskedéseivel egybevetett józan 
elmélkedések, melyeket a magyar olvasók kedviért világosságra bocsájtott, és minden józan embernek saját 
ítéletire hagyott P. N. K. Pest, 1800.  
417 Itt talán érdemes megemlíteni, hogy a fejezet gondolatmenetének szempontjából érdekes és frappáns lehetett 
volna egy Bárány Péter halála alkalmából elhangzott beszéd vizsgálata, ennek azonban sajnos sehol nem sikerült 
nyomára bukkannom, és ezzel kapcsolatosan egyelőre említést sem találtam sem az általam átnézett forrásokban, 
sem pedig az általam ismert szakirodalomban. 
418 Lukácsi: Egy ismeretlen Apor. 2005, 494-503. 
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katolicizmust rugalmassá tegye a modern gondolatok befogadására, ugyanakkor megőrizze a 

kereszténység alapvető tanításait. Ahogy Bíró Ferenc fogalmaz, a kor szerzőinél „a keresztény 

világkép alapjait szilárdan őrző egyháziasságuk jellege módosult, de nem módosult magának 

az egyháziasságnak a ténye”.419 

 
 
 

A vallásosság és intézményeinek felvilágosult védelme – a tolerancia diskurzusai 
Magyarországon 

 
 

Azt, hogy a korszak néhány kanonikusabb gondolkodójától sem állt feltétlenül távol a 

felvilágosodás eddig bemutatott definíciója és megítélése, arra remek példa lehet Kazinczy 

Ferenc néhány sora, melyet az Orpheus hasábjain vetett papírra 1790-ben: 

 

„Nékem eggyik tárgyam a’ JÓZAN GONDOLKODÁS lesz – okaim vannak azt 
Világosodásnak, Aufklaerungnak, Eclaircissementnak nem nevezni; mert ezt némellyek 
az Indifferentismussal, Irre[li]gióval ’s az úgy nevezett Naturalismussal vagy Deismussal 
tserélik-fel átaljában; ’s sikóltnak, mint a’ Helvetius baglya, ha setét barlangjokba a’ Nap 
melegítő sugára bé-hat.”420 

 

Kazinczy Ferenc szavai az Orpheus lapjain szintén remekül tükrözik a felvilágosodás és 

vallás viszonyát másként értelmező gondolkodók véleményét a korszakban. A felvilágosodás 

és vallásosság ilyen jellegű összebékítésének részbeni következménye az is, hogy a 

korszakban látványosan megszaporodtak a vallási toleranciával és lelkiismereti szabadsággal 

kapcsolatos politikai írások is. Az 1790-es évek legelején mindezt természetesen a cenzúra 

lazulása is segítette, mint ahogy tény az is, hogy ezen írások a korabeli katolicizmus 

felvilágosodás elleni támadására adott válaszként is értelmezhetők. Ebben az esetben is igaz, 

hogy – mint azt Apor esetében is láttuk – a katolicizmus fő ellenfelét immár nem a 

protestantizmusban és annak terjedésében látják a szerzők, hanem sokkal inkább a 

„világosítók” munkájában 

A korabeli Magyarország összetett felekezeti viszonyairól rendkívül sok munka 

született már, legyen szó akár a század elejéről, a Carolina Resolutio-ról, vagy éppen II. 

                                                 
419 Idézi Lukácsi: Egy ismeretlen Apor. 2005, 503. 
420 Kazinczy Ferenc Orpheusának szavait idézi Debreczeni Attila: Első folyóirataink: Orpheus. (s.a.r. 
Debreczeni Attila), Debrecen, 2001, 371. 
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József híres türelmi rendeletéről,421 illetve a nemzetiség és felekezethez tartozás bonyolult 

viszonyairól az ország bizonyos területein.422 Szempontunkból a toleranciával kapcsolatos 

megnyilatkozások azért érdekesek, mert a különféle érvelési rendszerek mentén láthatóvá 

válik a felvilágosodással szembeni összetett viszony mind katolikus, mind protestáns 

részről.423 A vallási tolerancia nem ekkor vált ugyan a politikai diskurzusok meghatározó 

részéve424, jelentősége ugyanakkor megnőtt a kérdéses időszakban a felvilágosodához 

kapcsolódó viták során. Néhány röpirat, még akár a katolikus oldalról is, a szkeptikus érvek 

mentén közelíti meg a tolerancia kérdését, mely érvek egyszerre ágyazódnak az államrezon és 

a republikánus érvelés rendszereibe. Ennek egy példája Az erőszakos térítőknek a szent 

vallással valo káros visszaélésekről, eggy igaz Catholicus című névtelen röpirat.425 A (jórészt 

a 17. századból származó) szkeptikus érvelés szerint vallásosság és erkölcsök viszonyát 

tekintve az ember a legkevésbé sem lehet biztos abban, hogy az általa vallott nézetek nem 

hibásak, amikor pusztán azért ítél el másokat, mert azok meggyőződéseit hamisnak tartja. 

Nem fogadhatjuk el azt az előítéletet, hogy a mi vallásunk lehet az igazi, kárhozat nélküli 

vallás, így azt sem mondhatjuk, hogy az ateizmus - melynek többféle fajtájáról a 

későbbiekben lesz szó - esetleg a lelkiismeret eltévelyedése lenne, akár a bálványimádáshoz 

                                                 
421 Mályusz Elemér, A türelmi rendelet, II. Jozsef és a Magyar protestantizmus. Budapest, 1939 (újabb kiadása: 
Máriabesnyő: Attraktor, 2006), különösen 11-26; Marczali Henrik, Magyarország története II. József korában, 
vol. I-II. (Budapest: Pfeifer Ferdinánd kiadása, 1888), különösen II, 51-321. 
422 Ehhez lásd például Evans, Robert: Religion and nation in Hungary 1790-1849. In: Evans: Austria, Hungary 
and the Habsburgs. 2006, 147-173. 
423 A diskurzus sajátosságaihoz a kora újkorra vonatkozóan lásd például: Péter Katalin: Tolerancia és 
intolerancia a 16. századi Magyarországon. Egyháztörténeti Szemle 2006 (7) 2. szám, 73-83. 
424 Franciaországban leginkább szkeptikus filozófusok kezdtek el foglalkozni a tolerancia kérdésével, és erre 
rendkívül nagy hatással volt a szabad teológiai-kritikai vizsgálódás egyre szélesebb körű terjedése. De még 
fontosabb talán magának a reneszánsznak, a reformációnak, illetve a humanista eredetű eirenizmusnak az 
elterjedése, mely távol tartotta magát az oly sok vita tárgyát okozó különféle teológiai, doktrinális részletektől, s 
inkább a vallások erkölcsnemesítő oldalára fektette a hangsúlyt. A Herbert of Cherbury nevéhez fűződő deizmus, 
melynek képviselői között lehetnek ugyan eltérő vélemények, szintén a felekezeti tolerancia híve, egyfajta 
általános, minden korra és népre alkalmazható „észvallást”, vagy „természetes vallást” hirdet, melynek előírásai, 
tételei lényegében a legalapvetőbb erkölcsi normákra szorítkoznak. Ludassy Mária: A toleranciától a 
szabadságig. Budapest, Kossuth Kiadó, 1992; Kontler László: John Locke és a lelkiismereti szabadság, avagy az 
óvatos ember intellektuális bátorsága. In: John Locke: A vallási türelemről, Budapest, Stencil Kulturális 
Alapítvány, 2003, 7-56; Brahami, Frédéric: Le travail du scepticisme. Paris, PUF, 2001. A hugenotta tolerancia-
diskurzusról lásd: Simonutti, Luisa: The Huguenot debate on toleration. In: Martin Fiztpatrick – Peter Jones – 
Christa Knellwolf – Iain McCalman: The Enlightenment World. New York, Routledge, 2004, 65-81. A nyugati 
toleranciára vonatkozóan kitűnő antológia: Mullan, David George: Religious Pluralism in the West: An 
Anthology. John Wiley & Sons, Incorporated, 1997; A kora újkori toleranicia történetéhez átfogóan, a teljesség 
igénye nélkül: Grell, Ole Peter – Bob Scribner (eds.): Tolerance and Intolerance in the European 
Reformation. New York, Cambrdige University Press, 1996; Horowitz, Maryanne Cline. French Free-Thinkers 
in the First Decades of the Edict of Nantes. In: A. Levine (ed.): Early Modern Scepticism and the Origins of 
Toleration. New York-Oxford: Oxford University Press, 1999; Kamen, Henry: The Rise of Toleration. New 
York: McGraw-Hill, 1967; Király, Béla K. (ed.) Tolerance and Movements of Religious Dissent in Eastern 
Europe. New York: Columbia University Press (East European Monographs 13), 1975; Remer, Gary: Humanism 
and the Rhetoric of Toleration. University Park, Pennsylvania: Penn State University Press, 1996. 
425 E röpirat egyébként szintén fordítás, az ismeretlen fordító Verenfels munkáját fordította le nem teljes 
egészében, és ültette át valamelyest a magyar viszonyokra.  
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képest is. Márpedig ha az előítéleteinktől megszabadulunk, az annyit jelent, hogy 

szkeptikusak maradunk, a vallás területén semmiről nem lehet biztos tudásunk, a hit és a 

morál kérdéseiről sem tudhatjuk, hogy nem tévedünk-e, mikor elítélünk valakit, mert két szín 

alatt áldoz, vagy mert általunk hamisnak vélt meggyőződést vall. Erre használva bármilyen 

erőszak pedig kimondottan hatástalan, hiszen ilyen módon nem lehetséges hatást gyakorolni 

még a vallásilag tévelygőnek tekintett hívő emberekre sem. Ez a hitre kényszerítés 

lehetetlenségének argumentuma, mely szintén a 17. századi (főként angol és hugenotta 

francia) szkepticizmusban gyökerezik, mint azt fejezetünk bevezetőjében többek közt Pierre 

Bayle esetében is láttuk. Ezt az érvet szólaltatja meg többek közt a már említett Verenfels-

munka fordítója is: 

 

“Várat vinni okoskodásokkal, elmét ostromolni erőszakkal egyforma bolondság. Nincs 
ollyan jozan, olly összve szorított okoskodás, a melly előtt egy vár le ne omollyon ha ezer 
Cicero szollana is. Nincs olly erőszak, amelly az elmét, meg győzhese, ha a világnak 
minden hatalmasságai minden erejeket egybe tennék is.”426 
 

Ugyanezen munkában bukkan fel azon érv is, mely szerint egy Köz-társaságnak nevezett 

közösségben furcsa és helytelen az, hogy a lelkiismereti szabadság egyfajta adomány tárgya 

lehet, miközben azt természetes és elidegeníthetetlen jogként és szabadságként kellene 

birtokolnia a közösség minden tagjának. Ez a jog, a természetjogi érvelésnek megfelelően, 

elidegeníthetetlen: az elöljáró ugyan korlátozhatja, illetve szankcionálhatja bizonyos rítusok 

nyilvános gyakorlását, mindezek elidegenítése nem lehetséges, és nem is tartozik a szuverén 

jogai közé.427  

E szerint tehát erőszakkal nem hatolhatunk a lélek mélyére a meggyőzés szándékával, 

az erőszak pedig egyenesen felesleges, hisz ezzel csak formai rítusok gyakorlására, színlelt 

megtérésre kényszeríthetjük a híveket. A belső eredetű megtérés, a vallás szabad befogadása 

szenved így csorbát. Az igaz hit terjesztésére tehát a vallásüldözés teljesen alkalmatlan, ennek 

alapján hirdette számos katolikus és kálvinista - főként a kor Angliájában - hogy vallási 

türelmet gyakorolni csak a közömbösség alapján lehetséges, vagyis ha közömbösek maradunk 

az ember lelki üdvét érintő eszmék és igazságok iránt.428 Ebből kiindulva már következetesen 

hangoztatja a hitre kényszerítés lehetetlenségét, a lelkiismereti szabadság természetes jogát. A 

                                                 
426 Az erőszakos térítőknek a szent vallással valo káros visszaélésekről, eggy igaz Catholicus, [s.n.], [s.l.], 1790. 
Ugyanezt az érvelést lásd: Harmintzkét okok, [s.n.], [s.l.] 1790, 13. 
427 Az erőszakos térítőknek, [s.n.], [s.l.], 1790. 
428 Részletesebben lásd: Kis János: Az állam semlegessége. Budapest, Atlantisz, 1997 (különösen az első két 
fejezet); Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig. Anglia 300 éve egy eszme tükrében. Budapest, Kossuth 
Kiadó, 1992. 
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lelkiismeret kapcsán mindenképp szót ejthetünk annak természetjogi előzményeiről. A 17. 

század gondolkodóinak egy része, például Grotius, a természet törvényeit nem immanensnek 

tételezi fel, hanem azt az emberi magatartás bizonyos szabályszerűségeiből leszűrt, 

természetes jogokra vezeti vissza. Elfogadván a szkeptikus állítást, hogy ha az emberi 

viselkedés hátterében egyáltalán egyetemes indítékot keresünk, az nem erkölcsi törvény, 

hanem a létfenntartás leküzdhetetlen ösztöne. Grotius és Hobbes szerint amennyiben ez 

valóban így áll, el kell ismernünk a létfenntartás egyetemes, természetes emberi jogát, amiből 

viszont az következik, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania mások erre vonatkozó 

jogát. Az efféle, az ember emberi mivoltából fakadó jogokat nem lehet elidegeníteni, mivel az 

ember maga sem rendelkezik elegendő természetes hatalommal arra, hogy önmagában 

elnyomja őket429 Hit és vallási meggyőződés tehát egyértelműen személyes preferencia. A 

szkeptikus nézőpont és érvelés szerint, mint azt Az erőszakos térítőknek című röpirat is 

megfogalmazza, a vallás lényegében nem más, mint az arról való meggyőződés, hogy valaki 

az egyetemes igazság birtokosa, mely lényegében mindenfajta racionális és filozófiai 

alátámasztást nélkülöz. Ez pedig könnyen vezethet az irracionalitás olyan szintjére, melyet az 

erőszak és kényszer ural, és melyek a vallásüldözések mindenkori okainak tekinthetők.430 

A tolerancia melletti másik klasszikus érvről, a politikai béke argumentumáról röviden 

már szintén volt szó. Ez a szintén a 17. században megjelenő gondolatkör azt az álláspontot 

kívánja igazolni, mely szerint az emberek csak akkor élhetnek békében egymással, a 

polgárháború, vagy országok közti háború csak akkor kerülhető el, ha az emberek hitbeli 

ellentéteiket félreteszik, s minden vallást hagynak a híveik körében virágozni. Ez az elmélet 

sokban különbözik az imént látott kényszer-argumentumtól. Nem pusztán, és nem elsősorban 

                                                 
429 A lelkiismereti szabadságnak ugyanis létezik egy határozott természetjogi elmélete, ennek születése pedig a 
fejezetünk bevezetőjében nagyon röviden már említett természetjogi fordulathoz kapcsolódik. Itt szólni kell arról 
a különbségről, mellyel a modern terminológia él „vallásszabadság”, mint jog vagy jogosultság, illetve „vallási 
türelem”, adomány, mentesség vagy előjog fogalmai között. A 17. század második felében ugyanis ez a 
megkülönböztetés nem létezett a mai egyértelműséggel, hiszen nem zajlott még le az a folyamat, melynek során 
a „szabadság” szó  nem csupán mint előjog volt értelmezhető, hanem mint az emberi tekintélytől független, 
absztrakt jog. Ilyen természetes jog a lelkiismereti szabadság, s ettől valamelyest különbözik a tolerancia 
fogalma, hisz ez már magában foglalja egy legitim adományozó meglétét, akinek hatalmában áll, hogy ilyen, 
vagy ehhez hasonló előjogokat adományozzon. A szabadság, mint absztrakt jog fogalma azonban nem fér össze 
az adományozó gondolatával. A vallási türelem igénye pedig értelmezhető úgy, hogy egy állam tegye magáévá 
az igaz vallást, de másfelől éppen ennek a vallásnak a helyesen felfogott tanítása – az evangéliumok – alapján 
mondjon le a hit erőszakos terjesztéséről. Jó példa erre Spinoza, kinek számára a szabadság pozitív érték, míg 
például Locke számára inkább csak a kényszer hiánya, egyfajta negatív szabadság: nem arra helyezi a hangsúlyt, 
hogy az ember értelem természeténél fogva szabadon szárnyal, ezért erre joga van, hanem arra, hogy nem fog 
rajta az erőszak – amiből a természetjogi paradigma logikája szerint az következik, hogy joga van arra, hogy ne 
érje kényszer. A kérdéshez lásd részletesebben: Kontler László: Locke és a lelkiismereti szabadság. In: John 
Locke: A vallási türelemről, Budapest, Stencil Kulturális Alapítvány, 2003, 44; A különféle arguentumok rövid 
áttekintéséhez lásd: Kis: Az állam semlegessége.  1997, második fejezet. 
430 Az erőszakos térítőknek, [s.n.], [s.l.], 1790. 
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azzal érvel ugyanis, hogy egy üldözés lelkiismeretileg alaptalan és indokolatlan, hanem hogy 

esetleges hozadéka nincs arányban a társadalom egészében bekövetkező károkozással. Az 

állami közjó mindennél előbbre való, így a vallási magatartás egésze kikerül a hatósági 

kényszer legitim tárgyai közül. A közjóhoz vezető út az érvelés szerint nem azon az aktuson 

keresztül vezet, hogy az elöljáró hatalma birtokában felülről meghatározza alattvalói vallását. 

A lojális magatartást ugyanis nem elsősorban vallási sokszínűség veszélyezteti, politikailag 

tehát nem indokolt az ez elleni feltétlen erőszakos magatartás a hatóság részéről. A politikai 

és társadalmi békét szem előtt tartó érvelés szerint nem kizárt, sőt valószínűsíthető, hogy 

egyes felekezetek pusztán azért hangoztatják a tolerancia szükségességét, mert (kedvezőtlen) 

helyzetük ezt kívánja. Amennyiben viszont uralkodó helyzetbe kerülnének, minden esély 

megvan rá, hogy nem viselkednének máshogyan, mint saját üldözőik. 

Ebből eredhet tehát egyfajta politikai instabilitás, és mindez két alapvető jog kapcsán 

fontos az uralkodó, illetve a társadalom tagjai számára: 1) az uralkodónak tulajdonított jog 

arra, hogy saját vallásának gyakorlását írja elő alattvalói számára is; 2) az alattvaló 

természetes joga arra, hogy a lelkiismerete ellen elkövetett kényszernek ellenálljon. A kettő 

természetesen szöges ellentétben áll egymással, s ebből következően nem jöhet létre egy 

olyan államban politikailag szilárd, belső állapot, ahol vallási üldözés folyik. A szuverénnek 

kell tehát garantálni a toleranciát a polgári béke érdekében. Ha ez nem következik be, az 

állam integritása veszélybe kerülhet, ami a társadalomra nézve is végzetes 

következményekkel járhat.431 

E probléma az elöljáró jogainak kérdéséhez is szorosan kapcsolódik: mit tehet meg 

tulajdonképpen az elöljáró, amikor tettei és az általa hozott törvények az alattvalók 

lelkiismereti (természetes) szabadságát is érintik? Melyek az ő szabadságának korlátai e 

szempontból? A közjó elve ebben az érvelésben mindenek felett áll, a vallási és lelkiismereti 

ügyekbe való beavatkozás nem tartozhat a világi hatóságok törvényhozói és 

igazságszolgáltatási hatáskörébe. Ezekben az érvelésekben, melyek a társadalom minden 

egyes tagjára szükségesnek tartják a vallási türelem gyakorlatát, a res publica vagy Köz-

Társaság illetve polgár elnevezések a diskurzus központi fogalmai. A társadalmi egyenlőség 

gondolatának szellemében a röpiratok amellett érvelnek, hogy a politikai béke megőrzésének, 

illetve a vallási heterogenitás által okozott háborúk elkerülésének mindenek felett álló igénye 

létre kell hogy hozza a vallási türelem gyakorlatát és intézményesülését. Ehhez azonban meg 

                                                 
431 „Ezt javaslották nékünk, mind a’ Német, sok részekből álló Birodalomnak, mind a’ szomszéd Erdélynek 
követésre méltó példái: a’ mellyek világossan mutatják, hogy a’ Vallásoknak egyenlősége, ’s szabad gyakorlása 
által, a’ köz-társaságok bóldogsága felsegítetik, nem pedig gátoltatik.” Harmintzkét okok, [s.n.], [s.l.], 1790, 28. 
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kell határozni az állam – pontosabban az abszolút uralkodó – és az alattvalók viszonyát 

lelkiismereti kérdésekben, valamint a lehető legpontosabban meg kell húzni az uralkodásának 

abszolutizálására törekvő elöljáró hatalmának korlátait. Az állami közjó mindennél előbbre 

való, így a vallási magatartás egésze kikerül a hatósági kényszer legitim tárgyai közül. A 

közjóhoz vezető út Bayle szerint nem azon az aktuson keresztül vezet, hogy az elöljáró 

hatalma birtokában felülről meghatározza alattvalói vallását. A lojalista magatartást ugyanis 

nem elsősorban vallási sokszínűség veszélyezteti, politikailag tehát nem indokolt az ez elleni 

feltétlen erőszakos magatartás a hatóság részéről. Ez a filozófiai érv mindazonáltal 

hatástalanná válik, amikor a szuverén politikai megfontolásból nem hajlandó abszolút jogairól 

a legkisebb mértékben sem lemondani. (“Annyit tészen hát, mást a vallásra kényszeríteni, 

mint azt kivánni ö tölle, hogy inkább féllye az Emberi parancsoló Erőt, mint a tilalmazó 

Istent”432) A közösség politikai instabilitását pedig a kisebbéggel szembeni intoleráns 

magatartás és politika okozza, akár a többségi társadalom, akár a szuverén felől érkezik az: 

 
„Némellykor, a kegyetlenség gyűlölséges neve el-kerülése végett, a Vallásban tévelygők 
ugy is festetnek le, mint a Köz-Békesség meg-Háboritoi… A Köz-Békesség 
megháborításának oka inkább az igazság mellett álló félnek oktalan buzgóságában, 
mintsem a Tévelygő hibájában találtatik.”433 

 

Isten ráadásul a társadalom egyetlen tagjának, illetve egyik létező vallásnak sem adott 

felhatalmazást arra, hogy erejét és igazságát erőszak alkalmazásával bizonyítsa. Ennek 

alapján ugyanis minden vallásnak joga van ezt az isteni „kegyet” önmagának tulajdonítani, 

ami szerte a világon a politikai-társadalmi erőszakhoz, fejetlenséghez vezetne. Ezért van 

szükség a különböző felekezeteknek arra, hogy egymás érdekeit kölcsönösen felismerjék, s 

bármit kíván a különböző vallások különböző meggyőződése, a béke mindenki számára 

nélkülözhetetlen kell, hogy legyen. A politikai stabilitás melletti érv így válik legalább 

annyira nyomatékossá, mint a kényszerargumentum:  

 

„Még a leg-sikeresebb okoskodásoknak is elvész az emberek elméjére nézve minden 
erejek, mihelyt azokkal a Hitelt erőszakosan akarják ki-tsikarni.”434 

  

Fontos érv a munkákban, hogy bár az üldözöttek lojalitása valóban megkérdőjelezhető a 

rendszer iránt, ez nem más, mint az ő üldözésük egyenes következménye. Potenciális veszélyt 

az államra azonban csak addig jelentenek, míg az intolerancia veszélye fennáll. Amint 

                                                 
432 Az erőszakos térítőknek, [s.n.], [s.l.], 1790. 
433 Az erőszakos térítőknek, [s.n.], [s.l.], 1790. 
434 Az erőszakos térítőknek, [s.n.], [s.l.], 1790. 



 143 

azonban az megszűnik, a vallási sokféleség politikailag ártalmatlanná válik. Ez azonban – 

sokak szerint - egy megkérdőjelezhető állítás, többek közt John Locke sem igazán fogadja el 

korai traktátusaiban, s arról beszél (a korabeli francia hugenotta érvelésekhez hasonlóan), 

hogy a kisebb szekták sokszor csupán elnyomott helyzetüknél fogva követelik a toleranciát, s 

hogy a politikai hatalom birtokában esetleg ők sem viselkednének másként, mint jelenlegi 

elnyomóik: 

 

„Én a protestánsoknak sem fogom különös pártyokat. Mert az én gyermekeim abban az 
R. Catholica vallásban nevelkedtenek, melyeknek helytelenkedései ellen én olly hevesen 
hartzolok. A Protestánsok szintén olly türhetetlenek, mint minden ollyan valláson lévők, a 
kiknél az hatalom, a papok kezeiben vagyon.”435  
 
 

A világi és egyházi hatalom elválasztásának szükségességéhez, valamint bizonyos egyházi 

előjogok megszüntetéséhez kapcsolódó gondolat ugyanakkor nem feltétlenül jár együtt azzal 

a megfontolással, hogy valamennyi privilégiumot el kellene törölni a megfelelő társadalmi 

berendezkedésre törekedve.  Az ősi alkotmány és jogok mellett érvelők szerint viszont az 

egyház által birtokolt előjogok nem szükségesek az ideálisnak tartott társadalmi 

együttéléshez, a lelkiismereti szabadság érdekében a vallási kérdéseket pedig a politika 

elméleti és intézményes fórumairól (pl. országgyűlés) is száműzni kellene.  

 

„Lesz már valahát az országnak gyűlése amely a Religionak keserű poharát meg nem 
kostollya, mert Leopold uralkodása alatt magyarok vagyunk vagyunk ismét, vérek és 
Hazafiak, nem Pápisták, nem Kálvinisták, nem Lutheránusok.”436  

                                                 
435 Trenck, Friedrich: Mérö-serpenyö, mellyel a fejedelem’ és a’ papság’ hatalmát öszve-mérte Trenck. H. n., 
1790. Az ehhez kapcsolódó problémát a modern irodalom a tolerancia paradoxonjai egyikének nevezi. Felmerül 
ugyanis a kérdés, hogy a határok nélküli tolerancia vajon fenntarthatja-e saját magát. A toleráns társadalomnak 
meg kell védenie magát az intolerancia rohamai ellen, ha nem akarja, hogy a tolerancia intézményeit 
megdöntsék. Kényes kérdés ez, melynek kapcsán különbséget kell tenni tolerálandó és nem tolerálandó 
másféleség között. A 18. század viszonyrendszerein belül is érzékelték a szerzők a problémát, mikor felvetik a 
kérdést, hogy kötelesek vagyunk-e intoleranciát gyakorolni azokkal szemben, akik vezető helyzetbe jutván 
bizonyosan ehhez az eszközhöz nyúlnának. A politikai szilárdság érdeke gyakoroltathat velünk bizonyos 
esetekben intoleranciát, de nem tehetjük ezt meg, ha a lelkiismereti szabadságot kívánjuk tiszteletben tartani. 
Nem akadályozhatók például egy adott felekezet tagjai véleményük kinyilvánításának szabadságában, de az 
államnak joga van megakadályozni azt, hogy abban kárt tegyenek. Ez egy általános nyelvezetre lefordítva annyit 
jelent, hogy amikor az elöljáró, az állami berendezkedés egyik fő elvévé teszi a toleranciát, nem tanúsíthatja 
ugyanezt az intoleránsnak mutatkozó szektákkal szemben. Mindennek ellenére az elmélet problémás is lehet, 
hiszen definiálni kell alkalmazásához, hogy melyek azok a pontok, ahol a tolerancia határai meghúzhatók az 
uralkodó szempontjából, és felmerülhet továbbá az a banális kérdés is, hogy a lelkiismeret szabadságát, a 
tolerancia szükségességét tulajdonképpen az üldözők, vagy az üldözöttek nézőpontjából vizsgáljuk? A 
felvilágosodás érveire támaszkodva a röpiratok szerint a politikai józanság, tisztánlátás érdekében kell 
alkalmazni az intoleranciát és a bizalmatlanságot, méghozzá a politikai társadalom szerződéselméleti alapjait 
szem előtt tartva. Az érvelés szerint ugyanis így érhető el, hogy a lelkiismereti szabadságot az adott körülmények 
között politikailag ésszerű korlátok között maradjon. 
436 Minek a' pap az Ország Gyülésben? a' magyar Országi papi-rendek az ország gyűlésében helyének lenni nem 
kellene. [s.n..], [s.l..], 1791.  A vallási türelem kérdésének a korszak országgyűlésein különösen nagy szerepet 
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A “Hazafi” és “magyarok” fogalmak ugyanakkor ebben az esetben nem foglalják magukban a 

társadalom azon tagjait, akik nem rendelkeznek a régi jogokkal és kiváltságokkal; 

következésképp a politika sem lehet mindenki ügye. Az ilyen érvelésű röpiratok ugyan 

üdvözlik, hogy „a felvilágosodás sugarai elérték az országot”, a felvilágosodás lényegének 

ilyen értelmezése a klérus politikai hatalmának korlátozását jelenti leginkább. Nem 

vallásellenes e diskurzus viszont abból a szempontból, hogy nem zárja ki a vallás és 

vallásosság pozitív morális funkcióinak lehetőségét: a felvilágosult politikai közösség 

legfontosabb ismérve a helyes erkölcsök és nevelési módok sikeres, felvilágosult működése. E 

közösségben a klérus ideálisnak tartott szerepe nem a politikai hatalom és befolyás 

megszerzése és fenntartása felé irányul. A jórészt névtelen röpiratok többsége, érthető 

okokból, csupán az egyház világi hatalmát bírálja.437 Az egyházi hatalom ilyen átalakulása 

persze az “alkotmány” átalakulását is magával hozhatja.438 Az érvelésben a lelkiismereti 

szabadság és vallási tolerancia kérdéséről a hangsúly sokszor az ideálisnak tartott politikai 

rend és kormányzás (Politzia) problémájára terelődik. Ennek során pedig kirajzolódik, hogy 

bár az érvelés egyik központi elemét az egyház politikai rendben elfoglalt helyéről való 

reflexió jelenti, mindez ebben az esetben sem jár együtt a magával a vallással és 

vallásossággal szembeni fenntartásokkal.  

Habár a felvilágosodás fogalma a világi állam helyes igazgatásának kérdéseihez 

kötődik, a felvilágosult politikai hatalom e sajátos felfogása a legkevésbé sem zárja ki a 

hatalomból az előjogokkal rendelkezőket, sőt, e réteg sok szempontból a politikai rend helyes 

működésének zálogává válik. A felvilágosodás ilyen értelmezése pedig ezen a ponton 

kapcsolódik a már látott Bárány-fordítás gondolatmenetéhez, vagyis a radikális 

változtatásoktól való elzárkózás, a felvilágosodás mint az evilági viszonyok javításának 

kulcsaként való felfogásához. 

 

                                                                                                                                                         
tulajdonítottak, erre következtethetünk az e tárgyba vágó diétai prédikációk viszonylag magas számából. Ehhez 
lásd például a teljesség igénye nelkül: Boronkay Josef. Diaetai orátziója magyarul. Pozsony, 1791; Hunyadi 
Ferenc: Diétai predikátziók, mellyeket a' közelebb el-múlt ország-gyűlésére fel-sereglett úri rendek előtt Budán 
el-mondott Hunyadi Ferentz. Pest, 1791; Tormássi János: Egynehany prédikátziók, mellyeket a' közelebb el-múlt 
ország-gyülésére fel-sereglett úri rendek előtt, Budán és Po'sonyban el-mondott tiszteletes tudós Tormássi János 
úr. Pest, 1791. 
437 Egy nagy nevezetü külső országi embernek gondolati : a' szerzeteseknek Franczia Országban lett el-
töröltetése alkalmatoságával. [s.n.], [s.l.], 1790. A kiadás helyének enigmatikus volta sokat elárul az olvasónak a 
munka tartalmáról: Nyomtattatott Cosmopolisban. 
438 Egy nagy nevezetü külső országi embernek gondolati. [s.n.], [s.l.],  1790. 
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Zárásként, és ezzel visszakanyarodva a Volksaukfklärung-problémához, érdemes 

felidézni, hogy a korszak egyik ismert, és sok szempontból meglehetősen felvilágosodás-

ellenesnek tekinthető szereplője, Döme Károly sem zárkózik el a kiindulópontként választott, 

Bárány Péter által fordított Ewald-szöveg érvelésétől sem teljes egészében, amit láthatóan jól 

ismer. A felvilágosodást Döme ugyan általában elvetendőnek és a társadalomra nézve 

károsnak tartja, a mérsékelt és a társadalom egyes rétegei igényéhez illeszkedő 

felvilágosodástól nem zárkózik el teljes egészében. Döme szövege abból a szempontból is 

érdekes, hogy sejteni engedi, hogy a Bárány által fordított Ewald-szöveg valószínűleg nem 

volt ismeretlen a korszak gondolkodói számára. Azt ugyan nem tudhatjuk, hogy akár Döme 

akár mások Bárány fordításán keresztül találkoztak-e a népi felvilágosítás határairól értekező 

munkával (talán okunk van feltételezni, hogy így történt), vagy esetleg az eredeti, német 

nyelvű művet olvasták, ennek talán nincs is túlzott jelentősége. Lényegesnek az tűnik, hogy 

az ilyen jellegű munkákat ilyen vagy olyan módon, de ismerték és forgatták a felvilágosodás 

problémájára válaszokat kereső szerzők mind katolikus, mind protestáns oldalról. A 

felvilágosodás mintegy pozitív hozadékaként, eredményeként fogja fel Döme is a már más 

szerzőknél is látott babonaság és előítéletek elleni harcot, mely különösen a paraszti rétegeket 

érint. 

 

„Nem vagyok én a’ meg-világosodásnak ellensége: szeretem azt; szinte úgy szeretem, 
valamint gyűlölöm a’ setétséget. Ám én is szánom a’ szegény parasztot, ha az minden égi 
jelenésből a’ világnak végső romlását magyarázza; ha oda-adja hol-mijét egy szédétőnek, 
a’ ki azzal hitegeti őket, hogy el-ásott pénz-rakásra vezeti majd; ha tsak azért tölti 
örömmel friss tejét el-nyövött köpönyegű rongyos Deáknak bögréjébe, hogy az, határára 
jég-esőt ne ontson; (…) Én is óhajtom Ewalddal (ha bár helybe nem hagyom is 
mendenét) hogy a pór-nép is, mind keresztényi, mind polgári kötelességeit gyökeresen 
tudja; hogy minden dolgához okkal nyúljon; hogy szelídebb, emberebb legyen; hogy a’ 
föld-mivelésben elé-menjen, ’s szántóföldjeiről több gyümöltsöt szedjen; hogy ne 
irtózzon minden új, de magában jó, helyes, és hasznot-hajtó találmánytól; s.a.t. (…) De 
ollyan meg-világosodástól, a’ minőről itt van a’ szó, ollyantól, a’ minő most Frantzia-
Országot ragyogtatja, Isten őrizzen téged, édes Hazám! Jobb úgy néked kedvező eged 
alatt a’ bő-kezű Természetnek gazdag ajándéki, és szép Szabadságodnak édes birtoka 
mellett hajdani setétségedben virágozni, mint az illyen pusztító meg-világosodás által, 
bóldogságoddal együtt örökös éjtszakába temetkezni.439 

 

Az óhajtott felvilágosodás határai tehát nagyjából az ewaldi érvelésben emlegetettek mentén 

húzódnak, Döme határozottan kritizálja a felvilágosodás általa túlzottnak tartott formáját, 

miközben láthatóan nem ellenségesen viszonyul a mozgalom bizonyos mérsékelt, a társadalmi 

                                                 
439 Döme Károly: Világ nagyjai! Veszedelem! [s.l.], 1792. 
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berendezkedést nem veszélyeztető, a vallás értékeit és intézményeit tisztelő és integrálni 

képes formájához. 

A hasonló gondolatmenetet követő munkák sora még folytatható lenne. Például 

idézhetnénk a korszak egyik ismertebb figurájának, Decsy Sámuelnek az írásait, különféle 

röpiratokat és erkölcsi munkákat még akkor is, ha e munkák nem ugyanúgy viszonyulnak a 

felvilágosodás kiterjesztésének jelenségéhez. Egymás gondolataira ugyanakkor sokszor 

egyértelműen reflektálnak,440 és rendkívül gyakoriak a másik munkára való explicit 

hivatkozások és ajánlások is.  

Fontos leszögezni azt, hogy az említett szerzők és mecénások (például Szemere Albert 

a röviden elemzett Sz. P. S.-szöveg kapcsán441), csakúgy, mint a vonulatba illeszkedő egyéb 

szerzők, egyáltalán nem a korszak periférián elhelyezkedő gondolkodói és politikusai.442 

Éppen ellenkezőleg, fontos társadalmi és politikai tevékenységet fejtenek ki, és a korszak 

legjelentősebb személyiségeivel állnak szoros összeköttetésben. Ilyen szereplő volt Bárány 

Péter is, aki - mint láttuk – Bárány piarista iskolázottsága révén a rend legkiemelkedőbb 

képviselőivel tart fenn szoros kapcsolatot, akik között ott találjuk a kor elismert kutatóját, a 

haladó szellemű egyetemi tanár Koppi Károlyt, illetve a híres piarista tanárt, Benyák Bernátot 

is. Széchényi Ferenc titkáraként tevékenykedni már önmagában is hatalmas jelentőséggel bíró 

mozzanat, erre az állásra pedig – mint láttuk – nem más, mint Hajnóczy József ajánlotta 

Széchényinél. Amennyiben 1829-ben bekövetkező halála ebben nem akadályozza meg (erről 

szintén volt már szó Széchenyinek írott levele kapcsán), a Széchenyi István köré szerveződő 

csoport egyik tagjaként minden bizonnyal aktív szerepet vállalhatott volna a reformkor 

tudományos és politikai életében is. Emellett aktív szereplője volt a vármegyei politikai 

életnek is, Végül, de nem utolsó sorban Bárány rokoni kapcsolatok révén a Palásthy-családdal 

is szoros kapcsolatot ápolt, hiszen felesége Palásthy Márton tábornok lánya,443 s rokona az 

1780-as évek első felében a bécsi kancellárián dolgozó, az említett piaristákkal és más tudós 

körökkel szoros kapcsolatot fenntartó Palásthy Mártonnak.444  

                                                 
440 Ezekről részletesebben: Szűcs Zoltán Gábor: Magyar protokonzervatívok. Kommentár, 2009/2, 17-31; Szűcs 
Zoltán Gábor: Burke és a magyar "protokonzervatívok": Politikai diskurzustörténeti esettanulmány In: Horkay 
Hörcher Ferenc – Szilágyi Márton (szerk.) Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás. 
Budapest, Ráció Kiadó, 2011, 248-270.  
441 Szemere Alberthez lásd: Szűcs: „Mintha gyöngy szemeket viselnék lábaimon”. 2011, 30-54. 
442 Szemere Albert pedig szintén fontos nemesi család tagja, szintén aktív szereplője a zempléni vármegyei 
politikai és társadalmi életnek, fontos tisztségek viselője, Kazinczy régi, sárospataki iskolatársa, aki később 
levelezik Kazinczyval, valamint Dessewffy Józseffel is. Lásd: Szűcs: „Mintha gyöngy szemeket viselnék 
lábaimon”. 2011, 30-54. 
443 A Palásthy család Palásth Pál által dunántúli B-ágának tagjai: Palásthy Pál: A Palásthyak. 1891, III. köt. 
függelék. 
444 Palásthy tevékenységéhez lásd: Balogh: Fejezetek egy leveleskönyvből. 2008. 
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Hogy röviden visszakanyarodjunk Bárány Péter személyéhez, és az ő fordítói 

személyéhez kapcsolódó kérdésekhez, mindenképpen szólnunk kell az Ewald-féle szöveg 

kapcsán Széchényi Ferenc esetleges szerepéről és annak jelentőségéről. Az első probléma a 

szöveg szerzőségével, pontosabban a fordító személyével kapcsolatos. Ballagi Géza a 

röpiratgyűjteményben található, kolligátumba kötött példányra saját kézzel írta rá, hogy a 

munka fordítójának személye kérdéses, és ezt a későbbiekben többen is átvették, Nagy 

Mihálynak tulajdonítva a mű fordítását. Érdekesnek és meglepőnek tűnik ugyanakkor, hogy a 

kevés hivatkozás között sem bukkan elő sehol Széchényi Ferenc 1799-es könyvtári 

katalógusa, ahol a nyilvántartott munkák listája tartalmazza Ewald munkáját, s annak 

fordítójaként Bárány Pétert jelöli meg.445 Ez talán önmagában is meggyőző forrás lehet 

Bárány szerzősége mellett, és még közelebb kerülhetünk a megoldáshoz, ha egy rövid 

pillantást vetünk Széchényi Ferenc politikai munkáira a korszakban. Nagy a valószínűsége 

ugyanis, hogy Széchényi maga támogatta és bízta meg Bárány Pétert a munka fordításával, az 

ő saját politikai munkái ugyanis nagyon közel állnak Ewald szövegének érveléseihez és 

gondolatvilágához. Elég itt felidéznünk az első fejezetben már röviden említett tervezetet az 

országos bizottságok működésére vonatkozóan 1790-ből, melynek három nyelven készült 

példányát is őrzi a családi hagyaték MOL-ban található anyaga.446 Egyetértünk Miskolczy 

Ambrus azon megállapításával, hogy bár Széchényi Ferenc korának egyik legismertebb és 

legbefolyásosabb arisztokratája volt, ugyanakkor furcsa módon az egyik legkevésbé ismert 

reformtervezője.447 A nemzeti emlékezet többnyire a híres könyvtáralapítás kapcsán jegyezte 

meg személyét, noha reformtervei, melyek csupán kéziratban maradtak ránk, 

eszmetörténetileg rendkívül érdekes munkák. Széchényit általában úgy mutatja be a 

historiográfia, mint aki a felvilágosodás híbéből annak ellenzője lett, noha a kép ennél 

valószínűleg jóval árnyaltabb. Ebből a szempontból is tanulságos már említett munkája, mely 

1791-ből maradt ránk kéziratban három nyelven, s melynek egyik változata szinte 

egyértelműen Bárány Péter kézírásának tekinthető, aki ekkor már a gróf személyi titkáraként 

dolgozott. Széchényi reformtervezete sokszor a fentebb bemutatott munkák érveléséhez 

szembeötlően hasonló gondolatokat fogalmaz meg például az egyház társadalmi szerepével, 

az egyéni, társadalmi vallásossággal és a felvilágosult politikai berendezkedéssel, vagy a 

„köznép” helyzetével kapcsolatban. Széchényi javasolja például az egész Monarchia 

                                                 
445 Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi. Sopron, 1799, 335. 
446 Lásd MOL P 621. 164. cs. A szöveget közli még: Bártfai Szabó: A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi-család 
története. 1913. III. köt. 584-597. 
447 Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II. Budapest, Lucidus 
Kiadó, 2010, 174. 
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alkotmányossá tételét, mellyel a társadalom legfelsőbb rétegeinek privilégiumait is vizsgálat 

alá vennék: 

 

„Vagy jobb-e ezen mostani századunkban csak 50-60 ezer famíliák’ jussait védelmezni, 
’s egyszersmind az udvar politikájának örökös játékjává, lakótársaink meg nem 
elégedésének tárgyává, ’s a’ többi császári tartományok’ irigységének okává maradni?”448 

 

Erre mindenképpen szükség van, ha az ország szeretné elkerülni azokat a véres eseményeket, 

forradalmakat, melyek a nyugati országokat sújtották a fentebb említett társadalmi 

igazságtalanságokból kifolyólag: 

 

„Egész Europa néz ránk, ’s a’ Francziaországban most elnyomattatott nemesség 
tanúságunkra lehet, mit nem tehet a mostani században a’ köznép, mely az igen 
szembetünő több-nyomatot gyűlöli az ország rendjeiben, s’ a szerfelett valo gondolatoktúl 
vezéreltetvén, fegyveres kézzel nyit magának útat az igazsághoz vagy 
igazságtalansághoz.”449 

 
 

Lehetővé kell tenni az alsóbb rétegek társadalmi felemelkedését, hivatalviselését. A politikai 

rendet pedig a hatályos törvényeknek kell irányítaniuk, melyek egyedüli zálogai a társadalom 

boldogulásának. E törvényeknek kevésbé szigorúnak kell lenniük a cenzúra tekintetében, és 

nagyobb mértékben kell külföldi munkákat a magyar nyelvű olvasók rendelkezésére 

bocsátani. Olyan gondolatokat fogalmaz meg, melyek szinte egytől egyig visszaköszönnek 

akár a Volksaufklärung-mozgalomhoz, akár más, a felvilágosodáshoz kapcsolódó munkákban. 

Ilyen a fordítások terjesztésének szükségessége, valamint az, hogy az emberek közvetlenül 

külföldi munkákból (is) képet kapjanak a forradalom és felvilágosodás valós természetéről:  

 
„… a’ publico politicumbéli deputaczióban megjegyzett censurája a könyveknek 
megvilágosodottabb principiumokra épüljön. (…) Az ember csak akkor tanúl, midőn 
külömbféle nyelvekben tudja gondolatait előadni, ’s másokat külömbféle nyelven érthet. 
Sőt a’ tapasztalás is eléggé megbizonyítja, hogy csak azok a legfontosabb magyar 
könyvek, melyek más nyelvekből fordíttattak. Hogy ha tehát egyedül csak a’ magyar ’s 
deák nyelv lenne az egész magyar tanúltságnak tzélja, ha más nyelveknek tanúlása 
kitiltódnék az oskolákból, hogyha egy nem arra való tanító nagyobb becsben tartatnék 
más igenis arra alkalmatos német tanítónál, hogy ha a’ censurának tárgya nem egyéb 
lenne a’ magyar könyveknél, ’s ezen censura is agyafúrt fanatikus principiumokon 
építetnék, jó északát a’ mi megvilágosodásunknak, egészen elvonjuk magunkat a 
külföldiekkel való társalkodástól, ’s a magunk eszszük fel tulajdon terméseinket.”450 
 

 

                                                 
448 Széchényi Ferenc tervezete az országos bizottságok működéséhez, 1791. 
449 Széchényi Ferenc tervezete az országos bizottságok működéséhez, 1791. 
450 Széchényi Ferenc tervezete az országos bizottságok működéséhez, 1791. 
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Ezt követi a helyes kormányzásról való reflexió, valamint annak taglalása, hogy a köznéppel 

való bánásmód a záloga az egyébként ideálisnak tartott monarchikus berendezkedés 

sikerének, amely berendezkedésben (és ebből a szempontból Széchényi szintén a pockock-i 

értelemben vett konzervatív felvilágosodás egyik képviselőjének tekinthető) a hagyományos 

arisztokrácia továbbra is politikai és morális vezetőszerepet játszik, miközben a legkevésbé 

sem feledkezik meg a felvilágosodás hasznosítandó eredményeiről: 

 
 
„Valo ugyan, hogy ezen említett zendülésben mind ekkoráig a felség is vesztett, de csak 
azért, mivel hogy a köznépet lenyomta, a nemességet pedig fölemelte. De ha a magyar 
király ellenkezőt cselekedne, ’s valamint Mária Theresia ’s II-dik Jozsef tett, a’ köznéppel 
kegyelmesebben bánna, mint mivelünk, úgy valoban annál inkább végső veszedelemre 
jutna szabadságunk, mennél nemcsak kevesebb részt viszen abbol a német 
tartományoknak nemessége is, hanem azon fölül még eszközöket is kohol a király 
részéről annak menél előbb leendő elnyomatására.”451 

 
 
A munkában olyan, a konzervatív felvilágosodás és Volksaufklärung érvelésmódjából ismerős 

gondolatok figyelhetők még meg, mint a vallástalan felvilágosodás hamis felvilágosodásnak 

való minősítése, a valláson és törvényeken nyugvó szabadság biztosítása, a felvilágosult 

társadalom radikális átalakításának lehetőségével szembeni fenntartások, a társadalmi 

csoportokhoz igazított speciális tudásformák terjesztése, vagy éppen a felvilágosult nevelés 

szükségének hangoztatása. Minden okunk megvan azt feltételezni, hogy Széchényi jól ismerte 

korának németországi diskurzusait, a népi felvilágosítás elméleti kérdéseiről írt munkákat, s 

ugyanilyen fontosnak tartotta ezzel összefüggésben az erről, valamint a mérsékelt 

felvilágosodásról, a „felvilágosodás határairól” szóló munkák magyarországi megismertetését. 

Ha mindez így van, az Ewald-munka születése mögött legalább annyira ott kell sejtenünk 

Széchényi Ferencet, az ő közreműködését, megbízását és támogatását, mint maga a fordító, 

Bárány titkár személyét és munkáját. Vagyis minden valószínűség szerint a munka Széchényi 

megbízásából született és terjedt el a nagyar politikai közegben, a fenti Széchényi-szöveggel 

való összevetés alapján talán nem kockázatos kijelenteni, hogy az Ewald-szöveg legalább 

annyira a gróf társadalmi és politika véleményét tükrözi, mint a fordítóét, akiről oly keveset 

tudunk. Ebből a szempontból pedig valóban teljes mindegy, hogy a munka fordítója valóban 

Bárány Péter volt-e, vagy esetleg, mint ahogy Ballagi sem tartotta kizártnak, Nagy Mihály. 

Bár úgy gondoljuk, Bárány szerzősége mellett viszonylag egyértelmű és logikus érvek 

szólnak, legalább ennyire tanulságos a történetben Széchényi Ferenc jelentősége. Bár Ewald 

                                                 
451 Széchényi Ferenc tervezete az országos bizottságok működéséhez, 1791. 
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szövegéhez Bárányon keresztül jutottunk el, hamar világossá vált a korszak egyik 

legismertebb főurának, ha úgy tetszik, egy kanonikusabb figurájának eszmetörténeti szerepe. 

Különös, hogy a felekezeti hovatartozásnak fontos szerepe volt a politikai életben és 

irodalomban, oktatásban és műveltségben általában, így a fordítások és fordításirodalom 

esetében is. Hogy csak egyetlen esetet említsünk, kitűnő példa erre a lelkész Háló Kovács 

József és Szentgyörgyi Gellért pap esete, akik protestánsként és katolikusként lefordították a 

híres janzenista Louis Racine (a híres tragédiaköltő fia) De la Religion című hitvédelmi 

tankölteményét. Padányi Klára kitűnő elemzésében kimutatta, milyen tétjei voltak az 1790-es 

években a fordításnak abban a ritka esetben, mikor ugyanazon szövegről protestáns és 

katolikus fordítás is készült.452 Racine munkájának e két fordítása ugyanis jelentősen 

különbözik hangvételében és fordítási módszereiben, ugyanakkor az már önmagában is 

figyelemreméltó, hogy katolikus hitvédelmi szövegeket protestáns egyházi gondolkodók is 

fordításra érdemesnek gondolnak, és nem feltétlenül a felekezeti ellenségeskedés égisze alatt. 

Padányi Klára szintén a hitvédelmi érvelés változásaira hívja fel a figyelmet, ti. hogy ennek 

módszereiben a legfontosabb változást maga a felvilágosodás idézte elő. Felismerték ugyanis, 

csakúgy, ahogy a fentebb említett néhány esetben láthattuk, hogy a felvilágosodás elleni 

polémia során pontosan a felvilágosodás által teremtett fegyvereket kell hasznosítani. Erre sok 

esetben még a legreakciósabbnak számító szereplők is eljutottak.453 Bárány kapcsán, és 

részben újra a biográfia eszme- és társadalomtörténti hozadékához kapcsolódva, szintén meg 

kell említenünk, hogy az Ewald-munka hátterének külön eszmetörténeti pikantériája az (amit 

egyébiránt a szakirodalom eddig szintén nem hangsúlyozott), hogy a protestáns Ewald 

munkáját és a felvilágosodásról alkotott elképzeléseit, amennyiben a filológiai feltételezések 

valóban nem csalnak, többek közt az a Bárány Péter kívánta Magyarországon meghonosítani 

és megismertetni (valószínűsíthetően Széchenyi Ferenc támogatása mellett), aki egész élete 

során katolikus neveltetésben részesült, és vallását egészen haláláig meg is tartotta. Mindez 

azért különleges, mert felveti a kérdést, hogy csupán elszigetelt jelenségről van-e szó, vagy 

pedig a felekezeti különbségek egyéb esetekben is zárójelbe kerülhetnek, amennyiben a 

politikai mondanivalóval a szereplők azt felül kívánják írni. Különös jelenségnek látszik ez, 

kiváltképp az 1790 körüli időszakban, amikor is a felekezeti különbségek gyakran a vitázó 

felek érvelésének központi elemét jelentik.454 Mindez persze valamelyest veszíthet 

                                                 
452 Padányi Klára: Századvégi hitvédelelm és felvilágosodás Louis Racine magyar fordításaiban. In: Szauder 
József – Tarnai Andor (szerk.): Irodalom és felvilágosodás. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974, 177-201.  
453 Padányi: Századvégi hitvédelelm és felvilágosodás. 1974, 200. 
454 Elég, ha a korszak röpiratirodalmából Szaitz Leó nevéhez kapcsolódó vitákat említjük. Egy másik érdekesség 
a bárányi karrier és az általa írott munkák viszonyában az a tény, hogy bár egyes eszmék adaptációjában úgy, 
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jelentőségéből első ránézésre azután, hogy tisztáztuk, pontosabban feltételeztük Széchényi 

fontos szerepét a szöveg magyar változatának létrejöttében. Mégsem veszít érvényességéből a 

megállapítás, ha végiggondoljuk, hogy a Bárányhoz hasonlóan Széchényi szintén katolikus 

vallású volt. Hogy katolikus vallása és meggyőződése ellenére propagált protestánsok által a 

felvilágosodásról írt munkákat, szintén remekül illeszthető a már látott tolerancia diskurzusok, 

valamint a felekezetek közötti tolerancia Volksaufklärung-irodalomban hangoztatott 

érvelésébe is. Az a tény, hogy a magyar nyelvű szöveg keletkezése körül Széchényi Ferenc 

tevékenysége rajzolódik ki, talán igazolhat valamit első fejezetünk azon kiinduló 

hipotéziséből, mely szerint egy nem kanonikus szerző tanulmányozásán keresztül talán 

megtudhatunk valamit a korszak kanonikusabbnak számító alakjairól is. Az Ewald-féle 

szöveg márpedig tovább árnyalhatja a Széchényiről eddig kialakult képet, mely szerint a 

mérsékelt felvilágosodással rokonszenvező, a korabeli „konzervatív” felfogás sok elemét 

hangoztató gróf ismert alkotmánytervein és politikai írásain kívül egyéb módon is igyekezett 

a felvilágosodással kapcsolatos bizonyos fajta tudás magyarországi terjesztésére, mely tudás 

és felfogás nem igazán illeszkedik a szakirodalom által már sokszor tárgyalt felvilágosodás-

képbe. Széchényi alkotmánytervéből, a rendszeres bizottságok számára írt munkáiból, illetve 

az Ewald-szöveg fordításából kirajzolódó kép szerint Széchényi tudatosan propagálta a 

felvilágosodás egy adott változatát. Noha alakja nem valamiféle politikai eszmetörténeti 

kánon része (ha valamiféle hagyománynak része is, az leginkább a magyar nemzeti történeti 

és emlékezeti pantheon, leginkább ismert kulturális tevékenységének köszönhetően), e 

szempontból talán mégsem érdektelen, hogy politikai felfogása egyfelől nem illeszkedik a 

megszokott képbe, másfelől remekül tükrözi a magyarországi közegben azt a jelenséget, amit 

Pocock és más szerzők kapcsán a „konzervatív felvilágosodás” jelenségéről rövide láttunk. 

Hiszen Széchényiről tudni lehet, hogy ismerte és olvasta Edmund Burke és Hume munkáit, 

hogy sok szempontból megfonolásra érdemesnek tartotta az angol és skót gondolkodók áttal 

javasoltakat, valamint hogy a forradalomellenesség, a mértékletesség és történeti jog 

ugyanolyan fontos részét képezte politikai gondolkodásának, mint a történeti alkotmány 

szerepéhez való ragaszkodás (az a már röviden említett gondolat, hogy új politikai eszmmékre 

nem épülhet egy alkotmány vagy egy társadalmi berendezkedés), vagy éppen a hagyomány és 

organikus politikai és társadalmi fejlődés fontosságának gondolata. Mindeközben a saját maga 

által képviselt társadalmi csoportnak vindikálja a politikai vezetőszerepet, rendszeresen 

figyelmeztet (főként a forradalmak elrettentő példáján keresztül) a (nem radikális!) társadalmi 

                                                                                                                                                         
tűnik, Báránynak igencsak fontos szerep jutott a korszakban, ezt úgy érte el, hogy külföldi egyetemen soha 
életében nem járt. vö: Bíró: A felvilágosodás korának magyar irodalma. 1998, 158. 
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átalakítás szükségességére, és a késlekedésből adódó veszélyekre. A társadalom radikális 

átalakításával kapcsolatos szkepticizmus kapcsán pedig válaszkísérletet is megfogalmaz a 

szintén már említett antropológiai optimizmusra vonatkozóan is.455 

E jelenségnek pedig ugyanúgy része az egyik legbefolyásosabb magyar arisztokratán 

kívül a korszak sok írástudó tagja, vagyis mindazok, akik a korabeli magyar politikai 

gondolkodást a társadalmi jelenségekhez oly közel formálják és alakítják: katolikus papok és 

protestáns lelkészek, köznemesek az ország minden tájáról, értelmiségiek és befolyásosabb 

főurak csakúgy, mint a helyi és országos politika tisztviselői. A „Felvilágosodás” mint 

racionális intellektuális mozgalom korabeli magyarországi adaptációja tehát, noha e 

fejezetben ennek csak néhány (18. század végi) példáját igyekeztünk bemutatni, valószínűleg 

olyan tarka képet mutat a 18. korszakban, mely még bőségesen tartogathat lehetőséget az 

elkövetkező kutatások számára. Annál is inkább, mert e fejezet keretei csupán arra adtak 

lehetőséget, hogy az általam bemutatni kívánt jelenség kapcsán néhány nagyon jellemző 

szövegtípusra irányítsam a figyelmet. A felvilágosodás hasonló felfogásának bemutatása 

ugyanakkor még bőven tartogat lehetőséget a további kutatások számára, hiszen itt nem 

tárgyalt szövegtípusok kapcsán is felfedezhetünk a fentebb bemutatottakkal való 

hasonlóságokat.456 

Néhány konklúzió között azt is megemlíthetjük, hogy bármennyire is egyértelműen 

kimutatható jelenléte, nem beszélhetünk arról, hogy Magyarországon a korszakban a német 

területekhez hasonló mértékben kibontakozott volna egy szélesebb körű Volksaufklärung-

diskurzus vagy mozgalom. Bárány és a korszak más szerzői ugyan ismerik e programot, a 

hozzájuk kapcsolódó recepció, a fordítások célja ugyanakkor nem feltétlenül e program 

Magyarországra való tudatos átültetése. Nem igazán beszélhetünk teljesen újszerű, valamint 

sajátos rendszerbe rendeződő fogalomhasználatról sem a fordítások során. Amennyiben 

Bárány egyéb munkáira, és ezzel a korabeli magyar politikai irodalomra tekintünk, látszik, 

hogy e recepción keresztül a cél tulajdonképpen sokszor nem más, mint a korszak egyéb 

politikai vitáihoz való hozzászólás. Ilyenek például a korabeli nemzet- és 

közösségfogalmakhoz, vagy éppen a politikai rend mibenlétéhez, vagy a vallásosság 

társadalmi kérdéseihez kapcsolódó diskurzusok. Az említett munkákkal sok esetben e 

kérdésekhez próbálnak hozzászólni, méghozzá egy sajátos politikai nyelven keresztül. A 

                                                 
455 A korabeli tervezetekre, köztük Széchényi munkájára vonatkozóan lásd még: Marczali Henrik: 
Alkotmánytervezetek 1790-ben. In: Marczali Henrik: Marczali Henrik: Világtörténelem, magyar történelem. 
1982, 313–341.  
456 Ennek egy remek példáját adja Szűcs Zoltán Gábor a korabeli magyar protestáns természetjogi gondolkodás 
egy szegmensének elemzésén keresztül: Szűcs Zoltán Gábor: Természet, jog, teológia (Egy fejezet a politikai 
diskurzus történetéből a 18. századi Magyarországon) Aetas, 26 2011/2,  99-115. 
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korszak Magyarországán, úgy tűnik, viszonylag elterjedt és fontos beszédmódnak számított ez 

az érvelési rendszer, és ezáltal Bárány munkája sem tekinthető igazán elszigetelt jelenségnek. 

Hiszen e munkákat, és itt segíthet a Bárány-életrajz kontextusa, illetve e biográfia fentebb 

bemutatott jellegzetességei, nem a korszak elszigetelt gondolkodói ismertették meg a hazai 

olvasókkal, hanem olyan, a korszakban jól ismert, valamint komoly tudós-társadalmi 

kapcsolatrendszerrel rendelkező szereplő, mint Debreczeni Bárány Péter vagy Cserey Farkas, 

akinek röviden bemutaott munkáját ugyan vegyesen fogadták Magyarországon, annyi viszont 

bizonyos, hogyan sokan ismerték és olvasták a kortársak közül.457 De bizonyos szempontok 

alapján ide tartoznak az olyan kanonikus gondolkodók is, mint a vallásosság kérdése kapcsán 

röviden felidézett Kazinczy Ferenc, vagy éppen Széchényi Ferenc. 

A Volksaufklärung recepciója kapcsán talán az is látszik, hogy a hazai szakirodalomban 

a német felvilágosodás, de talán az általánosabb értelemben vett felvilágosodás hazai 

recepciójának kérdései sincsenek még kellő mélységben feltárva. A felvilágosodás 

összetettségének, és az arra adott helyi válaszoknak a problematikája is bőven rejt még 

feltáratlan területeket. Részletesebb elemzésük azért is szükséges, mivel ezek a 

felvilágosodás-értelmezések – úgy tűnik – nagymértékben meghatározták az 1790-es évek 

politikai gondolkodását Magyarországon.458 Az egészen biztos, hogy a felvilágosodáshoz a 

Bárány Péteréhez hasonló módon hozzászóló munkák évelése tartalmaz felvetéseket, melyek 

a klasszikus konzervatív gondolkodókat is foglalkoztatták, ugyanakkor e válaszok nem, vagy 

csak kis részben „előlegezik meg” azokat az elemeket, melyeket a későbbi konzervatívnak 

nevezett gondolkodásmód kapcsán ismerünk.459 A bemutatott források ugynakkor több 

szempontból is igazolni látszanak azt a feltevést, mely szerint a felvilágosodás 

Magyarországon is vállalható volt a „konzervatív” szereplők számára is. A konzervatív 

felvilágosodás és az ehhez kapcsolódó közösségképzési stratégiák tanulmányozása pedig még 

számtalan újdonságot rejthet magában, csakúgy, mint azoknak a beszédmódoknak és politikai 

szótáraknak a tanulmányozása, amelyek a 18-19. század fordulóján működő politikai 

szereplőknek kereteket biztosítottak gondolataik kifejtésére. Fontos megállapítás továbbá, 

hogy a felvilágosodást a legkevésbé sem mindig az oly sajátosnak tekintett radikalizmus 

jellemzi, és nem jár feltétlenül együtt a fennálló világi és egyházi tekintélyek ellen intézett 

                                                 
457 Fehér Katalin: Cserey Farkas pedagógiai művének korabeli visszhangja. Magyar Könyvszemle 1987. 2. sz. 
136-139. 
458 Ballagi Géza munkájának első fejezetünkben említett fontos tézise, mely szerint az 1795 utáni időszak 
magyar politikai irodalma a lehető legkevesebb eredetiséget és érdekességet mutatja így erősen átgondolandónak 
látszik. Ballagi: A politikai irodalom története Magyarországon 1825-ig. 1888.  
459 Erről, valamint az ehhez kapcsolódó „protokonzervatív” elnevezésről lásd Szűcs: Magyar 
protokonzervatívok. 2009, 17-31.  
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kihívással. A felvilágosodás sokkal inkább hasonlít egy többszólamú, adaptációkban, 

fordításokban és recenziókban stb. gazdag diszkurzív térhez, melynek egyes szegmenseiben 

az eredetiektől nagymértékben eltérő, azoknál viszont nem minőségileg szerényebb jellegű 

válaszok jönnek létre egy adott kontextusban. Ebben van különösen fontos szerepe a 

Bárányhoz hasonló szereplőknek, akik saját politikai környezetükbe emelnek be bizonyos 

diszkurzív sémákat. Az adaptáció kapcsán meg kell említenünk azt is, hogy annak 

mechanizmusait, illetve az adaptációs folyamatot nem lehet egy az egyben konkrét 

személyekre, írásokra, tradíciókra vetíteni. Ezért e fejezetnek nem is lehet, és nem is volt az a 

célja, hogy bizonyos szerzőket például felvilágosultnak, másokat esetleg kevésbé 

felvilágosultnak tituláljon, annak alapján, hogy a felvilágosodás eszmerendszerének 

kanonikusnak tartott elemei közül melyek bukkannak elő az adott szerzőnél, ahogy ez már 

sokszor megtörtént a szakirodalomban (lásd Hajnóczy József és a liberalizmus, illetve Szaitz 

Leó és a konzervativizmus esetét). Az egymással versengő beszédmódok vizsgálatának egyik 

nagy tanulsága az lehet, hogy ezekben még vegyesen jelentkeztek olyan elemek, melyek 

később egy-egy, már kialakult, komoly politikai erővé vált irányzat fontos alkotórészei lettek. 

Amik a 19. századi ideológiai konstrukciókban vagy mai tudásunk szerint kizárják egymást, 

azok a 18. századi politikai diskurzusban sokszor lényegében konfliktusmentesen jelenhettek 

meg egymás mellett. Az eddigi kutatások a nacionalizmus kapcsán jórészt a „haza és haladás” 

problémakörére fókuszáltak, a kérdés azonban ennél összetettebbnek tűnik, hiszen maga a 18-

19. század fordulójának magyar politikai kultúrája is jóval sokszínűbb annál, minthogy ezzel 

a jelszóval le lehessen írni. Mindez pedig a korszak politikai gondolkodásának a reformkor 

időszakához való kapcsolódását is részben új színben tüntetheti fel. A fejezetben 

részletesebben bemutatott érvelések sajátos iránya természetesen csak egy apró, de 

semmiképp sem tanulságok nélküli aspektusa e hatalmas kérdéskörnek. Egyebek mellett 

megmutatja azt, hogy bizonyos historiográfiai és módszertani megfontolások alkalmazhatók 

magyar anyagokra is, illetve hogy maguk a magyar anyagok is sok gondolattal és tanulsággal 

gazdagíthatják e módszertani és historiográfiai eredményeket és feltevéseket.  

Meg kell jegyeznünk azt, hogy e fejezet szándékosan szorította háttérbe a 

legszorosabb értelemben vett fogalomtörténeti elemzést az egyes diskurzustípusok 

tárgyalásának rovására. Egy kimondottan szemantikai elemzés ugyanis nem feltétlenül 

vezetne eredményre e néhány munka, de sok esetben általában a korszak politikai 

irodalmának más darabjaival kapcsolatban sem. Ahhoz ugyanis, hogy megértsük, mit értettek 

általában a korszak gondolkodói politikai közösségen, nemzeten stb., nem elég pusztán e 

szavak és fogalmak szemantikai elemzése. Talán többre juthatunk, ha azt nézzük meg, hogy 
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bizonyos fogalmak (jelen esetben pl. a felvilágosodás) milyen érvelési rendszer(ek)be 

ágyazódnak.  

A fejezet kiindulópontjaként vizsgált Bárány-munka mellett világosan látszanak azok 

a lehetőségek is, amelyek többi művében rejlenek. Azok megfelelő kontextualizálása a 

felvilágosodás-problematika fentebb nagyon röviden bemutatott problémája mellett a korabeli 

magyar politikai kultúra olyan lényeges kérdéseihez kapcsolódnak, mint a részben szintén a 

felvilágosodáshoz köthető neveléselmélet, a nagyjából az e korszakban kezdődő nemzetépítés 

problematika, a társadalmi- és politikai fogalmak (pl. törvény- és szabadságfogalmak) 

használatának összetettsége, vagy éppenséggel a recepciótörténet további kérdései. Mindez 

természetesen egy olyan korszakban, amely a modern társadalmi-politikai szókincs 

megszületésének időszaka egyben, amikor is a gondolkodók felettébb izgalmas, egymástól 

sokszor merőben eltérő stratégiák mentén próbálták meg leírni, megfogalmazni és ábrázolni 

az őket körülvevő politikai viszonyokat és mechanizmusokat. A bárányi életmű 

eszmetörténeti vizsgálata éppen e stratégiák olyan vonásait segíthet feltárni, melyek alapján 

talán mi magunk is jobban megérthetjük mindezeket. Mindezt a szándékot szem előtt tartva a 

következő fejezetben Bárány Péter teljesen más közegben, életpályájának merőben más 

szakaszában született, politikai eszmetörténeti szempontból szintén rendkívül érdekes 

megnyilatkozását szeretném kiindulópontként felhasználni. 

 



 156 

 

3. fejezet 

„Németországba a Politiával!” 
 
 
„Ha azt vesszük szabálynak, mit gondolunk 
mi a szabadságról, az egyenlőségről, a 
vallásról, az összes politikai elvről, és ezt a 
szabályt a dolgok régi rendjére 
alkalmazzuk, meghamisítjuk az igazságot, 
és olyan dolgokat várunk el a hajdan élt 
emberektől, amelyekről nekik elképzelésük 
sem volt.”460 

 

 

Bárány Péter életútja, mint elhangzott, a jakobinus per környékén, nagyjából az 1790-es 

évek közepén kritikus pontjához érkezett. Noha aktívan részt vett az évtized 

tudományszervezői tevékenységeiben, a per által kompromittált személyek közül sokkal 

közeli kapcsolatban állt, és a korszakban a központi hatalom több munkáját is veszélyesnek 

látta, általunk egyelőre nem ismert okokból Bárány sértetlenül vészelte át az időszakot. 

Pályája ennek ellenére fordulóponthoz érkezett. Valószínűleg szabad választása lehetett volna 

a további irodalmi működés és aktivitás, a körülötte történtek azonban – vélhetően és 

érthetően – elbátortalanították. A vészterhes légkörben életútjának stratégiáit inkább a 

hivatali karrier felé és bizonyos egzisztencia kiépítése fordította a vármegyei szolgálatok 

által, addig is azonban – tovább élvezve Széchényi bizalmát – grófi szolgálatban maradt a 

század első néhány évéig. Noha elterjedt vélemény, hogy a korszak gondolkodói a kultúra 

ápolásának szférájába húzódtak vissza, Báránytól erre utaló munkát sem találunk a 

megtorlást követő években. A hivatalviselés időszakban mondhatni tehát, hogy karrierje 

valamelyest „kényszerpályára” állt. A magánélet nyugalmasabb évekeit követően azonban az 

1810-es években, immár hercegi szolgálatban álló pénzügyi és gazdasági szakemberként, újra 

megindul a politikai irodalomban húsz évvel korábban kezdődött és hirtelen félbeszakadt 

aktivitása. 

A 18. század végi magyarországi felvilágosodás-recepció egy részlete után egy olyan 

munkáról, és ehhez kapcsolódóan olyan problémáról szeretnénk szólni Bárány életműve 

kapcsán, mely szintén eszme- és mentalitástörténeti relevanciával bír, ugyanakkor a 

századforduló környékéről, Bárány karrierjének alakulásával párhuzamosan és abból 
                                                 
460 Lajtai L. László (szerk.): A történetírás mint tudomány. Budapest, Napvilág, 2007. (fordította Haas Lídia), 
132. 
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következően, egy teljesen más típusú forrást képvisel, méghozzá a statisztika területéről. 

Mint látni fogjuk, ez sem áll feltétlenül távol az előző fejezetben vázolt problematikától, 

ugyanakkor a korszak politikai gondolkodásának egy attól eltérő szegmense kerülhet 

könnyebben a vizsgálat fókuszába. Mindezt azonban egy rövid fogalomtörténeti 

gondolatmenettel érdemes bevezetni. 

E bevezető gondolatmenethez pedig egy olyan forrást, pontosabban annak egy részletét 

szeretném kiindulásként használni, mely nem tartozik a Bárány Péter által írt politikai jellegű 

munkák közé, viszont mégis Bárány Péter egy megnyilatkozását örökíti meg, méghozzá egy 

különösen érdekes, az apropótól eltekintve már-már szellemesnek mondható történetben. Az 

említett forrás Kazinczy Ferenc levelezése, melyben Bárány Péterrel való rövid vitájáról 

számol be, és amelyben közvetve történetünk főhőse is megnyilatkozik. A szóban forgó 

időszakban, vagyis az 1810-es évek elején – mint a bevezető fejezetben már láthattuk – 

Bárány Péter szintén főúri alkalmazásból tartotta el családját. A privigyei piarista 

kollégiumban és a pesti bölcsészkaron töltött tanulóévek után irodalmi munkássága mellett 

előbb 1790-től Széchényi Ferenc titkáraként, a család iványi uradalmának főtisztjeként 

dolgozik461, maj Miskolcra költözik, ahol a megyénél tisztviselői feladatokat lát el. Ezután 

részben édesapja, Bárány János utódaként, a Bretzenheim hercegi család regéczi és pataki 

birtokain lát el gazdasági feladatokat, minden valószínűség szerint nagyjából 1806-tól 

mintegy tíz éven keresztül. A Borsod vármegyének teljesített szolgálat után a hercegi család 

pataki uradalmának gazdasági ügyeit irányította egy meglehetősen magas beosztásban, s mint 

tisztségében vett részt a korszak helyi politikai és gazdasági eseményeiben, miközben a 

Zemplén- és Borsod vármegyei nemesi közgyűléseket is rendszeres látogatta a 

jegyzőkönyvek szerint, ezt láttuk az első fejezetben is. E gyűléseken való aktivitásáról 

azonban szerencsés módon más források is beszámolnak, melyek közül most Kazinczy 

Ferenc levelezéséhez fordulunk kezdőpontként. 

Egy Zemplén vármegyei, 1812 augusztusában lezajlott közgyűlésen érdekes vitának 

lehettek szem- és fültanúi a jelenlévők. Történt ugyanis, hogy az említett év júliusában kisebb 

tűzvész pusztított Sátoraljaújhely főterének közelében, nem túlságosan messze a város 

protestáns templomától. Az ezt követő, augusztusi vármegyei közgyűlésen jelenlévő 

Kazinczy Ferenc felvetette, hogy a templom előtti kisebb boltok addigi módon való befedését 

meg kellene tiltatni, sőt, meg kellene fontolni maguknak a boltoknak a bezáratását is, mert 

leéghetnek miattuk a főtér közelében álló fontosabb épületek. Kazinczy aggodalmai 

                                                 
461 Az erre vonatkozó források közül a legfontosabbak az iványi uradalom első fejezetben már említett gazdasági 
jegyzőkönyvei, ahol több helyen Bárány kézírása azonosítható MOL, P 623, 26. sz., 164. cs. 
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mindenekelőtt a vármegyeházára vonatkoztak, mely nem másnak, mint a már akkor is 

jelentős anyaggal rendelkező zempléni levéltárnak adott otthont, és amelyet ekkoriban már 

Kazincy Ferenc munkahelyét is jelentette.462 Egy esetleges tűzvész a levéltáros szerint pedig 

ezt a fontos gyűjteményt is fokozott veszélybe sodorhatná. Erre a felvetésre a Bretzenheim 

hercegi család pataki és regéci uradalmainak pénzügyi irányítójaként dolgozó Bárány Péter a 

magántulajdon védelmének szükségességét hangoztatva tiltakozni kezdett, kettejük között 

pedig éles szópárbaj alakult ki. Kazinczy röviden így számol be a rövid közjátékról és 

szóváltásról egy 1812-ben, Kazinczy Péternek írott levelében: 

 

„Ő Excellentiája az Archivumról beszéllt, ’s azt mondotta, hogy a’ Vármegyének legféltőbb 
kincse. Helyet kell csinálni a’ további actáknak, mert már semmi nem fér, – Midőn 
elcsendesedének ’s más materiára akarának térni, felköltem, ’s arról tettem előre ugyan nem 
készülve, de eggy kis praeludiummal jelentést, hogy a’ Templom előtt álló kis boltoknak 
béfedését eltiltani ’s magokat elsepretni kell, mert a’ Vármegye háza ez miatt eléghet, ’s 
eléghet az is, a’ mit a’ Fő Ispán a’ mi legnagyobb kincsünknek nevezett. – Bárány és a’ 
Fiscálisa Lehoczki elholtak, ’s szörnyű lángba jővén, engem igen dühösen támadtak-meg. 
Én nem ijedek-meg könnyen, most pedig annyival inkább nem, mivel Püspökit és Zoltán 
Pált kivévén senki sem tartott Báránnyal, ’s sokan hozzám jöttek a’ Sessióban, ’s 
megköszönték hogy ezt tenni bátor voltam. A’ Sessio után ezt tette Fő Notarius Pintér, 
Szőgyéni mind azt kiáltozák a’ mit én, és igy Bárány nagyon megszorúlt. Sokáig és nagy 
tűzzel tartott a’ csata, ’s végre Bárány a’ proprietás szentségével mentegette magát, ’s fel fel 
szolingata engem. Azzal feleltem, hogy Cura securitatis publicae ’s a’ Politia egyebet kiván. 
Azt felelte hogy menjek Németországba a’ Politiával.”463 
 
 

Az ügy végül megoldódott, hiába emelte fel szavát Bárány Péter határozottan a herceg 

nevében, a főispán kijelentette, hogy a herceg véleménye egészen egyszerűen csupán csak 

egy a vármegyei döntéshozók közül, és mint ilyen nem elegendő a többségi akarattal 

szemben. Ennek értelmében a veszélyes épületeket ugyanazon év szeptember havának végéig 

el kell bontani.464 Ami számunkra érdekes a jelenetben, az lényegében az érvelés utolsó 

gondolatának központi fogalma, vagyis a Politia. Kazinczy, Bárány és az esetleges további 

szereplők itt természetesen szándékosan nem politikát mondanak, de mit is jelent akkor ez a 

bizonyos, a korszakban többször visszatérő fogalom? Miben különbözött a politica, politicum 

fogalmaktól, és hogyan tudott még ekkor is ez utóbbiaktól megkülönböztetően használatban 

maradni? A politzia fogalmának részletesebb vizsgálatakor több érdekes jelentésre és 

jelenségre bukkanhatunk, melyeknek Bárány Péter személyének szempontából is 

jelentőségük lesz. 

                                                 
462 KazLev X/2304. 
463 KazLev XXIII. /5781. 
464 KazLev XXIII. /5781. 
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Államtudományok, hatalomgyakorlás és rendfenntartás 

 

A Politia (gyakran Polizeiwissenschaft  formában) a kora újkori német politikai 

gondolkodás jól ismert fogalma volt. Egyfelől az államtudomány szó az, ami jobban 

visszaadja a Polizei kora újkori jelentését, a fogalom ugyanakkor a korszakban az állam belső 

stabilitását szem előtt tartó irányzat átfogó kategóriájaként működött, mely olyan 

aspektusokat foglalt magában, mint a közegészségügy, közigazgatási ügyek, politikai 

gazdaság, várostervezés, a városi térrel kapcsolatos szabályozások.465 Egyetemi szinte 

Európa-szerte oktatták is, vagyis egyszerre volt tudomány- és társadalmi fogalom. Részben 

ebből is következik, hogy amit a 17 és 18. századi gondolkodók értettek politia vagy police466 

alatt, az jelentősen különbözött attól, amit ma mi értünk rajta. Akkoriban ez nem pusztán egy 

államon belül működő intézményt jelentett, hanem egy, a kormányzást érintő speciális és 

meglehetősen összetett technikát. Területeket, stratégiákat, ahol és amelyeken keresztül az 

állam bizonyos ügyekbe beavatkozik, illetve be kell, hogy avatkozzon. Michel Foucault 

elméleti írásai révén mindez ismerős lehet, ezzel kapcsolatban ő szintén hangsúlyozza, hogy 

az állam a 17-18. században Nyugat-Európában sajátos hatalomgyakorlási módot alakított ki, 

melynek része volt a börtön, kaszárnya, iskola, kórház, és ahol meghatározott módon kívánta 

kialakítani az egyéni viselkedések terét és menetét.467 Ez nem más, mint racionális 

érdekérvényesítés, alávetés, és az ezt lehetővé tevő egyéb racionalitások összessége. Ennek 

egy fontos részét képezi többek között a biopolitika, melyet szintén Foucault vezetett be a 

társadalomtudományi szakirodalomba, nem egyszer egymástól némileg eltérő értelemben és 

értelmezésben,468 ugyanakkor mindig a hatalomgyakorlási stratégia jellegének 

                                                 
465 A meglehetősen gazdag szakirodalomból példaként: Bruch, Rüdiger vom: Wissenschaftliche, institutionelle 
oder politische Innovation? Kameralwissenschaft – Polizeiwissenschaft – Wirtschaftwissenschaft im 18. 
Jahrhundert im Spiegel der Forschungsgwschichte. In: Norbert Waszek (Hg.): Die Institutionalisierung der 
Nationalökonomie an deutschen Universitäten. Zur Erinnerung an Klaus Hinrich Hennings (1937-1986). St. 
Katharinen, 1988, 77-108; Engelhardt, Ulrich : Zum Begriff der Glückseligkeit in der kameralistischen 
Staatslehre des 18. Jahrhunderts. Zeitschrift für Historische Forschung, 1981/8, 37-79; Laborier, Pascale – 
Vogel, Jakob (Ed.) : Les sciences camérales : activités pratiques et dispositifs publics. Paris, PUF, 2008. 
466 A továbbiakban a némi egyszerűsítés kedvéért a fogalom sokféle alakja közül a magyar politikai irodalomban 
gyakori, latinos Politia alakot fogom használni. 
467 Foucault, Michel: Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–1978. New York, 
2009; Takács Ádám: Biopolitika és nemzeti állapot: egy foucault-i probléma rekonstrukciója. In: Cieger András 
(szerk.): Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Budapest, 2009, 15–29.   
468 Foucault, Michel,: The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979. New York 2010; 
Takács Ádám: Biopolitika és nemzeti állapot: egy foucault-i probléma rekonstrukciója. In: Cieger András 
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megváltozásával összefüggésben. Ez szorosan kötődik a társadalmi és gazdasági kalkulálás 

lehetőségeihez, és azok tervszerű alakításához, valamint ahhoz, hogy a „biohatalom” tárgya 

maga már nem az egyéni, hanem a kollektív emberi test, vagyis a népesség.  E népesség 

életkörülményeinek javításához szükséges a már említett területeken szerzett tudás, 

elsősorban a sikeres társadalmi-gazdasági prognózis érdekében. Mindez pedig már a politikai 

kalkuláció új formáit követeli meg, melyek hamarosan intézményes formákat is kapnak, 

méghozzá a maiaktól részben eltérő hangsúlyokkal. Az állam „valóságairól” való tudás 

módszeres felhasználásáról van szó, nem pedig a fegyelmezés módszereiről, ami addig a 

hatalomgyakorlási stratégia egyik legfontosabb részét képezte. Szinte nem lehet nem 

észrevenni az összecsengést a 18-19 század fordulójának egyik fontos politikai 

beszédmódjának, a felvilágosult kormányzás nyelvének érvrendszerével, illetve annak 

bizonyos elemeivel. Ez utóbbi értelmében ugyanis az alattvalók, a népesség kormányzásának 

sikeressége, a felvilágosodás egyes eredményeinek hatására, éppen az említett 

Polizeiwissenschaft, vagyis az igazgatástudomány következetességén múlik a megfelelő 

oktatás, iskolaügy, közegészségügy stb. mellett. Egyre elfogadottabbá, valamint egyre inkább 

a hatalomgyakorlás mechanizmusának részévé válik az az elképzelés, hogy egy ország 

népességének életszínvonala, az életviszonyok prognosztizálhatósága nagymértékben függ 

attól, hogy a hatalom mennyire sikeresen képes felhalmozni és használni az olyan, kollektív 

területekkel kapcsolatos tudást, mint a közegészségügy (járványok kezelése), 

élelmiszerellátás, ezzel összefüggésben az éhínségek megelőzése és felszámolása, statisztikai 

adatok készítése és kezelése (lásd legmarkánsabban a népszámlálások esetét), demográfiai 

viszonyok stb.469 Ez a nagyrészt statisztikai jellegű tudás egyszerre növeli a politikai uralom 

és hegemónia hatékonyságát és fenntartását, másfelől létrehozza a gondoskodó állam 

modelljét, amely a fegyelmező állam rendszerét váltja fel a megelőzés, szabályozás, 

gondoskodás és sikeres prognózis elvének gyakorlatba helyezésével. Mindennek fontossága 

Foucault szerint abban is áll, hogy a hatalomgyakorlás ilyen újszerű jellege már nehezen 

egyeztethető össze az ancien régime társadalmi berendezkedésével, amelynek tagjai 

lényegében nem állampolgárok, hanem alattvalók voltak, viszonyukat a mindenkori 

államhatalomhoz pedig a parancs/engedelmesség dichotómiája jellemzi leginkább. Az 

említett változások szinte törvényszerűen erodálták ezt a berendezkedést, és a társadalmi 

                                                                                                                                                         
(szerk.): Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Budapest, 2009, 15–29; Huxley, Margo 2007: 
Geographies of Governmentality, In: Crampton – Elden (eds): Space, knowledge and power: Michel Foucault. 
London, 185–205. 
469 Részletesebben lásd: Laborier, Pascale: La bonne police: sciences camérales et pouvoir absolutiste dans les 
États allemands. Politix, 1999, vol. 12, Nr: 48, 7-35. 
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felmérés, elemzés és előrejelzés eszközeivel nem más, mint a liberális kormányzási forma 

előtt nyitották meg az utat.470 

Ezek a változások a társadalmi-politikai fogalomhasználatban is leképeződnek, az 

említett stratégiákban bekövetkező változások átrendeződést indítanak el a hozzájuk 

kapcsolódó diskurzusokban is, és a 18. század végi Magyarországon is így válik 

használatossá a Politia egyfajta összetett értelemben. Mindezzel párhuzamosan, sőt, ezt 

megelőzően e fogalom jelentős karriert futott be más európai területeken, és ezek szintén nem 

hagyták érintetlenül a magyarországi (erősen többnyelvű) fogalomhasználatot. Ezek közül a 

francia és osztrák példára érdemes egy-egy pillantást vetni. 

 

 

 

Francia és német fogalmak: A „Traité de la Police”-tól a „Polizeywissenschaft”-ig 

 

Franciaországban a fogalom a 17. század vége felé kezdett „dinamizálódni”, és ez 

többek közt Nicolas Delamare nevéhez kötődik. Az első, bürokratikus értelemben létrehozott 

rendfenntartó szerv Franciaországban a maréchaussée volt 1536-ban,471 melynek feladata 

kezdetben igencsak specifikus volt, és leginkább – sokszor rögtönítélő, eljárás nélküli 

módszerekkel – egyfajta katonai bíróság volt, szűk hatóköre ellenére mégis valamiféle 

közbiztonsági ellenőrző szervnek tekinti a szakirodalom.472 Hatásköre a 17. és 18. század 

során fokozatosan tágult, egyre inkább a területiségre helyeződött a hangsúly, a 16. század és 

a forradalom közötti időszakban ugyanis fokozatosan felosztották az adott területet a 

módszeres ellenőrzés és végrehajtás céljából, az 1791. február 16-án kelt rendelet értelmében 

pedig a maréchaussée-k helyén létrejött a Gendarmerie Nationale.473 A változást végigkísérő 

police fogalom szempontjából érdekes, hogy már 1667-ben megjelenik a lieutenant de police 

de Paris cím, az e tisztet viselő közszereplő feladata „a köznyugalom biztosítása, valamint a 

                                                 
470 Foucault, Michel,: The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979. New York 2010; 
Takács Ádám: Biopolitika és nemzeti állapot: egy foucault-i probléma rekonstrukciója. In: Cieger András 
(szerk.): Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Budapest, 2009, 15–29; Dean, Mitchell 1999: 
Governmentality. Power and Rule in Modern Society. London. (Különösen a Biopolitics and Sovereignty, 
valamint a Liberalism című fejezetek.) 
471 Nem véletlen, hogy Belgiumban a lovasrendőrséget mai napig e névvel jelölik. Luc, Jean-Noël (éd.): 
Gendarmerie, état et société au XIXe  siècle. Paris, 2002. 
472 Lorgnier, Jacques: Quand le gendarme juge. Paris, Éd. L’Harmattan, 1994. 
473 Luc, Jean-Noël (éd.): Gendarmerie, état et société au XIXe siècle. Paris, Publications de la Sorbonne, 2002. 
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városi tér felfordulást okozó egyénektől való megtisztítása.”474 A police szó már lényegében 

ettől kezdve egyre inkább a politikai hatalom konszolidálásához és kiterjesztéséhez kötődő, 

konkrét intézményt jelöl Nyugat-Európában (leginkább talán a weberi értelemben). Itt kell 

visszautalnunk Nicolas Delamare nevére és tevékenységére, aki különböző tisztségekkel 

rendelkezett a párizsi városvezetésben már az 1660-as évek első felében. A versailles-i 

építkezésekkor maga XIV. Lajos kérte fel arra, hogy az építkezések körüli korrupciós ügyeket 

felderítse, valamint hogy némiképpen csillapítsa a gabonaár növekedése miatti zavargásokat a 

megfelelő eszközökkel. 1667-ben Guillaume de Lamoignon, aki akkor már 10 éve volt a 

parlament elnöke, arra kérte fel, hogy írjon egy nagyobb léptékű, módszeres megfigyeléseken 

és kutatáson alapuló munkát, aprólékosan számba véve mindazt, ami a nagyváros helyes 

igazgatása számára elengedhetetlen.475  A meglehetősen hosszadalmas kutatómunka során a 

történeti anyagokhoz való hozzáférést a történet-kritikai módszer egyik francia alapítója, 

Etienne Baluze biztosította Delamare számára a Colbert-könyvtárban. A mű Traité de la 

Police címen látott napvilágot, első kötete 1705-ben jelent meg.476 Delamare 12 olyan 

kulcsfontosságú területet sorol fel, melyeken az állam tevékenységének összpontosulnia kell: 

vallás, közerkölcsök, egészségügy, raktározás, hidak és utak, középületek, közbiztonság, 

szabad művészetek (értsd művészetek és tudományok), kereskedelem, gyárak, dolgozók, 

szegények.477 Úgy vélte, hogy ezzel a lényegében mindenre kiterjedő tudáskészlettel az állam 

valóban képes az ellenőrző-gondoskodó funkció betöltésére. Az erre vonatkozó fogalompár 

(police – administration) egymáshoz való viszonyát remekül jeleníti meg egy (éppen a 

fogalmi összetettsége miatt magyarra nehezen fordítható) találó formula: Avant que la police 

ne prenne une forme administrative, c'est l'administration qui est policière.478  

A Francia Forradalommal születik meg tehát a közhatalomnak azon intézményesített 

változata, melynek feladata lesz a személyek és személyi javak védelme. Láttuk, hogy ez a 

csendőrség 1791-ben jött létre a maréchaussée-k újraszervezésével, ettől kezdve nevezik 

Gendarmerie Nationale-nak. Az ezzel kapcsolatos törvény pontosan körül is határolja az 

immár intézmény értelmű police-fogalmat: a police feladata elsősorban a közrend, szabadság 

                                                 
474 A vonatkozó rendeletet idézi Lorgnier, Jacques: Organisation et mission des maréchaussées (XVIe–XIXe 
siècles). In: Luc, (éd.): Gendarmerie, état et société au XIXe siècle. 2002, 51–63. 
475 Lorgnier: Gendarmerie, état et société au XIXe siècle. 2002, 60. 
476 A szöveg teljes egészében megtalálható: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1098988.pdf 
477 Ezt a mindent átfogó jelleget jól tükrözi a munka terjedelmes címe is: Traité de la police, Où l’on trouvera 
l’histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats ; toutes les loix et tous les 
réglemens qui la concernent : On y a joint une description historique et topographique de Paris, & huit Plans 
gravez, qui representent son ancien Etat, & ses divers accroissemens, avec un recueil de tous les statuts et 
réglemens des six corps des marchands, & de toutes les Communautez des Arts & Métiers… 
478 Nagyjából: „Mielőtt a rendőrség igazgatási formát öltött, a (köz)igazgatás volt rendfenntartó jellegű.” 
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fenntartása, a tulajdon és a személyes biztonság védelme.479 Az 1800-as törvény 

megkülönbözteti a police générale-t (közlekedés, utcai koldulás, gyűlések stb.) és a 

police municipale-t (kisebb utak, higiénia, tűzvédelem stb.), vagyis a korszak napóleoni 

törvényalkotása elválasztja azokat az állami ténykedéseket, melyek nem tartoznak általánosan 

ezekhez a feladatokhoz a helyi police-ok tevékenységétől, mely a helyi adminisztrációt és a 

városi ügyeket foglalja magában. Közös bennük az, hogy közfeladatok területeit foglalják 

magukban. Ehhez aztán egy külön, speciális személyzet is társul, amely egyfelől megelőző-

ellenőrző, másfelől kényszerítő (elnyomó) szereppel rendelkezhet. A tudás/tudomány és 

politika viszonya ekkoriban Franciaországban is ugyanolyan összetett, mint a német és 

osztrák területeken. 

A Polizeywissenschaft fogalom egyik első intézményesített formája a francia mellett a 

német területeken jött létre a 18. század folyamán: Poroszországban Cameralia Oeconomica 

und Polizeiwissenschaft néven 1727-ben, I. Frigyes Vilmos uralkodása alatt. A 

Polizeiwissenschaft fogalma természetesen ebben az időszakban teljesen mást jelentett, mint 

amire ma gondolunk elsősorban a police szó fogalmi konnotációi miatt, amelyen ma 

leginkább a törvények betartásával kapcsolatos rendelkezéseket és hatalmi ellenőrző 

tevékenységeket értjük.480 A korszak társadalmi-politikai szókincsében azonban magában 

foglalta a politikai közösség életét meghatározó egyéb területeket is, illetve az azokkal 

kapcsolatos helyes eljárások módszereit. Ilyen volt a Marktpolizei, amely az árak és a 

gazdasági tevékenységek területére fókuszált, de ilyen volt még például a Ausländerpolizei 

fogalma is.  A német közigazgatásra, rendészetre is jellemzően igaz volt a fentebb vázolt 

rendkívül aprólékos szabályozás, a lakosság életviszonyainak több szinten való befolyásolása, 

az állami beavatkozás térnyerése.481 

Lorenz von Stein jegyzi meg, hogy a 18. századig a rendészetet a közigazgatás 

egészével azonosították. A közigazgatással, rendészettel foglalkozók később ugyan elfogadták 

azt a tételt, mely szerint a rendészet két területre lenne bontható: jóléti és biztonsági 

rendészetre, azonban ez a gyakorlatban, és ezáltal sokáig a fogalomhasználatban sem bukkant 

fel. Egészen 1794-ig, a porosz Allgemeines Landrecht megszületéséig, jogszabály mondta ki, 

hogy a rendőrség feladata kimondottan a köznyugalom, rend és biztonság fenntartása, 

valamint az ezeket fenyegető veszély elhárítása. Ennek lényege az volt, hogy a rendőrség, a 

                                                 
479 Luc, (éd.): Gendarmerie, état et société au XIXe siècle. Paris, 2002. 
480 Steiner, Philippe: Caméralisme et économie politique en Allemagne. Revue économique, Année 1990, 41, N° 
6, 1082-1086. 
481 Garner, Guillaume: La question douanière dans le discours économique en Allemagne (seconde moitié du 
XVIIIe siècle) Histoire, économie et société. 2004, 23e année, n°1, 39-53. 
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rendfenntartó szervezet valóban az előbbi feladatokra koncentrálhasson, egyúttal 

tehermentesíteni kívánták a fölöslegesen rá nehezedő egyéb terhektől. Ez nem jelentette 

azonban a feladatok és hatáskörök teljes letisztulását a gyakorlatban, ugyanis még száz évvel 

később is született olyan közigazgatási bírósági ítélet, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy 

például az építésügyi esztétikai kívánalmak érvényre juttatása nem a rendőrség hatásköre.482 

A Polizeywissenschaft fogalma ugyanígy nem volt ismeretlen osztrák területeken sem, 

hiszen ez nagyjából egyet jelentett a korszakban a kameralisztikával, vagyis a rendészet 

tudománnyal, amely mai ismereteink szerint leginkább a közigazgatáshoz áll a legközelebb, 

vegyítve közgazdasági és pénzügytani kérdéseket is.483 Szűkebb értelemben pedig a pénzügyi 

igazgatás tudománya volt a Habsburg birodalomban (a kameralizmus kifejezés szó szerint 

erre utal). Tágabb értelemben az uralkodói hatalomnak új területekre való kiterjesztését, új 

módokon való gyakorlását a „közboldogság előmozdításával” igazoló felvilágosult politikai 

ideológia. Lényegében mindkét értelemben két ember nevéhez fűződik: egyikük Joseph 

Sonnenfels, aki Mária Terézia tanácsadója, esztéta, politikatudós és államférfi volt (Georg 

Heinrich Zinke, Johann Joachim Becher, vagy épen a bécsi Theresianum tanáraként működő 

Johann Heinrich Justi mellett), másikuk Karl Anton von Martini, aki 1754-től jogi professzor 

a bécsi egyetemen, több államelméleti munka szerzője, és egyben Sonnenfels tanára is volt.484 

A kameralizmus célja egy a lehetőség szerint legnépesebb (ez, előfeltevései szerint a 

birodalom erejének legfőbb garanciája), igazságos és mindenkire egyenlően vonatkozó 

törvények alapján, bürokratikus úton, azaz szakszerűen kormányzott, az állampolgárok helyes 

elvek szerinti nevelésére, egészségére, kultúrájára és jólétére nagy gondot fordító, katonailag 

erős birodalom kiépítése.485 Sonnenfels Grundsätze der Polizey című, szintézis jellegű 

munkája mindazt tartalmazza, amit az új kormányzati formának meg kell tennie hatékonysága 

növelése érdekében. Ilyenformán az új koncepció szerint az államnak foglalkoznia kell a 

kultúra támogatásával és terjesztésével, populacionisztikával, egészségvédelemmel, 

intézkednie kell a népszámlálások, nyilvántartások ügyében, valamint az ipar, mezőgazdaság 

és kereskedelem fejlesztésének területén. Fontos tevékenységi körét képezi a kormányzati 

                                                 
482 Idézi Christián László: Epizódok a rendészet történetéből. Iustum Aequum Salutare 2009, V. 3. 155–170. 
483 A kameralizmushoz és annak gondolkodóihoz lásd Albion W. Small klasszikus munkáját: Small, Albion W.: 
The Cameralists. The Pioneers of German Social Polity. Kitchener, Batoche Books, 2001. [1909]. A 
kameralizmus fogalmi dilemmáihoz osztrák területeken lásd: Madarász 2002. 
484 Sonnenfels módszereinek hatásáról a felvilágosult abszolutizmusra: Kontler László: Polizey and Patriotism. 
Joseph von Sonennfels and the Legitimacy of Enlightened Monarchy in the Gaze of Eighteenth-Century State 
Sciences. In: Guttica, Cesare – Burgess, Glenn (eds.): Monarchism and Absolutism in Early Modern Europe. 
London, Pickering and Chatto, 2012, 75-90.  
485 A kérdéshez részletesebben lásd: Laborier, Pascale: La «bonne police». Sciences camérales et pouvoir 
absolutiste dans les États allemands. Politix. Vol. 12, N°48. Quatrième trimestre 1999, 7-35. 
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apparátus és államigazgatás reformja, adott esetben pedig a rendi, illetve korporatív előjogok 

eltörlése;486 itt pedig újra felidéződik az alattvaló/uralkodó dichotómián alapuló 

berendezkedés újragondolásának szükségessége. 

A kameralizmus hagyománya a birodalom bürokráciájának szemléletét hosszú időre 

meghatározta a 18. század után is (elég csupán arra gondolni, hogy az egyetemeken a 19. 

század közepéig tantárgyként oktatták). Ennek értelmében az állam legfőbb feladata a 

közjólét biztosítása, ennek érdekében az állam hatalma ellenállhatatlan, a polgárok pedig 

engedelmességgel tartoznak iránta. Ebből az államcél-meghatározásból következik, hogy az 

állam gondoskodik a polgárok megélhetéséről, ugyanakkor munkára is kötelezheti és munkára 

is nevelheti őket (lásd ismét Foucault gondolatait a dologházak, javítóintézetek stb. 

felállításáról). Egy ilyen állam – az abszolutizmus viszonyaival igencsak egybecsengő 

sonnenfelsi felfogásban – mindent megtesz a népesség gyarapítása érdekében (itt sok a 

korszak másik államtudományával, a statisztikával való átfedés), intézkedik a népszámlálások 

felől, utakat korszerűsít, közegészségügyi intézményeket hoz létre, folyókat szabályoz stb. 

Ennek fejében ugyanakkor mindent ellenőriz, ami a területén történik, még akár erkölcsi 

értelemben is, ahogy ezt a francia példánál is láthattuk. Ezért helytálló a kifejezés: rendészeti 

állam, amely minden felett gyámkodik és előírásokat fogalmaz meg. Itt visszautalhatunk az 

állam már említett gondoskodó szerepének kialakulásához a fegyelmezési stratégiákkal 

szemben. Érdemes megjegyezni, hogy az az átfogó értelem, melyet az igazgatásnak a 

kameralizmus tulajdonított, csak a törvényhozás és végrehajtás elválasztása eszméjének 

elterjedése után szűnt meg. Ugyanígy: a kameralizmus sokak szerint nem is igazán tudomány 

volt, hanem gyakorlati és tapasztalati ismeretek halmaza. Politialis és kameralis tudományok 

– sok tekintetben tehát a közigazgatás előzményének tekinthető. Nemcsak a politika része 

volt, főnemesi könyvtárakban is megtalálható.487 I. Ferenc 1801-ben létrehozta a „Polizei-

Zensur-Hofstellé”-t, melynek nyomán a cenzúra kizárólagosan rendőri üggyé vált. A 

cenzúrarendeletek sokasága mellett az egész országot behálózó rendőrkémek titkos jelentései 

gondoskodtak a sajtó megfelelő ellenőrzéséről.488 

                                                 
486 Kovács Kiss Gyöngy: A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli magyar 
emlékirodalom láttatásában (17. század vége – 19. század eleje). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület 
(Erdélyi tudományos füzetek 228.), 2000, 11. 
487 Egyetlen példa a sok közül: Kurucz György: Könyv és főnemesi műveltség. Festetics György 
magánkönyvtára katonai pályára lépésének kezdetén. Aetas (21.) 2–3. 93–108. 
488 Kókay György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei, 1780–1795. Budapest, 1970. 
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A politia vagy polizey tehát kezdetben egyfajta tudományfogalomként,489 a kamerális 

tudományok értelmében jelent meg, hogy aztán mindinkább a II. Lipót és I. Ferenc alatt 

kiépült rendőrség intézményére vonatkozzon. Ez a folyamat érthető is a francia forradalmi 

terror és a magyarországi jakobinus összeesküvés, valamint perek és megtorlások korában. Az 

érdekes a dologban az, hogy az átmenet a kettő közt viszonylag lassan történik, s a fogalom 

kontúrjai sokáig nem rendelhetők hozzá egyik értelemhez sem élesen. Ennek jelentőségét a 

bemutatott konkrét példák esetében is láthatjuk majd.  

 

 

A fogalom a magyar nyelvű politikai diskurzusokban  

 

Ha közelebbről vetünk egy pillantást a korabeli Magyarország helyzetére, talán nem is 

meglepő, hogy bizonyos politikai-társadalmi fogalmak használata összetettnek és 

problematikusnak bizonyul. Egyfelől, a 18-19. század fordulója (mondjuk úgy, hogy a józsefi 

korszaktól a reformkor kezdetéig) már „köztörténeti” szempontból is meglehetősen viharos 

és változatos periódus, politikai és kulturális értelemben egyaránt (jozefinista politika, 

felvilágosodás, jakobinus összeesküvés, abszolutizmus, napóleoni háborúk stb). Másfelől, a 

kérdéses időszakban (és természetesen azt jóval megelőzően is) Magyarországot 

felekezetileg, rendileg, etnikailag, nyelvileg, professzionálisan vagy épp regionálisan 

tagolódó politikai szubkultúrák sűrű szövedéke hálózta be, az eltérő kultúrájú lokális 

nyilvánosságok, valamint az említett tagoltság pedig kiváló talajt jelent az egymás mellett 

létező politikafogalmak számára.490 Az egymás mellett létező különféle politikafogalmak 

nem csupán annyit jelentenek, hogy egyaránt találkozunk a szövegekben magyar, latin és 

német alakokkal, hiszen ez a magyarországi politikai kultúra többnyelvűségének (amely 

többnyelvűséget etnikai és a már tárgyalt pococki-értelemben egyaránt értelmezhetünk) 

ismeretében nem szokatlan jelenség. Mindezek mellett jelen vannak a historiográfiai 

problémák is, ilyen például a már többször említett, sok polémiát kavaró „kontinuitás-

kérdés”. A közélet e politikai és kulturális változatosságának megfelelően a korszak fogalmai 
                                                 
489 A politika tudomány- és területfogalmához lásd: Palonen, Kari: Küzdelem az idővel. Budapest, L’Harmattan, 
2009. Palonen elméletének vizsgálatához, illetve a korabeli Magyarország különféle politika-fogalmainak 
vizsgálatához lásd: Szűcs Zoltán Gábor: Küzdöttek-e az idővel a magyar politikusok a 19. század első 
évtizedeiben? In: Szabó Márton (szerk.): Küzdelem a történelemmel. Tanulmányok a politika 
fogalomtörténetéről, Kari Palonen munkásságáról és a narratív időről. Miskolci Egyetem, Politikatudományi 
Intézet, 2010, 15-37. 
490 Kovács – Szűcs: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? Korall, 35, 2009/4, 147-174. 
Lásd részletesebben: Tóth Zoltán: A rendi norma és a „keresztyén polgárisodás”. Társadalomtörténeti esszé. 
Századvég 1991 (7.) 2–3. 75–130 



 167 

is igencsak eltérők lehetnek használataikban, s nem kivétel ez alól a politika sem. Érdemes 

tehát a „nagypolitika”, vagyis a kormányzat és kormányzottak relációján kívül is elemezni 

bizonyos diskurzusokat és bizonyos fogalmak használatát. A Politia-fogalom szempontjából 

ez különösen fontos, hiszen a fogalom összetettsége megmutatja, mik is foglalkoztatták a kor 

közéletre érzékeny emberét, illeve hogy kik, hol és hogyan gondolkodtak a Politziáról, a 

politika ezen sajátos változatáról a korabeli Magyarországon. 

 

 

Politia – gondoskodó állam és politikai cselekvés a diskurzusokban 

 

A fenti kérdésre talán úgy lehet felelni, hogy az ország heterogenitásának megfelelően szinte 

mindenki. A korszak magyar nyelvű politikai irodalma is rendelkezik szép számmal a 

korabeli politikának ezt az oldalát bemutató szövegekkel: magán a kormányzaton kívül 

katolikus papok, evangélikus lelkészek, köznemesek, főurak és értelmiségiek egyaránt 

hozzászóltak a kérdéshez. Ezek nagyrészt olyan pragmatikus ügyeket próbálnak rendezni, 

amelyek egyfelől szorosan kötődnek a mindennapi gyakorlatokhoz, ugyanakkor a 

tudományként felfogott, sonnenfelsi Polizeywissenschaft keretei között a tudományos reflexió 

tárgyaként is a politikai figyelem középpontjába kerültek a század folyamán, és mint ilyenek 

is foglalkoztatták a korszak politikai gondolkodóit. 

Első példánk rögtön kitűnően megjeleníti a politia fogalmának összetettségét és a 

hatalom gyakorlásának ehhez kapcsolódó mechanizmusát. A tanulmányait Sopronban, 

Wittenbergben és Halléban végzett, külföldi könyvtárakban magyar irodalmi művek után 

kutató Hrabovszky Görgy (1762-1825) evangélikus lelkész német nyelvről fordított le egy 

utópisztikus jellegű munkát 1791-ben, amely a politia égisze alatt a nép és uralkodó, valamint 

a közösség egyes tagjainak egymással szembeni ideálisnak tekintett viszonyát taglalja. 

Érdemes ezeket konkrétan is felidézni:  

 

Az Uralkodó Fejedelemre nézve. §. II. A’ Fejedelem Tisztviselőire nézve.  §. III. A’ 
Házasságról. §. IV. A’ Házasokról. §. V. Szűlékről. §. VI. A’ jó nevelésről. §. VII. Az 
örökségről. §. VIII. A’ Gyermekekről. §. IX. A’ Testvérekről. §. X. Az Inasokról. §. XI. 
Azokról a’ kik valamelly jó-téteménnyel élnek §. XII. Az Ifjakról. §. XIII. Az Öregekről. §. 
XIV. Az Elöljárókról, választatásoknak idejéről ’s kötelességekről. §. XV. A’ himlőnek bé-
óltásáról ’s a’ betegektől közönségessen. §. XVI. Az Elöljárók választásának módjáról. §. 
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XVII. Az el-szegénykedett Tagokról ’s a’ Társaságnak a’ végre gyűjtendő alamisnájáról. §. 
XVIII. A’ Temetésről és a’ gyászról. §. XIX. A’ Haza-szeretetétől.491 
 

 
Nem nehéz mindebben megtalálni a hasonlóságot és átfedéseket a delamare-i police-fogalom 

egyes elemei és az iménti felsorolás között, de ugyanez elmondható a Polizeywissenschaft-ról 

is. A társas- és magánélet szinte valamennyi területét érintő kérdések között egyaránt találunk 

az államhoz való viszonyra utaló, financiális és gazdasági ügyeket érintő, társadalmi 

gondoskodással és erkölcsi kötelességekkel foglalkozó tételeket. A már említett biopolitikai, 

hatalomgyakorlási és racionalizálódási folyamat egy sokat idézett elemét, a himlőoltással 

kapcsolatos rendelkezést is megtaláljuk a pontok között. Arról van ugyanis szó, hogy a 18. 

század jellemző betegségének „kezelése” nem a betegek és a betegség társadalomtól való 

elkülönítése útján megy végbe, hanem a védőoltás bevezetésével, mely lényegében egyet 

jelentett a lakosság tervszerű és tudatos „megfertőzésével”, pontosan a célravezető prevenció 

érdekében. Ez az eljárás pedig alapvetően különbözik a korábbi időszakok módszereitől, 

többek közt azért, mert társadalmi szinten érvényesítik, és a fent említett politia-fogalom, és a 

hozzá kapcsolódó hatalomgyakorlási stratégia elterjedésével válhatott sikeressé. A munka 

egyébként ugyanúgy kiterjed az erkölcsinek tekintett kérdésekre és feladatokra, mint a 

közegészségügy és közhigiénia egyéb aspektusaira (a temetkezésre és gyászra vonatkozó 

kérdéskörnek szintén van ilyen relevanciája).  

Szintén a gondoskodó állam képével találkozunk egy másik, egyfelől elméleti, 

másfelől a korszakbeli közviszonyokra reflektáló munkában, melynek címe: Intézet egy 

siketeket és némákat nevelő oskolának fel-állítása végett, és amely a korszak híres orvosának 

May Józsefnek a munkája.492 A munkában szintén a gondoskodó állam képével találkozunk a 

vakok és siketek számára felállítandó iskola kérdésének kapcsán, mely szintén egy fontos 

mentalitástörténeti pontról árulkodik. Bármennyire banálisan hangzik ugyanis, egészen 

egyszerűen itt arról van szó, hogy a társadalom, a „Társaság” részét képezik immár azok a 

csoportok is a kollektív tudatban, akik korábban egyáltalán nem tarthattak számot erre a 

státuszra. Ha úgy tetszik, jelentős mentalitástörténeti változással állunk szemben ezen a 

ponton. Ahogyan a kormányzat hatalomgyakorlási technikája is végérvényesen megváltozni 

                                                 
491 Hrabovszky György: A’ szent lutzai uj szállóknak eredetek ‚s szaporodások azon törvényekkel együtt 
mellyekkel virágzásokat eszközli IV. Ferdinand a’ két Szitziliai országok királya. Veszprém, 1792. Itt kell 
megjegyeznünk, hogy a példaként bemutatott szövegrészletek nagy részét a Lelkek az Elisium mezején címet 
viselő szöveggyűjtemény „Igazgatás” című fejezetéből választottam. Szerkesztőtársammal, Szűcs Zoltán 
Gáborral éppen az volt a célunk, hogy az e tanulmányban bemutatott fogalomhoz releváns szövegeket 
válogassunk a 18. század magyar nyelvű politikai irodalmából. Kovács – Szűcs: „Lelkek az Elízium mezején.” 
2010, 59-81. 
492 May József: Intézet egy siketeket és némákat nevelő oskolának fel-állítása végett. [h. n.], 1799. 
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látszik, ez a fordulat nem csak az udvar-népesség viszonyában érdekes, hanem a politikai élet 

alsóbb szintjeinek szereplői kapcsán is.  

 

„Úgy is van a’ dolog, mint az intézethez képest kell lenni. Nincs e’ jóltévő orvosi 
intézetben a’ külső, akár polgári, akár hit-társaságbeli külömbségekre semmi tekintet: 
menedék helyet talál itt minden szűkölködő beteg, csak jelentse magát annak rendje 
szerint.”493 

 

Az intézmény(ek) létrehozása ebbe a bizonyos mentalitástörténeti keretbe illeszkedik. A 

biopolitika itt is jelentős hangsúlyt kap, hiszen a betegségről szerzett felhalmozott tudás 

szerepe ugyanolyan fontos, mint a gazdasági és demográfiai kérdéseknél. A politia ezen 

szegmensének kérdéskörénél az egészségügy mentalitástörténeti változásainak kiemelt 

szerepük van, részben ennek is köszönhető, hogy a kérdéssel kapcsolatban az orvostörténet 

területén már születtek kitűnő írások.494 Az orvoslás fejlődéséhez hasonlóan, melyben már 

nem, illetve nem kizárólag a hiedelmekhez fordulnak segítségként és eszközként, hanem 

funkciókat próbálnak teljesíteni, a politikai diskurzusban is találkozunk ilyen funkciót betöltő 

elemekkel, ezek lesznek tehát az intézmények.495 Társadalmi jelenségként kezdik felfogni az 

egyes betegségek (jelen esetben a siketség és siketnémaság esetét) jelenlétét, és ezeket nem 

csupán egészségügyileg, hanem társadalmilag is megpróbálják kezelni. A politia fogalma a 

korban a gyógyítás kulturális kontextusát is jelenti. Mint az előző fejezetben láttuk, a 18. 

században már a népi felvilágosítás, vagyis Volksaufklärung, még pontosabban annak 

magyarországi recepciója sem hagyja érintetlenül a kérdést, de ezeknél a munkáknál 

többnyire a betegségek szakszerű ismertetéséről van szó, illetve a lehetséges gyógymódokról. 

A társadalomról való gondolkodás új elemeként ugyan már megjelenik a gondolat, hogy az 

ember a közösség tagjaként nem csupán a saját, hanem mások egészségéért is felelősséggel 

tartozik, és ebben mindenki képességeihez mérten részt kell, hogy vegyen. A 18. század 

folyamán már papok és lelkészek prédikálnak a himlőoltás szükségessége mellett,496 az 

egészségügy és az arról való gondolkodás pedig egyre inkább közüggyé válik a mindennapi 

                                                 
493 A’ Pesti Polgári köz Ispotály leírása. Tudományos Gyűjtemény 1817/XI, 124-131. 
494 Egy ilyen elméleti írás például: Császi Lajos: Biopolitika és kultúra. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2007. 
Az orvoslás kontextusmentes magyarázata – igaza van – még mindig túlságosan dominánsnak tűnik. Az 
társadalomtörténeti relevanciájú, 18. századra vonatkozó kutatásokhot lásd pl. Krász Lilla: A bába történeti 
szerepváltozása a 18. századi Magyarországon. Budapest, 2003; Krász Lilla: Orvosértelmiség Magyarországon 
a 18. század második felében. In: Nagy Balázs (szerk.): Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György 
tiszteletére. Budapest, 2004, 337–344. 
495 A kettő közötti küzdelemről lásd Tóth G. Péter: Tárgyak, férgek, démonok. Korall 35. 2009, 5-42. 
496 Például Nagy Sámuel, Balog István. Lásd részletesen: Fekete Ilona: Népi felvilágosítás – egészségügyi 
felvilágosítás a XVIII. századi Magyarországon. In: Czoch Gábor – Klement Judit – Sonkoly Gábor (szerk.): 
Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Budapest, Atelier, 2008, 439–455. 
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gondolkodásban is. Ennek egyik remek példája többek közt az a Haffner Mihály által írt 

értekezés, amely egy új pesti ispotály (a későbbi Rókus-kórház) felállításának szükségessége 

mellett érvel a fentiekhez hasonlóan.497 

Arról van itt szó, ami szintén a Polizeywissenschaft körébe tartozó tudás fontos részét 

képezi, vagyis az a felismerés, hogy a népesség kiszámítható élelmezését (jelen esetben a 

gabonaellátást) nem lehet pusztán az alapján biztosítani, hogy tisztában vagyunk a várható 

termelési hozammal. Az előrejelzés, és ezáltal az ellátás zavartalansága azon alapul, hogy a 

kormányzatnak tisztában kell lennie a termelés megoszlásának területi és társadalmi 

egyenetlenségeivel, és ezek ellensúlyozására kell megfelelő stratégiát kidolgoznia. Erre 

jelenthetnek megoldást a tervszerűen felállított és finanszírozott gabonaraktárak. Ez utóbbi, 

vagyis a finanszírozás kapcsán pedig felmerül a már szintén említett probléma, vagyis hogy a 

rendi társadalom keretein belül ez a finanszírozás problémákhoz vezet, amelyet csakis az 

arányosan elosztott kontribúció küszöbölhet ki. Ezt természetesen bonyolítja a földtulajdonlás 

és a birtokok méretének aránytalansága, így vetődik fel már ekkor egyfajta „közös 

teherviselés” távlati terve. Márpedig a probléma jelen volt, hiszen a gabonahozamban 

mutatkozó különbségek regionálisan még az 1840-es években is nagyok voltak.498 

Szintén az igazgatás és közegészségügy területén bukkan fel a politzia-fogalom Cserey 

Miklós Kazinczynak írt 1828-as levelében, amikor az akkor már nyugdíjazott guberniumi 

tanácsos, Cserey arról számol be, hogy Erdélyben ismét kitört a pestisjárvány, és már 

Marosvásárhely egyes részeit is ki kellett üríteni. Kazinczyt egyébiránt különösen érdekelték 

az erdélyi állapotok, Csereyvel pedig egészen 1831-ig folyamatosan leveleztek az erdélyi 

fejleményekről. Cserey 1828-ban már-már indulatosan említi, hogy az 1740-es évek elejének 

török háborúi után is meglehetősen rossz volt a helyzet a pestis szempontjából. Akkor 

azonban Mária Terézia, „kinek Órszáglása, népire való gondosságra nézve, elfelejthetetlen”, 

szisztematikus tervezetet adott ki a pestisjárvány leküzdése céljából. Ennek könyv formáját 

kutatta fel Cserey akkor, mikor 1813-ban intézkednie kellett a pestis ellen Brassó környékén. 

                                                 
497 Haffner Mihály: Szabad királyi Pest városa' nemes tanátsának és közönségének szólló projectum: egy 
alkalmatos Betegek' Ispotályának felállítására, bé-szerzésére, és tartására: lokalis irás. Pest, 1793. 
498 Glósz József Fényes Elek és Benda Gyula kutatásai alapján állapítja meg az erre vonatkozó értékeket a 
mesterséges területi egységnek tekinthető (és ezért néha kissé torz adatokat mutató) vármegyékre bontva. A 
legnagyobb „gabonaimportőrnek” többek közt éppen Zemplén és Borsod számított. Glósz fenntartja ugyanakkor, 
hogy szélsőséges viszonyok esetén a 19. század első felében szinte bármely megye ellátása válságba kerülhetett, 
kedvező körülmények között pedig akár önellátóvá is válhatott egy egyébként kevésbé termékeny terület. Vö: 
Glósz József: Területi hiány és felesleg Magyarország gabonatermelésében a 19. század első felében. Korall 36. 
2009, 119–140. Az éhínség kezelésének reformkori stratágiájához lásd pl. Czoch Gábor: A reformkori 
közigazgatás az éhínséggel szemben (1845– 1847). In: Bódy Zsombor – Mátay Mónika – Tóth Árpád (szerk.): A 
mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Budapest, Osiris, 2000, 371–390. A források 
között a kihívás kezelésére vonatkozó további elképzelésekre a későbbiekben részletesen is kitérünk. 
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Kiürítést és vesztegzárat rendelt el, a helyzet felülvizsgálatára pedig egy bizonyos Gramont 

tábornokot küldtek ki: 

 

„Mihent Gramont Szebenbe visza érkezett; töstént megköszönte gondosságomat, — meg 
pirongatta a 2dik Székely Regiment Reserva Commandóját, s azt parantsólta, hogy az 
egésség politiájában töllem fügjenek. — Evel erőmet meg nevelném, s a Szomszéd 
Igazgatókis példámat gyórsan követvén, — a pestis Brassó Vidékéböl ki nem terjedhetett; 
söt ottis, a Brassai Politia töllem megfenyegetve, kettőztette figyelmetességét!”499 
 

Itt ismét egy érdekes esettel állunk szemben, hiszen a rövid szövegrészletben kétszer is 

szerepel a politia alak, apró eltéréssel. Az első politia elsősorban szintén igazgatást, egyfajta 

szakpolitikai cselekvést jelent a közjó érdekében, közel állva így a többi levélben 

megfigyelhető igazgatás jelentéshez, amelynek latin megfelelője azért többnyire az 

administratio, míg a második, tulajdonnévi alak már a rendfenntartó és ellenőrző szervre 

vonatkozik.500 Mária Terézia Cserey Miklós által említett rendelete maga is érdekes forrás 

lehet a politia témaköréhez. A kutató ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben van, hogy az 

igazgatás értelmű politia témaköréből több más (némileg eltérő, mégis sokban hasonló) 

dokumentum maradt az utókorra, ilyen például az a Mária Terézia által kiadott rendelet, 

amely a szolgálatot teljesítő és elszállásolt katonák körülményeiről, a térhasználatról, a 

lakossággal való együttélés részletes szabályozásáról szól. Ez az 1747-ben a kormányzat által 

kiadott regulamentum, majd annak 1751-es folytatása a helyiségben okozott károk 

megtérítéséről, a katonaság által gyakorolható jogoktól a helyi lakosság védelmének kérdéséig 

valamennyi területet részletesen szabályoz.501 Ezeknél a példáknál láthatjuk tehát a fogalom 

igazgatás (administratio) és valamiféle mindennapi cselekvő politika, politikai stratégia 

értelmében. Térjünk vissza egy pillanatra Kazinczy levelezéséhez, ezúttal egy másik 

Csereynek, Cserey Farkasnak írt levelére, melyben ugyanazon (Politia) alakban  a 

tudományfogalmat, az akadémiai szinten (ebben az esetben a pesti egyetemen) oktatott 

államigazgatási (kamerális) tudomány értelemben említi azt: 

                                                 
499 KazLev. XX/4958. 
500 Szintén rendőrségként bukkan fel a fogalom Cserey Miklós 1813-ban írott levelében, amikor is első kézből 
számol be Kazinczynak a kérdéses járványról és az általa felállított vesztegzárról: „Itt az a’ leg nagyobb baj, 
hogy a’ Brassai Szomszéd Tartományba bé jött Oláh Országból a’ Pestis, és nemhogy megszűnt vólna, söt terjed, 
noha mindent elkövet a’ Politia a’ mit tud ’s a’ mit akar. Brassó egy nagy Kereskedő Város, melyen keresztül 
fóly a’ Napkeleti Commerciumunk nagyobb része, ’s van benne mintegy 40,000 lélek. E’ most bé van keritve 
Lineával, de a’ Katonaság ki vitele miatt olyan gyengén, hogy ha én a’ Pestis kezdetétöl fogva Lineát nem 
tartanék (melynek elbontását a’ Gubernium háromszór is parantsólta) régen benn vólna a’ veszedelem.” Cserey 
Miklós Kazinczynak 1813. KazLev XI/ 2561. 
501 Hadi regulamentum: Hadi regulamentum mellyet nemes Heves- és Külső Szolnok törvényessen öszve-
szövetkezett vármegyék, magok helységei lakossinak tulajdon szükségekre magyarra fordittattak és ki-
nyomtattattak. Buda, 1747. 
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„Consiliarius Reviczky, a’ ki a’ Pesti Universitásnál Politiát tanított, magyarázni kezdette, 
ha a’ Cuprea monetának meg kell e úgy mint az aranynak, ezüstnek ütni a’ maga mértékét, 
’s Halasi Heves Vármegyei buzgó Pápista Úri ember felkölt. Nem ide való beszéd az édes 
Consiliarius Uram, úgymond. Oskolába való beszéd az! (ennek a’ bohónak döfést 
szülhetőnek tetszett az, hogy Reviczky valaha Professor volt) nem kell nekünk Jus Publicum 
és Politia! Itt a’ mi Jus Publicumunk és Politiánk úgy mond ’s úgy mutatott a’ Corpus 
Jurisra, melly előtte állott, mint a’ Zsidó Pap fogott volna a’ frigy ládájára. — Hagyjuk ezt! 
Bolondok mindenütt teremnek! „502 

 
Kazinczy Miklós egy családi perről beszámolván írt levelet bátyjának 1286-ban, és ebben 

egyik fia tanulmányi eredményei kapcsán említi a tudomány nevét:  

 
„A’ mi engemet illet: egésségem hálá Istennek jó. — Sándor Fiam Temesváron túl Krassó 
Vármegyében Bogschánban fekszik. — Victor cum Eminentia (ex Jure privato 7dik, ex 
Politia 2dik) végezvén Oskolai pályáját, ’Sombori Öcsémmel a’ Diaetán van, ’s Tabularis 
Prókátor készűl lenni. — Titus most Poeta. — Béla Porubán van, ’s Soósék nevelik.”503 
 

 
A tudományos és tantárgyi értelem mellett már igencsak korán megjelenik a szóalak 

rendőrséget, rendfenntartó intézményt jelölő értelme is. Erre Kazinczy levelezésében már 

1810-es keltezéssel is találunk példát. Ekkor ír ugyanis Horváth István Kazinczynak egy rövid 

beszámolót Batsányi János ügyéről, aki a napóleoni kiáltvány fordítása, valamint a Hungarus 

ad Hungaros könyvecske megírása miatt kerül szorult helyzetbe, és kénytelen Párizsba 

menekülni Bécsből. Horváth itt szintén a Batsányit üldöző rendőrségre utalva használja a szót: 

 
„A’ napokban vettem Bétsből Ferentzi János barátomnak tudós dolgokkal terhes levelét. 
Most belőle tsak a’ legfontosabb tárgyat közölhetem levelemnek hosszúsága miatt. Kereste 
száláson Batsányit, ’s helette Feleségét találta. A’ tudós férj hogy a’ Politia boszuját 
elkerűlhetné, Marette Barátával Parisba útazott, elhitetvén kedvesével, hogy ő elutazván, 
néhány nap mulva visszatérni fogna.”504 

 
 
A levelezésben bőven találhatók még további példák a szó rendfenntartó értelmének 

használatára, illetve a rendőrségre, mint intézményre vonatkozó értelemben.  

  
 
„Most elég gondolkozni való materia van minden sorson s pályán lévőknek — ’s talán az 
Ujjságok soha se vóltak oly várandóssak mint most, nem tudom mit fognak szűlni? Azt 
mondják felette sok emissariusok vannak ide ’s tová, de G. Politia is. — Én már nem csak a’ 
Háborúkat előre el-látó Politicusok calculussához nem értek, de gondolkozni is alig tudok, 

                                                 
502 KazLev V/1126. 
503 KazLev XIX/ 4578. 
504 KazLev VII/ 1654. 
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és eddig az eszem egészlen meg fásult vólna, hanem ha az idén különös Látogatók által 
időről időre meg nem frissittetne.”505 

 
A politzia németes szóalak már nagyrészt a rendőrség,506 a Polizeywissenschaft szóban is 

szereplő polizey alak a levelekben pedig már szinte kizárólag a rendőrség értelmében bukkan 

fel. 

Így fest tehát nagyvonalakban a kérdéses fogalom az általunk tárgyalt időszakban. 

Egyfelől tehát a politia vagy polizey értelmezhető a „kamerális tudományok” 

jelentésmezejében, mellyel kapcsolatban a politikai diskurzus egymástól teljesen eltérő 

hátterű szereplői nyilatkoznak meg. A fogalom mind az akadémiai szintű műveltség és 

oktatás, mind pedig a pragmatikus „igazgatási” és „adminisztratív” problémák jelenségével is 

kapcsolatba hozható. Ugyanakkor nagyjából ezzel egy időben (leginkább I. Ferenc 

uralkodásának kezdetétől) részben európai (francia forradalom és forradalmi terror), részint 

pedig magyarországi (jakobinus összeesküvés és következményei) eseményekkel 

összefüggésben már a rendőrség, a rendfenntartás intézményeire is kezdték alkalmazni. Az 

érdekes a dologban az, hogy az átmenet a kettő közt viszonylag lassan történik, s a fogalom 

kontúrjai sokáig nem rendelhetők hozzá egyik értelemhez sem teljesen élesen.  

Az 1820-as években Erdélyből kommentálva Cserey Miklós, miután erős kritikával 

illette a királyi rendeleteknek ellenálló vármegyék viselkedését, megengedi, hogy „Ő 

Felségének sints viszszont jó politikája.” Hiszen a magyarokkal való konfrontáció nem 

                                                 
505 Sárközy István – Kazinczynak. Kazinczy 1902: 2929. Vagy például: „D. olly jól fordította, hogy lehetetlen 
jobban, ’s valamit a’ N. magasztalására írt, az mind meg van a’ Bécsi Deák és Német Udv. Politia szemei alatt írt 
darabokban.” Kazinczy – Szentgyörgyi Józsefnek. Kazinczy 1896: 1743. „Ezen magyarázatnak itt helyben való 
ki hirdetésére a’ Deputationak 3 Tagját ki rendeltük, a’ kik a’ Város Birójával egyet értőleg a’ kereskedőket és a’ 
Czéh Mestereket a’ Tanátsházhoz egybe gyüjtvén, magyarázzák meg nekik ezt az értelmet. Másnap reggel a’ 
magyarázat meg esett, és a’ Bóltok, mészárszékek esmét nyitva vóltak. A’ piatzon mindent lehetett kapni az 
előbbeni árán. A’ következő Héti-vásáron a’ gabonát drágán tartották, némelyeken a’ Politia erőszakot tett, ’s 
abból a’ következett, hogy a’ következendő csütörteken igen kevés gabonát hoztak a’ piatzra. Kéntelen volt 
engedelmesebb lenni a’ politia, ’s 14–15 frton ment a’ buzának vékája.” Cserey Miklós – Kazinczynak. 1811. 
KazLev VIII/ 1974. 
506 „Örvendek tiszta szívemből, hogy a’ politzia körme közzé nem kerűltél, ezek vagy szét tépik, vagy el dugják 
az embert. Hogy esik az, hogy minden politzia mellett annyi a’ Tolvaj, annyi a’ gazember, és hogy az 
emberséges embernek is annyira kell tartani amazoktól, mint magátúl a’ politziátúl?” Gr. Dessewffy József — 
Kazinczynak. 1815.  KazLev XIII/ 2970. „Ma hallom borzadással, mi történt Pesten Júl. 18dikán. Mi lesz a’ 
következés azokra a’ szerencsétlenekre? — De mi lesz másokra is? A’ titkos Politzia most még inkább fel fog 
vigyázni mind azokra a’ kik oktalanságokat követnek el, a’ kik a’ Lengyeleket magasztalgatják, ’s az ollyak 
ugyan ne reméljék boldogúlásokat. Az Istenért kérlek, magadat ne tedd szerencsétlenné.” Kazinczy Ferencz – 
Kazinczy Emilnek. 1831. KazLev XXI/ 5367. „Sajnálom hogy nem vetted két rendbéli levelemet Bétsben, mert 
hármat írtam oda, egyet Bártfáról, kettőbe pedig, talán éppen azokba a’ mellyek most talán, de minden 
veszedelem nélkül, a’ Policzia kezébe vannak, versek is valának, az egyikben különösen a’ Sas versezet 
Napoleonhoz, ezen epigrafével; Jovis armiger ales, a’ militáris sartzsanyar ellen, mellyet még a’ múlt April. 
Írtam.” KazLev 13/ 2941. 
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szolgálja az érdekeit a jelenlegi, külpolitikailag is bizonytalan helyzetben.507 Ez a 

fogalomhasználat már megegyezik a későbbivel, legalábbis ami a magyar politika szó 

használatát (konkrétan a policy értelmű használatát) illeti.508 Erre temérdek példát lehetne 

hozni a korszak politikai irodalmából, álljon itt azonban egy különösen jellemző példa, 

mégpedig a Dessewffy József által 1825 januárjában útjára indított folyóirat, a Felső 

Magyarországi Minerva első számának szerkesztői előszavából, ahol a politikai már élesen 

különül el más fogalmaktól: 

 

„A’ Tudományok, Szép Mesterségek, és a Művészség minden nemeinek köribe tartozó 
tárgyakat (kivévén a’ Politikát illetőket) szabad nékünk azokba bé-venni. Azon leszünk, 
hogy vagy szükséges, vagy köz-hasznú, és kedvességet érdemlő tárgyakkal kedveskedjünk. 
A’ szelídség, a’ jámborság, a’ kéméllés lelke fog minket ébreszteni.”509 

 

Egyszerre állunk már itt szemben a policy-típusú fogalommal, amely magában foglalja a 

közéleti eseményeire vonatkozó jelentést is, megegyezvén lényegében a fogalom mai 

körvonalaival a fogalmi átmenet időszakának vége felé. Ez az átmenet természetesen jóval 

korábban kezdődött, és a politia-szóalakhoz köthető volt már egyfajta jellegzetes policy-

típusú fogalom 1790 előtt is. Erre jó példa a Miklós Sámuel által elmondott halottbúcsúztató 

Szathmáry Király György borsodi alispán és diétai követ halálának alkalmából.510 A szöveg a 

„Respublika” és a fejedelmi hatalom tartóssága mellett arról értekezik, hogy mi a „Politikusi 

Méltóság”, ki is az ideális Politikus, és miben állnak az ő erkölcsi tulajdonságai, melyekkel 

képes a Politzia helyes irányítására. A politikairányítása ugyanis nem bízható akárkire, ahogy 

ezt a korszak Politziá-jának tapasztalatai is mutatják: 

 

„Fordítsuk már szemeinket elméinkkel edjütt szomorú Hallgatóim azoknak aranynyal és 
ezüsttel az Istentől meg elegyíttetett embereknek seregekre, kikre a’ Politzia bízattatott. 
Kiket midőn az emberi társaságnak első kezdeteitől fogva, a’ mostani időkig megszemlélek, 
a’ Politikusok’ virtusaikon, és azokból származó Méltóságos ditsőségeken elbámúlván, 
kétségbe kezdem hozni, ha szóllanom é inkább, vagy hallgatnom vólna illőbb. 
Mertmagamban jól érzem azt, hogy azoknak tsak ezred részeknek kibeszéllését is erőmmel 
fel’ nem érem. Ti pedig a’ kik előtt nékem Oskolai embernek szólnom kellene; mindnyájan 
politikusok lévén tartok attól, hogy Hannibálra találjak, a’ ki ő’ előtte a’ Hadi Vezérek’ 

                                                 
507 Cserey Miklós Kazinczy Ferenchez, 1823. KazLev XVIII./4207. Ugyanezt a fogalomhasználatot követi egy 
1824-es levele: Cserey Miklós  Kazinczy Ferenchez, 1824. KazLev XIX./4281.  
508 A példák sorát még lehetne folytatni akár Kazinczy levelezéséből, akár a korszak politikai irodalmának egyéb 
darabjaiból. 
509 Felső Magyarországi Minerva 1825. január, 1. sz. 
510 Miklós Sámuel: Néhai b. e. tiszt. tudós ... M. S-nek minden halotti oratzioji azon edj oratziojával edjütt, 
meljet a keresztyéni türelemről való császári kegyelmes parantsolat kihirdetésének alkalmatosságával mondott. 
Halála után rendbe szedte, és közre botsátotta Bartzafalvi Szabó Dávid. Pozsony és Komárom, 1790. 
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virtusaikról disserált Phormióról azt mondotta: Hogy ő ugyan sok bolondokat látott immár, 
de még ennél soha se látott bolondabbat.”511 

 

Itt tehát a Politzia lényegében olyasvalamit jelöl, amelytől a Felső Magyarországi Minerva jó 

negyven évvel később elhatárolta magát, mint folyóirati témától, immár politika alakban, 

hiszen, úgy tűnik, a politia szó – és annak különféle alakjai – határozottan egy konkrét 

jelentés felé tolódott az eltelt idő alatt. 

Ennél a gondolatnál érdemes egy ugrással visszatérni a fejezet elején idézett, Bárány 

Péter és Kazinczy Ferenc közötti szóváltásra. Ez a vita és érvelés ugyanis pontosan egy olyan 

pillanatban hangzik el, amelyet ez a bizonyos fogalmi átmenet határoz meg. Egyfelől 

kiütközik belőle a racionális térszervezési, igazgatási és biztonsági megoldást előtérbe 

helyező árnyalat, Bárány határozott válaszába ugyanakkor nem lehet nem belehallani a 

rendőrségre, mint a tanulmány első felében vázolt módon kialakuló rendfenntartó 

intézményre való utalást. Hogy ő maga szándékoltan használta-e majdhogynem ironikusan a 

szót, nem tudhatjuk. A rövid beszédhelyzetbe ugyanakkor, talán a résztvevők szándéka 

ellenére (ugyanakkor az értelmezésre törekvő kutató nagy örömére) beleszorult a fogalom 

használatának a korszakra jellemző alapvető dilemmája. 

E fejezet keretei nem teszik lehetővé a korszak valamennyi politikafogalmának 

feltérképezését, különösen nem egy olyan heterogén környezetben, mint a korabeli 

Magyarország.512 Annyi talán azonban látszik, hogy még a tág politikafogalom ezen egyetlen 

formája is milyen összetett jelentéssel rendelkezik, hasonlóan a korszak más társadalmi-

politikai fogalmaihoz (nemzet, alkotmány, felvilágosodás stb.). A politia, polizei fogalom 

esetében a vázolt átalakulás ugyanakkor egy szélesebb európai kontextusba is illeszkedik, 

miközben megvannak a magyar közegre jellemző sajátosságai is. 

Látható azt is, hogy maga az ezzel kapcsolatban megnyilatkozó csoport is – hasonlóan a 

kontextushoz – meglehetősen heterogén. A „megszólalók” között találhatunk magától a 

kormányzattól kezdve a „nagypolitikára”, a regionális és birodalmi ügyekre egyaránt rálátó, 

és azt esetenként befolyásolni tudó szereplőket. A diskurzusban a vármegyei életben aktívan 

résztvevő köznemesek, a társadalom működése iránt érdeklődő nem nemesi származású 

értelmiségiek, papok, tanárok, lelkészek, orvosok egyaránt hallatják hangjukat. Ennek 

helyszíne éppúgy lehet a Diéta, mint a vármegyei közélet, a diskurzusok jellegét és a 

fogalomhasználatot pedig erősen meghatározza a többnyelvűség, vagy éppen a külföldi 

recepció, részben ezeknek köszönhetők az időnként felbukkanó esetlegességek, 

                                                 
511 Miklós Sámuel: Néhai b. e. tiszt. tudós ..., 1790. 
512 Ezt részletesebben megteszi: Szűcs: Küzdöttek-e az idővel a 18. századi magyar politikusok? 2010. 
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kiszámíthatatlanságok is. Hogy a fentebb bemutatott problémakört konkrét példákon keresztül 

is megfigyelhessük a korszak gondolkodásában, érdemes Bárány két munkáját 

kiindulópontként felhasználni.  

 

 

Államtudomány, statisztika, válságkezelés 

 

A politia fogalmához, illetve a Polizeiwissenschaft és kameralizmus elméleteihez 

szorosan kapcsolódnak az olyan, szintén a gondoskodó állam képével harmonizáló 

diskurzusok, melyek a különböző válságok elhárításának módját tárgyalják, és amelyhez már 

szinte kizárólag a sajátos „államtudományi” módszert, a statisztikát használják.513 Hogy e 

korszak statisztikai módszerei, illetve statisztikai irodalma mennyiben különbözik a korábbi 

évszázad(ok) ilyen irodalmától, továbbra is sok vita tárgyát képezi.  

Magyarországon és Európában a népesség különböző szempontú összeírásának 

gondolata nem a kora újkor találmánya. Bőségesen tárgyalta már a magyar és nemzetközi 

történettudomány, hogy a különböző, lényegében már a középkortól létező összeírásokat 

legnagyobbrészt az adózás elvárásainak megfelelően tervezték és végezték el.514 Az adóztatás 

ugyanakkor sok esetben minden rendszert nélkülözött, vagy éppen a rendszer jellegzetessége 

volt a többfelé való adózás. Az adózás céljának és jellegének megfelelően pedig a különböző 

összeírások eltérő szempontok alapján készülhettek, egymástól eltérő jellegű kvantitatív 

forrásokat eredményezve: a különféle adójegyzékeket, birtokösszeírásokat, urbáriumokat, 

vagy éppen a lakosság különféle szempontú összeírásait (pl. hadra fogható férfi lakosság) már 

szintén vizsgálta a történettudomány. Az adózási szempontokon kívül ugyanakkor másféle 

összeírások is készülhettek. Időnként az aktív ellenállást kifejtő, magukra nézve az 

összeírásokat veszélyesnek tartó nemeseket is számba vették vármegyei szinten.515 Az 

egyházigazgatás is különböző típusú conscriptiókat készített: lélekösszeírásokat, 

birtokösszeírásokat, egyházi személyek összeírását. De fontos források a népesedéstörténetre 

vonatkozóan a canonica visitatio-k iratai,516 az egyházlátogatási jegyzőkönyvek is. 

                                                 
513 Kreager, Philip : Quand une population est-elle une nation? Quand une nation est-elle un état? La 
démographie et l’Émergence d’un dilemme moderne, 1770-1870. Population, 1992 (47), Nr. 6., 1639-1655 
514 Brian, Eric: La mesure de l’État. Administrateur et géomètres au XVIIIe siècle. Paris, Albin Michel, 1994. 
515 Lásd például: Gárdonyi Albert: A vármegye és a város társadalma. In: Domanovszky Sándor (szerk.): 
Magyar művelődéstörténet IV. 1941. 
516 A kérdéshez lásd: Monok István: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása. Magyar 
Egyháztörténeti Vázlatok, 1998/1-2, 203-207. Forrásként való használhatóságához lásd még: Molnár B. Lehel: 
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Korszakunkban ugyanakkor a legismertebb és forrásként országos szinten a legjobban 

használható forrás a II. József által végrehajtatott népszámlálás, mellyel sokat foglalkozott 

már a szakirodalom.517 Ezt követően III. Ferdinánd 1804-ben rendelt el népszámlálást, mely 

szintén az adózó népesség összeírására irányult, akárcsak a későbbi összeírások. 

A 17. és 18. századi statisztikák közötti különbséget leggyakrabban a leíró, szöveges 

jellegű, illetve a gazdasági és társadalmi jelenségeket immár számmal leíró, „kvantifikáló” 

jellegű szövegek közötti alapvető eltéréssel szokták magyarázni. A kettő közötti váltást a 

szakirodalom – kisebb-nagyobb eltérésekkel – a 18. század közepére teszi, ekkor váltotta fel a 

legtöbb helyen a deskriptív leíró statisztikai módszert a legnagyobb részben már számokon 

alapuló statisztikai-államtudományi metódus. A kettő közötti átmenet ugyanakkor nem 

mondható igazán élesnek, hiszen a 18. század első felére jellemző, illetve a századot 

megelőző leíró statisztikai munkák sem nélkülözték teljes egészében a számokat, illetve a 

számolásokon alapuló összefüggések tanulmányozását.518 Ennek példáit adják a politikai 

aritmetikának elnevezett módszer korai képviselői, többek közt William Petty, vagy a 

göttingeni iskola, leginkább Achenwall oktatói és kutatói módszereinek köszönhetően.519 

Ami a statisztikusokat illeti, Magyarországon Bél Mátyás a század első felében 

állította össze monumentális művét, a Notitia Hungaria Novea-t. A mű, Magyarország 

vármegyéinek földrajzi, gazdasági és társadalmi viszonyait kívánta feltérképezni, III. Károly 

pedig valamennyi megyét kötelezte az adatszolgáltatásra. Az adatforrásnak azonban csak öt 

kötete jelent meg 1735 és 1742 között, amelyek a felvidéki vármegyék egy részét fedik le.  

Időben Bél Mátyást követte Schwartner Márton. A Statistik dse Könighreichs Ungarn című 

művében520 Magyarország népességének meghatározására vállalkozott a II. József-féle, majd 

az 1802–1805 között végzett népszámlálások alapján. Széleskörűen vizsgálja az ország 

népességét: népmozgalom, életszínvonal, népsűrűség, lakosság megoszlása város és a falu 

között, vallás, foglalkozás, életkor stb. szerint. A 19. század első felének legnagyobb 

                                                                                                                                                         
Püspöki vizitációs jegyzőkönyvek és néhány aranyosmenti unitárius egyházközség ennek tükrében. Keresztény 
Magvető 2006/1, 64-71. 
517 Dányi Dezső – Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás. Budapest, 1960. Célja a hadra fogható 
férfi lakosság számának felmérése volt. A katonai érdekeknek megfelelő szempontok miatt a korábbi 
conscriptiókhoz képest kevesebb demográfiai adatot tudunk az ívekből nyerni. A népszámlálás által alkalmazott 
kategóriák, amelyek alapján a lakosságot hadra fogható, nem fogható hadra, a jövőben hadra fogható 
csoportokba osztották, zavarosak, a korabeli magyarországi társadalmi viszonyokat nem veszik figyelembe. 
518 Horváth Róbert : La quantification et les débuts de la science statistique et sociologique. Population 33. n°1, 
1978, 85-99. 
519 Pasquino, Pasquale: Politisches und historisches Interesse "Statistik" und historische Staatslehre bei Gottfried 
Achenwall (1719-1772) In: Hans Erich Bödeker, Georg G. Iggers, Jonathan B. Knudsen, Peter H. Reill , (Hrsg.): 
Aufklärung une Geschichte. Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert. Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, 144-168. 
520 Schwartner, Martin: Statistik des Königreichs Ungarn. Ein Versuch von Martin Schwartner. Pest, 1798. 
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statisztikusa, a magyar statisztika első intézményesítője Fényes Elek volt. 1836–1840 között 

kiadott legfontosabb munkája immár 150 éve a helytörténeti kutatók által használt, a 

történettudomány által pedig sokszor vizsgált alapmű.521 Nagyjából ebben az időszakban 

következik be, hogy az addigi leíró statisztika helyét átveszi a kutató irányzat, amely a 

tényeken keresztül lényegében az okokat kutatja. A statisztikák nem is kizárólag azért 

fontosak számunkra, mert a korszakra vonatkozóan pontos számszerű adatokat közölnek a 

statisztika akkori, meglehetősen új szabályainak megfelelően. Sokkal inkább egy 

gondolkodásmódot tükröznek, minden ténybeli és módszertani fogyatékosságuk ellenére. A 

18. század végi statisztikai szándékokat talán jól foglalja össze Decsy Sámuel: 

 

„Mihelyt a’ két Magyar Haza prédikátoráva tétettem, mindgyárt azon kezdettem 
gondolkozni, miként kellene, ’s lehetne az újságok olvasásában gyönyörködö 
Publicumnak ezen nemes foglalatosságát foganatossabbá tenni, ’s eggy rövid utat 
késziteni Európa jelenvaló állapattyának esméretére, melly nélkül lehetetlen annak 
történeteit, és változásait illendöképen érteni. Hogy leg alkalmatosabb ezközök légyenek 
ezen fel-tételnek el érésére a’ Geográfia, Historia és Politica, senki kétségbe nem 
hozhattya; de mivel sokaknak sem idejek, sem hivatállyok, sem világi szorgalmatosságok, 
sem egyébb környülállasaik nem éngedik ezen hasznos és szükséges tudományoknak 
gyakorlását: summásan kelletik nékiek azokat a’ dolgokat szemeik eleibe terjeszteni, a’ 
mellyeket mások sok munkával, és költséggel szoktak magoknak meg szerezni. Eggy 
illyetén munkátska a’ Magyar Almanak, mellyböl minden Európai birodalmaknak 
hosszaságát, szélességét, nagyságát, népességet, vallását, igazgatásának formáját, 
esztendei jövedelmét, belsö és külsö erejét, szárazon és tengeren lévö hadi seregeit, 
gazdagságát, kereskedését, világi bóldogságát, folyásban lévö arany- ezüst- és réz 
pénzeinek nemeit, mint valamelly világos tükörböl eggyszeriben által lehet látni, és meg 
is itilni. Továbbá, mind a’ historiáknak, mind a’ mindennapi történeteket magokban 
foglaló közönséges leveleknek, mellyeket mi újságoknak szoktunk névezni, értésekre 
igen hasznos, és szükséges az Európai fejedelmi Házaknak, uralkodó fejedelmeknek 
eredeteket, neveiket, születéseknek, ’s uralkodásoknak idejét, más fejedelmi házakkal 
való vérségeket, és éggyességeket tudnunk. Erre való tekintetből jegyzettem fel jelenvaló 
munkátskámban minden Európai eggyházi és világi fejedelmeknek neveiket, familiájokat 
és rokonjaikát, még pedig az A. B. C. szerént hogy ekképen minden mutató tábla 
segitsége nélkül fel lehessen azokat találni. Talám egyetlen eggy nemzet sints Európában, 
a’ melly illyetén foglalatú könyvetskét ne készittetett vólna magának; hát mi nemes 
indúlatú és gondolkozású Magyarok alábbvalók akarnánk e’ más pallérozott nemzeteknél 
lenni? Mit használna minékünk Európának, sőt az egész roppant világnak esmérete, 
hogyha édes Hazánk mellyben születtünk, neveltettünk, élünk, és társalkodunk, dolgainak 
túdásában jövevények vólnánk, ezeknék túdása nélkül valójában nem ditsösségünkre, 
hanem örökös gyalázatunkra szolgálna minékünk más Európai birodalmaknak esmérete. 
Hazánk mivóltának sarkalatos túdasára tartozik minden abban lévö felsöbb, ’s alsóbb 
méltoságú, és rangú rendeknek és tisztviselöknek isméretek.” Ezen végnek ezközlésére 
kivántam Magyar Hazánk mind eggyházi, mind világi nevezetesebb tisztviselöinek 
neveiket ezen munkátskámba bé iktatni, nem tsupán azért, hogy nevenként esmérjük öket, 
avagy, hogy késöbbi maradékaink olvasván ebben öseiknek neveiket, ditsekedhessenek 
azoknak fényes érdemeikkel; hanem leg inkább azért, hogy ügyes bajos környülállásaink 

                                                 
521 Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai, földirati s 
történelmi szempontból. Pest, 1841-1844, második kiadás. Fényes Elekről és munkáiról átfogó monográfiát írt 
Paládi-Kovács Attila: Fényes Elek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976. 
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közt tudhassuk, kihez kellyen ez, avagy ama vármegyében folyamodnunk, és igy, a’ mit 
e’ nélkül költséges oda való utazásainkal kellene végbe vinnünk, eggy ’s két sorból álló 
irásunk által is el végezhessük.”522   

 
 

Elsősorban tehát a tudás felhalmozásának, a politikai rend kutatásának, a „hazai” tudományok 

fejlesztésének igénye az, ami a korszak politikai gondolkodóival (mint például Decsy) 

statisztikai jellegű munkákat hozat létre, a leíró statisztika pedig ennek következtében a 

korszakban sokszor legalább annyira hordoz explicit politika mondanivalót, mit az általában 

sokkal „politikaibbnak” tekintett röpiratok vagy önálló könyvek. Hogy mi lehet még egy ilyen 

jellegű leírás célja, gróf Teleki Domokos (1773-1798) is nyíltan megfogalmazza. Teleki 

iskoláit Marosvásárhelyen kezdte, majd Benke Mihálytól tanult ásványtant, mely egész 

hátralévő életében foglalkoztatta. 1788 és 1791 között a bécsi egyetem hallgatója volt, majd 

Pesten folytatta tanulmányait. Három éves utazását követően a marosvásárhelyi királyi tábla 

ülnöke volt.523 1798-ban a jenai mineralógiai társulat elnökévé választotta. A hasonló munkák 

értelmét és feladatát pedig a korszakra oly jellemző módon következőkben látja: 

 
 
„Az Erdély Diszes Magyar Társaságnak, melyben a’ Hazának oszlopai, BETSÜLLÖT 
TUDOSSAI ÉS NAGYRA IGYEKEZŐ FIAI A’ Tudományok’ gyarapittására, És az 
Anyai Nyelv’ pallérozására ’s terjesztésére: ez által pedig A’ Nemzeti Characternek 
állandó fenn tartására ’s ékesittésére egybe szövetkeztek az ide foglaltt Tudosittásokat 
ajánlja az író.”524 

 
 

Ugyanerre rímel többek közt a Tudományos Gyűjtemény hasábjain megjelent másik 

statisztikai cikk is, melyben egyéb célkitűzések is explicitté válnak: 

 
„Imé azért itt az idő, midőnn Tudós, és részre nem hajló férfiak által meghívódtunk 
átaljában, minden tanúlni szerető Magyar Emberek, hogy, valahára a’ babonás Felekezeti 
gyűlőlség közzűlünk ki irtassék, és hogy barátságos kezet fogjunk a’ Tudományoknak ’s 
ezekkel együtt a’ valóságos és hasznos megvilágosodásnak, a’ tisztességnek, 
humanitásnak, a’ Hazábann lejendő terjesztésére. A’ Magyar tudományos 
Gyűjteménynek egyik fő tzélja és tárgya lévénn a’ Hazai Oskoláknak is, mellyekben a’ 
Tudományok taníttatnak, és a’ Magyar Tudósoknak, kik, szerte széllyel , az Országbann 
vagynak, a’ Hazafiakkal való megesmertetése.”525  

 

                                                 
522 Decsy Sámuel: Magyar almanak 1794-ik esztendőre, mellyben az esztendőnek, hólnapoknak, heteknek... 
járásán.. kivül, minden európai... fejedelmeknek... a két magyar hazában... hivatalokat viselő hazafiaknak neveik 
fel vagynak irattatva. Bécs, 1794. 
523 Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása. (a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta 
Éder Zoltán), Budapest, Balassi Kiadó, 1993. 
524 Teleki: Egynehány hazai utazások leírása. 1993. 
525 Statistikai esmértetések a’ Debretzeni Reformatum Collegiumról. Tudományos Gyűjtemény 1818. II. 50-67. 
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A tudományos igényű és célkitűzésű statisztikai munkákban a század első éveiben világosan 

kirajzolódik az a fajta tudós hazafiság nyelve, melyről a korábbiakban szintén volt már szó. 

Noha e műveket nem kimondottan politikai szándékkal írják, mégis van ilyen mondanivalójuk 

a 19. század első évtizedeiben ugyanúgy, mint az 1780-as és 1790-es években. A Tudományos 

Gyűjtemény és más folyóiratok hasábjain ezt egyértelműen jelzi az a fellendülés, amely a 

statisztikai jellegű írások számának kapcsán figyelhető meg: 

 
„Nemzeti Literatúránk’ serény előmenetele, ’s virágzása méltán gerjeszti a’ hazafi 
lelkében azt az édes reményt, hogy valamint a’ tudományok sok ágaiban már eredeti 
íróink támadtak, úgy a’ Statistikára nézve is a’ hézag  nem sokára ki fog pótoltatni. 
Dicsekedhetünk ugyan az 1809. esztendőben világ elejibe bocsájtott Magyarország’ 
Statistikájával; de ez, mivel idegen nyelven készültt, a’ Honni Literatúrát elősegíti bár, de 
nem gzdagítja! Hogy tehát a’ Magyar nyelven szerzendő magyar Statistika az eddig 
kijötteknél tellyesebb, tökélletesebb, ’s igazabb lehessen, - nagyon érdemesíti magát 
minden jó lelkű hazafi, a’ ki e’ tzélra különös, egyes, de hiteles Dátumokat közöl, ’s ez 
uton azon Tudósainknak, kik valaha e’ szükséges munkához fognak, fárasztó pályájokat 
előre simítani törekedik. Keveset tud az, ki nem tudja, melly fontos légyen a’ 
Nemzeteknek népesűlése; melly figyelmetességgel ügyelnek arra minden virágzó 
Nemzetek. Azért nékünk Magyaroknak is kívánatosnak kell lenni mind ama tudósításnak, 
melly azt hitelesen közli.”526  

 
 

A 18. századi, illetve a század végi statisztikai irodalom kedvelt témáját jelentik a földrajz és 

politika kapcsolatának leíró munkák, melyek között helyet kapnak a 18. századi 

Magyarország viszonyai ugyanúgy, mint a korszak Európája. Ezek mellett nagyon fontosak és 

érdekesek, illetve mennyiségileg is számottevőek a távoli világrészek kortárs percepciójáról 

árulkodó szövegek, főként a század utolsó két évtizedéből. Léteznek ilyen jellegű tankönyvek, 

verses országleírások, úti beszámolók (akár fiktív jelleggel is), népkarakterológiát, statisztikai 

zsebkönyv fejezetek, valamint politikai geográfiák. Jellemző tehát a korszak földrajzi 

irodalmára a műfaji sokféleség, néha meglepően is hat. Dési József beszámolója az új világ 

hét csodájáról például egy olyan leírás, mely nem a fizikai, hanem a spirituális világba 

kalauzolja olvasóját, miközben remekül reprezentálja, hogy a földrajzi metaforika és a 

kegyességi irodalom népszerűsége mennyire fontos elemei a kora újkor (politikai) 

irodalmának.527 E szövegek is jól reprezentálják, hogy a 18. század végének geográfiai és 

statisztikai irodalma jórészt leíró jellegű volt.528 Ez a fajta statisztikák ugyanakkor még a 19. 

                                                 
526 Statistikai jegyzetek Magyar Országról. Tudományos Gyűjtemény. 1821, V. 91-93. 
527 Dési József: Keresztény paraditsom. Kolozsvár, 1782. 
528 Vö:; Vetsei Pataki István: Rövid geografiaja. Nagykároly, 1757; Baranyi László: Rövid magyar geographia. 
Pest, 1796. 
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század első évtizedeiben is meglehetősen gyakran fordulnak elő önálló munkák, valamint a 

korszak folyóirataiban található cikkek formájában.529 Ez a tendencia, ha halványan is, de 

egészen az 1830-as évekig megfigyelhetők. A Tudományos Gyűjteményben még az 1820-as 

és 1830-as években is a fő témák közé tartoznak az 

 
„Ollyan eredeti, rövid ’s tudós értekezések, mellyek Magyarország’ physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbeli ’s polgári állapatjának bővebb ’s 
bizonyosabb ösmertetésére (…) szolgálnak.”530 

 

A reformkorban már a központi kormányzat és a reformellenzéki oldal egyaránt fontosnak 

tartja, hogy a statisztikák által pontos képet kapjon az ország állapotáról.531 A korszak 

statisztikai tudása tulajdonképpen a 18. század utolsó harmadának megfigyeléseire és 

adatgyűjtéseire épül a kormányzat oldalán éppúgy, mint a statisztikusok részéről. Benda 

Gyula részletes elemzésben mutatta ki, hogy az 1840-es évek ismert és kevéssé ismert 

statisztikai munkáinak adatai legnagyobb részt a felvilágosult abszolutizmus ilyen jellegű 

adatgyűjtéseire és statisztikáira épülnek. A korszak egyik legismertebb, és az utókor által is 

legtöbbet hivatkozott statisztikusa, Fényes Elek – bár sok részletében frissítette az említett 

gyűjtéseket – szintén ezekre az adatgyűjtésekre támaszkodik leghíresebb statisztikai 

munkáiban. Fényes leíró földrajzi és statisztikai munkáiban módszeresen gyűjtötte össze a 

korábbról (nagyrészt a központi kormányzat által, illetve annak utasítására összegyűjtött) 

rendelkezésre álló adatokat, melyeket az 1830-as és 1840-es években egészített ki saját maga 

gyűjtéseivel és megfigyeléseivel a megyékre, városokra, uradalmakra vonatkozó 

információkkal, az általa írt munkák adatait azonban ennek ellenére is kritikával kell kezelni, 

hiszen azok sok esetben az évtizedekkel korábbi állapotok leírásai.532 Egy másik példa e 

jelenségre a szintén Benda által elemzett Bárándy János-életmű, melynek adatai és statisztikai 

módszerei Benda szerint több szempontból is problematikusak. Bárándy ugyan szintén a 

teljességre és rendszerességre törekszik, ugyanakkor a szintetizáló szándék hátrányaiként 

egymástól eltérő jellegű adatokat rendel egymás mellé következetlenül, melyek súlyos 

pontatlanságokhoz vezetnek. Munkáiban a korszak statisztikai munkáinak az a jellemző 

fogyatékossága tűnik fel, melyet jóval szerényebb mértékben Fényesnél is megfigyelhet az 
                                                 
529 Csongrád Vármegyének bővebb esmértetése. Tudományos Gyűjtemény 1817. VI, 73-76. Perecsényi Nagy 
László Arad megyei szolgabíró (hivataláról lásd halálának hírét: Tudományos Gyűjtemény 1828/I, 123.) 
statisztikai írásai Arad megyéről, pl. Peretsenyi Nagy László: Arad vármegyében lévő ó és uj váraknak statistikai 
ismerete. Tudományos Gyűjtemény 1817. XII, 66-78; Arad vármegyei régiségeihez számlálható halmokról. 
Tudományos Gyűjtemény, 1819. II 80-83; Arad városának jelen való állapottyáról készült foglalatos esmértetés. 
Tudományos Gyűjtemény 1821. IV, 32-41 
530 Tudományos Gyűjtemény 1828/I, 1. 
531 Benda Gyula: Társadalomtörténeti tanulmányok. Budapest, Osiris, 2006. 
532 Benda: Társadalomtörténeti tanulmányok. 2006. 
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olvasó, vagyis hogy a szerző húsz-harminc éves, adott esetben még régebbi adatokat emel át 

lényegi változtatások nélkül saját munkájába és vetíti azt sajt korának gazdasági és társadalmi 

jelenségeire.533 Ezért is mondható, hogy a reformkori Magyarország általános, gazdasági-

mezőgazdasági jellemzésére csak korlátozott érvényességgel használhatók az e korszakban 

született statisztikai munkák, és ez alól sokszor nem kivételek a legalapvetőbbnek tekintett 

művek sem.. Ebből következik tehát, hogy a korszak néhány statisztikusa által összegyűjtött 

adatok a pontosság tekintetében nagy erőteljes forráskritikával és körültekintéssel 

használhatók, bevonva a vizsgálatba az általuk forrásként használt kimutatásokat és korábban 

keletkezett statisztikai munkákat.534 Magának a statisztikai irodalomnak a létezése – a 

statisztikatörténeti fejlődési folyamaton kívül – ugyanakkor más szempontból lehet érdekes a 

történész számára, ez pedig a szemlélet, melyet több szempontból is magában hordoz. A 

korszak statisztikai irodalmának darabjai ugyanis – az eddigiekben bemutatott politikai 

munkákhoz hasonlóan – sokszor egymástól eltérő szándékok és célkitűzések mentén jöttek 

létre, melyek erősen tükrözik a korszak politikai gondolkodásának egyes jellegzetességeit, az 

állam által követett hatalomgyakorlási stratégiákat, illetve azok recepcióját.  

Az 1810-es és 1820-as évekből számtalan munkában megfigyelhetjük ezeket a 

vonásokat, illetve a Tudományos Gyűjtemény által megfogalmazott elveket.535 Bárány 

statisztikai leírása Borsod megyére vonatkoztatva 1817-ből pedig szintén belehelyezhető a 

statisztikai munkák ilyen kontextusába. A vármegyét statisztikai szempontból bemutató írás 

tehát akkor született, mikor Bárány gazdasági és pénzügyi irányító szerepkörrel rendelkezett a 

pataki uradalmon, és bár a szöveg születésének körülményeiről konkrétan semmit nem 

tudunk, utóéletét tekintve egy sikeres írásról van szó, hiszen a korszakban többen hivatkozzák 

és forrásként használják fel, többek között a korabeli statisztika már említett, kanonikus 

figurája, Fényes Elek. 

Bárány munkája már nem csupán deskriptív, a szöveges és táblázatos formát vegyesen 

használja, forrásait pedig pontosan megadja. A népsűrűség, illetve lakosság számának 

megállapításánál ennek értelmében Bárány az 1787-es népszámlálás eredményeit veszi alapul, 

                                                 
533 Benda Gyula: Bárándy János statisztikai adatai a magyar mezőgazdaságről. In: Benda: Társadalomtörténeti 
tanulmányok. 2006, 97. 
534 Fényes Elek kapcsán ezt a munkát végzi el Benda Gyula ismert tanulmányában. Benda Gyula: Fényes Elek 
forrásai. In: Benda: Társadalomtörténeti tanulmányok. 2006, 113-129. 
535 Krizsány János: Tekéntetes Nemes Nógrád Vármegyében helyheztetett és a’ Méltóságos Váczi  Püspökség 
uradalmához tartoző Verőcze helységének historiai , topographico-statisticai leírása. Tudományos Gyűjtemény 
1827. IX 30-34; Lásd még Egyed Antal cikkei az 1820-as évek végén főként Tolna megyére vonatkozóan: 
Egyed Antal: Nemes Tolna Vármegyének topographiai leirása. Tudományos Gyűjtemény 1828. VI, 39-59. 
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csakúgy, mint a falvak és mezővárosok számbavételénél.536 A vizsgálatba ugyanakkor már 

bevonja a lokálisan készített összeírásokat is 1816-ból. Ekkor készült ugyanis az Egri 

Püspökség összeírása, valamint egyéb helyi statisztikák, melyek feldolgozása ugyan még nem 

készült el 1817-re, hozzávetőleges adatokból ugyanakkor lehetett belőlük következtetni. Az 

adóra vonatkozó összegekhez szintén az 1816-17-es összeírásokat veszi alapul, a felekezeti 

viszonyok tárgyalásánál a zsidóság jelentős számbeli növekedésének oka az egyetlen jelenség, 

melynek hosszabb fejtegetést szentel. Ennek okát a kedvező magyarországi adóviszonyokban 

(melynek oka a központi kormányzat kereskedést bátorító szándéka), a lengyel területek 

közelségében, valamint a hazai birtokosok kezdeményezésében (anyagi hasznot remélve) 

látja.537 Érdekessége tehát a szövegnek, hogy vegyes formájú, azaz nem pusztán leíró, és 

elképzelhető, hogy bizonyos (kormányzati) szándékból, illetve megrendelésből készült. A 

táblázatban a megyéről átfogó adatokat találunk, a helységek és puszták felsorolásánál 

táblázatba rendeződnek az adott helység demográfiai adatai (lakosság száma, felekezeti 

viszonyok („népesség” és „háznépe” kategóriában külön csoportot alkotva), az egyes 

helységekhez tartozó megművelt és megművelhető földek nagysága (szántó, rét, szőlő, erdő 

kategóriában), az egyes területek földesurának nevét, valamint (legfontosabb adatként) a hadi- 

és háziadóként fizetett összegeket.538 

Bárány statisztikája szempontjából érdemes megemlíteni, hogy helytörténeti kutatások 

szempontjából szerencsések a statisztikai forrásadottságok. Egy-egy adózás szempontjából 

összetartozó területen például az átlagosnál gyakrabban készítettek összeírásokat. Ezek 

általában részletesebben felmérték a lakosságot, az egy háztartásban élők számát, állat- és 

földállományát. Adózás szempontjából fontos volt a termények összeírása, csoportosítása 

(szántó, kert, szőlő stb.). Az urbáriumok őrzik az adott község/város utcáinak, dűlőinek 

neveit, felsorolják a fontosabb épületeket (vámház, vendégfogadó, iskola, ispotály, kocsma 

stb.). Sőt ezeknek az épületeknek és gyakran a jobbágyportáknak a leírása és leltára is 

megtalálható bennük. Helyi statisztikát készíteni könnyebb volt, mint az országos léptékűt. 

Bárány adatait, mint arról már volt szó, Fényes is megbízhatónak vélte, hiszen 1840-es 

években készült munkájához felhasználta a munkát a Borsod vármegyére vonatkozó 

részeknél, noha akkorra már Bárány adatai is valószínűleg korrekcióra szorultak volna, az 

1780-as évek összeírásainál azonban így is megbízhatóbb forrást jelentett mindez Fényes 

                                                 
536 Bárány: az 1787-es népszámlálás szerint 10 mezőváros, 166 falu és 23 puszta volt található Borsod 
vármegyében. Ezeket az adatokat Bárány pontosítja és aktualizálja 1817-re vonatkozóan. Debreczeni Bárány 
Péter: Borsod vármegye némely statisztikai tekintetben. Tudományos Gyűjtemény 1817, I. évf. IX. köt. 49-63. 
537 Debreczeni Bárány: Borsod vármegye némely statisztikai tekintetben. 1817, 53. 
538 Debreczeni Bárány: Borsod vármegye némely statisztikai tekintetben. 1817, 51. 
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számára. Bárány szövege kiváló példája annak, hogy a kor nagy statisztikusai milyen 

forrásszövegekhez nyúlhattak a 18. századi adatok frissítése céljából. A Borsod megyére 

vonatkozó statisztikai tábla az egyik legrészletesebb munka a 19. századból, mely ránk 

maradt, adatait sokáig referenciakánt használták a század folyamán, de az újabb kori 

helytörténeti kutatások is Bárány munkáját idézik a század első felére vonatkozó munkák 

során.539 Bárány írásának, illetve a hasonló statisztika munkák alanya – csakúgy, mit a 18. 

században – még mindig az adózó, valamint földművelő népesség és annak száma. Ennek 

pedig egyik legfontosabb mutatója a korszakban a művelt, illetve művelhető földek és a 

földművelésre alkalmas, adóztatható lakosság aránya: 

 

„Lássuk immár a’ haszon vehető földek’ és a földművelők’ számának egybevetéséből 
való következtetést: Leszámlálván a Megye népességéből a kisdedeket, kóldusokat, 
rabokat, mesterembereket, kereskedőket, nem földmívelő nemeseket, ezeknek udvari 
szolgáit, tisztjeit, papi személyeket ’s a’ t. nem távozunk el az igazságtúl, ha a’ nem föld-
művelők számára a’ népesség negyed részét fordíttjuk.”540 

 

Az industria, vagyis a szorgalom és iparkodás hiányában pedig az államnak nem mással, mint 

a fegyelmezéssel kell foglalatoskodnia, természetesen az anyagi és politikai értelemben vett 

közjó kárára: 

 

„a megyének számos föld-mívelője nem tsak a’ fent irtt rendes munkáját nem tellyesitti, 
hanem az industriara fent maradott feles napját is le-henyéli, s’ heverttében olly tettekre 
vetemedik neveletlensége mellett, mellyek miatt gyakran a’ Megye tömlöttzei sem 
elégségessek az ő befogadásokra, ’s kinszerittik a’ fenyítő igazság’ kiszolgáltató hatalmat 
arra, hogy (…) az ő rossz tetteiknek napfényre való hozásában ’s ítélet alá való 
terjesztésében a’ Törvény Szék pedig megbüntetésében fáradjon.”541 

 

 

Bizonyosan nem véletlen, hogy Bárány figyelme a Bretzenheim hercegi családnál teljesített 

szolgálata alatt a statisztika, adózás és egyéb gazdasági kérdések felé irányult. Lehetséges, 

hogy a munka a herceg megbízásából készült, lehetséges, hogy felsőbb utasításra, mint ahogy 

az sincs kizárva, hogy Bárány saját tapasztalatait kívánta csak egy tanulmány formájában a 

nyilvánosság elé tárni. Nem zárható ki ugyanakkor az sem, hogy az adózás, a gazdasági 

előrejelzés és a sikeres gazdasági irányítás kérdése azért is lett kiemelkedően fontos Bárány 

számára, mert a kérdéses időszakban, vagyis az 1810-es évek elején és közepén olyan 

helyzetek álltak elő mind országos, mind pedig lokális szinteken, hogy az említett kérdések 
                                                 
539 Debreczeni Bárány: Borsod vármegye némely statisztikai tekintetben. 1817 51. 
540 Debreczeni Bárány: Borsod vármegye némely statisztikai tekintetben. 1817, 52. 
541 Debreczeni Bárány: Borsod vármegye némely statisztikai tekintetben. 1817, 50. 
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különösen fontos szerepet kaptak. Bárány pedig – élethelyzetéből és tapasztalataiból adódóan 

–képes volt válaszokat megfogalmazni e jelenségekre és kihívásokra, melyek közül a 

legfontosabbak talán a politiát, vagyis az igazgatást próbára tévő válságok lehettek.  

 

 

Válságok és válaszok a 19. század elején 

 

A gondoskodó és ellenőrző állam képe az egészségügy, adózás, fegyelmezés stb. 

mellett, illetve azokkal szoros összefüggésben a gazdaság helyes politiájának kérdésén 

keresztül is megnyilvánul a korszak politikai irodalmában. A pályájának ezen szakaszában 

gazdasági kérdésekkel foglalkozó Bárány a Borsod megyét statisztikai adatok alapján 

bemutató cikke (később ezzel részletesen is foglalkozom) mellett, részben az ott leírtakra 

támaszkodva azzal érvel, hogy nem várhat tovább a megfelelő helyeken megfelelő 

logisztikával és szervezéssel felállított gabonaraktárak kérdése, méghozzá a lehetséges (és az 

1810-es évek közepén be is következett) éhínségek és válságok elkerülése érdekében. E 

szöveg, illetve a hozzá kapcsolódó diskurzus egyszerre vet fel olyan eszmetörténetinek 

tekinthető problémákat, mint a statisztika szerepének megerősödése a politikai 

gondolkodásban, a már említett gondoskodó állam képének nem kormányzati szinten történő 

megnyilvánulása és átalakulása, vagy éppen a válságjelenségek eddig talán kevésbé vizsgált 

mentalitástörténeti szegmensei.  

A különböző (ám mégis túlnyomórészt gazdasági) válságjelenségekre fókuszáló 

történeti kutatások száma, érthető okokból, jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban.542 

Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a különféle agrárválságok jelenségei foglalkoztatták 

már az a történettudományt kvanitatív szempontból megújító történészeket is, melyek közül 

talán a legismertebbek az Annales korai generációinak képviselői, leginkább Ernest 

Labrousse.543 A különböző gazdasági jelenségekre és válságokra fókuszáló kutatások a 

hatvanas és hetvenes években is folytatódtak mind a francia, mind pedig az angolszász 

történetírásban, legújabban pedig újra virágkorukat élik.544 A crise de subsistance és a crise 

de démographie jelenségek kapcsolatát vizsgáló kutatások rengeteg érdekes részletre hívták 

                                                 
542 Lásd többek közt az egyik jelentős francia folyóirat különszámát: Histoire et mesure XXVI-1, 2011. 
(Revisiter les crises) 
543 Lásd Labrousse klasszikusnak számító munkáját: Labrousse, Ernest: Esquisse du mouvement des prix et des 
revenus en France au XVIIIe  siècle, Paris, Librairie Dalloz, 1933. (Újabb kiadása: Gordon and Breach Science 
Publishers, Paris-Montreux, 1984). 
544 Béaur, Gérard: Histoire agraire de la France au xviiie siècle. Inerties et changements dans les campagnes 
françaises à la fin de l’époque moderne (jusqu’en 1815). Paris, Sedes, 2000. 
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már fel a figyelmet a válságok társadalmi következményeitől, az iparosodás fejlődésén át a 

válságok enyhülésének magyarázatáig, melynek része volt többek közt a régi és új típusú 

válságok dichotómiájának megalkotása is.  

Magyarországi anyagokon és forrásokon az elmúlt évtizedekben leginkább Benda Gyula 

kutatási hasznosították a francia kvantitatív történetírás eredményeit a gazdaságtörténet, 

történeti demográfia és statisztika területén.545 Új források és módszerek bevonásával 

vizsgálta a korszak gazdaságtörténetét, különös figyelmet fordítva a statisztikai 

forráskritikának.546  

A történeti kutatásokban gyakrabban szereplő 1830-1840-es évek nagy válságai mellett 

a század első harmadának válságjelenségei is figyelmet érdemelnek akár eszmetörténeti 

szempontból is, hiszen e válságok körül kialakuló diskurzus a korszak politikai 

gondolkodásának néhány sajátos jellegét mutatják. Ennek egyik példája Bárány Péter 

éhínségkezeléssel kapcsolatos szövege, mely alkalmas e diskurzus néhány vonásának 

bemutatásához. A továbbiakban azt a röviden már említett jelenséget szeretném megvizsgálni, 

hogy hogyan változott a meg a korszak politikai gondolkodásában a válságok megoldására 

irányuló helyi és központi erőfeszítések stratégiája a hatalomgyakorlás módjának már szintén 

említett változásának függvényében. A válságra adott kormányzati reakciók mellett az is 

fontos, hogy milyen javaslatok születtek ezekre a problémákra a korszak politikai munkáiban, 

hogy mennyire is tekinthetők-e szövegek politikai szövegeknek, és hogy ezen az egyéni 

szinten mennyire tükröződnek bennük a kormányzat javaslatai és elképzelései.  

 A gazdasági jelenségek feltárása folyamán a történettudomány az utóbbi időben egyre 

inkább törekedett a gazdasági folyamatok mennyiségi összefüggéseinek vizsgálatára, többek 

közt a különböző statisztikai források bevonásával, ezek az új források pedig sok szempontból 

újdonsággal járultak hozzá a korszak gazdasági kérdéseinek megértéséhez. Ilyenek volt 

például azok a jelen dolgozat szempontjából is releváns jelenségek, mint az éhínség és 

különböző válságok kezelésére irányuló központi stratégiák, valamint az azokra adott 

reakciók. Egy ilyen szempontból érdekes forráscsoportot jelentenek például a korszakban az 

ún. rendszeres termésjelentések. Ez tulajdonképpen nem jelent mást, mint a kormányzat 

részéről bizonyos mezőgazdasági termények évenkénti, rendszeres megfigyelését, melynek 

                                                 
545 Benda Gyula: Társadalomtörténeti tanulmányok. Budapest, Osiris, 2006. Különösen a „Statisztikai 
forráskritika és agrártörténet” című fejezet tanulmányai.  
546 Benda: Fényes Elek forrásai.  In: Benda: Társadalomtörténeti tanulmányok. 2006, 113-130; Benda: Bárándy 
János statisztikai adatai a magyar mezőgazdaságról. In: Benda: Társadalomtörténeti tanulmányok. 2006, 85-113. 
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létezéséről Magyarországon lényegében már az 1770-es évek elejétől beszélhetünk.547 E 

kötelezettség értelmében a törvényhatóságoknak táblázatos formában kellett pontos jelentést 

készíteniük és küldeniük az adott év termésmennyiségéről, a szükségletről, illetve az esetleges 

hiányról vagy éppen feleslegről. A századforduló környékén a pontos jelentés helyett már 

csak arról kellett a megyéknek jelenteniük, hogy adott év termése jónak, közepesnek, vagy 

éppen rossznak mondható-e, pontos kimutatásokat a Helytartótanács csak a kiugróan rossz 

termésmennyiséget produkáló időszakokban kért. Ezek közé tartozott például a napóleoni 

háborúk periódusa, amikor már égetően szükségessé vált a rászoruló területek, megyék 

központi segélyezése, illetve annak kísérlete és szabályozása, melyet többnyire pénzbeli és 

természetbeni segélyként képzeltek el, aminek feltétele az összeírások elvégzése és 

bemutatása volt.548 Egy olyan válságos időszak, mint a napóleoni háborúk és az azt követő 

mezőgazdasági válságok (főként éhínségek) pontosan alkalmasak arra, hogy a fentebb említett 

változásokat megvizsgáljuk. Az 1810-es évek ugyanis olyan kríziseket hoztak, melyek 

következtében újra kiemelkedő fontosságúvá váltak az említett elképzelések és intézkedések, 

és megélénkültek az ezekkel kapcsolatos rendelkezések és diskurzusok is.549 A korszak 

folyóirataiban az 1810-es évek válságainak idején több olyan írást is találunk, melyek 

gyakorlati tanácsokkal próbálják meg ellátni a lakosságot a válságok idején bekövetkező 

éhezésekkel kapcsolatban, ezekről Bárány munkái mellett részletesebben is lesz szó.550 

Az adott gazdasági és termelési körülményeket tekintve a napóleoni háborúk gazdasági 

krízisei kapcsán551 az vált egyértelművé a korszak gondolkodói számára, hogy sem az addig 

alkalmazott központi stratégiák, sem pedig a helyi válságkezelési módozatok nem vezettek a 

kívánt eredményre, és – a korabeli érvelés szerint – az addigi eljárások nem is fognak, a 

népesség növekedésének egyetlen következménye pedig nem lesz más, mint az éhezés és 

válság által sújtott emberek számának növekedése, ami semmilyen értelemben nem válhat 

hasznára az országnak és a kormányzatnak. Mit lehet ugyanakkor tenni, ha a kincstár állapota 

nem teszi lehetővé az állandó pénzügyi készenlétet az ilyen válságok kezelésére, illetve helyi 

                                                 
547 Benda Gyula: A Somogy megyei adózók termése 1816-ban. In: Benda Gyula: Társadalomtörténeti 
tanulmányok. Budapest, Osiris, 2006, 141. 
548 Benda: A Somogy megyei adózók termése 1816-ban. 2006, 142. 
549 József nádor hosszú idő után például 1816-ban kért újra kimutatást a megyéktől részletesen az őszi és tavaszi 
vetések és a termések mennyiségéről. Lásd. Benda Gyula: A Somogy megyei adózók termése 1816-ban. 2006, 
141. 
550 Ennek egy példája a gabonatermelési válság idején való kenyérkészítésre, illetve táplálkozásra vonatkozóan: 
Forgó György:  Rendkívűl való szűkség’ idején, a’ közönségesen szokásban lévő Gabona fajokon  kívűl, miből 
készíthetni még Kenyeret Hazánkban, ’s mit találhatni még, a’ mivel ollyankor táplálhassa magát a’ 
Szegénység? Tudományos Gyűjtemény 1817.X, 41-57. 
551 Post, John D.: A Study in Meteorological and Trade Cycle History: The Economic Crisis Following the 
Napoleonic Wars. The Journal of Economic History 1974/2, 315-349. 
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szinten sem állnak rendelkezésre tartalékok (pontosabban a földesúr sem képes a helyzet 

megoldására, hiszen saját szükségletein felüli állomány mennyiségileg nem alkalmas a hiány 

okozta helyzet orvoslására). A korszak politikai és gazdasági gondolkodói e kérdésekre 

keresnek válaszokat és megoldásokat. A Bárány által javasolt megoldás központi eleme egy 

intézmény felállítása lesz, mely szintén ugyanúgy tükrözi a gondoskodó állam kialakulási 

folyamatának egy fontos szakaszát, mint a már látott, lényegében „szociálisnak” tekinthető 

intézmények. 

 
„A jelenvaló, sőt több szomorú esztendők, melyekben országunk lakosai az éhséggel 
küszködtek, megérdemlik a kormánynak arra való figyelmét, hogy a föld népét az 
elölfordulható éhség ellen bátorságba tegye. Mi légyen az oka annak, hogy 
Magyarországban – ezen gabonatárházban – oly gyakran sok megyék lakosai csaknem 
éhelhalókká lesznek?”552 

 
 

Nem csupán a 18. század, vagy a századforduló környékének magyarországi népessége 

küzdött a kiszolgáltatottsággal és az éhínséggel, ezek a 19. század első évtizedeiben is 

igencsak gyakoriak voltak, méghozzá az ország legkülönbözőbb területein. Erről maga a 

szerző is beszámol röviden: 

 
„Tapasztalásunkra 1801. esztendőben Somogy vármegyében annyira megszűkültek az 
élelembeli szerek, hogy a lakosok fűrészport, összeőrlött kukoricacsutkát dagasztottak 
össze korpával,s abbúl sütött kenyérrel tengődtek télen által, tavaszra kelvén pedig az 
üdő, sokan felpuffadtak ezen egészséget vesztő kenyértűl, s meghaltak. (…) 1814. 
esztendőben Zemplén vármegyében a Krajna-vidék hasonló viszontagsággal küszködött. 
1817. esztendőben pedig csaknem az egész országot ilyen pusztítás követte”553 

 
 
A gondolatmenet folytatása szerint nem lehet elegendő a felszínen, illetve helyileg kezelni a 

problémát, ahhoz központi segítség kell pénz, illetve más típusú hozzájárulások és 

engedmények formájában. Erre ugyan létrejöttek bizonyos erőfeszítések, ezek hatékonysága 

azonban viszonylag csekély maradt az 1810-es években, habár „Nem is lehet mondani, hogy 

amennyire kitelhetett, vagy a felséges kincstár, vagy a földesúr elvonta volna segítő kezeit 

jobbágyaitúl.” Az ideális, hosszú távú megoldást ugyanakkor csak a megfelelően működtetett 

tartalékképzés, és a többlet racionális, eddigiektől eltérő felhasználása jelentheti: 

 

                                                 
552 Debreczeni Bárány: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. 1817, 51. 
553 Debreczeni Bárány: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. 1817, 52. 
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„Az intézetnek olyannak kell lenni, mely a maga eredetében a népnek szembetűnő 
terheltetésével ne essen, üdő jártával pedig az maga-magát nevelvén, a népnek az éhség 
ellen bátorságos és elegendő fundust szerezzen.”554 
 

 
Pénz ugyanakkor nem áll rendelkezésre a kormányzat részéről sem, tehát annak beosztásával 

nem lehet a hiányt pótolni. Az egyetlen megoldás Bárány szerint az egyébként bőséges termés 

kezelésének racionalizálása és átgondolása, amelyhez természetesen az addigiaktól sokszor 

eltérő technikákra és módszerekre van szükség. Nagyvonalakban nem másról van szó, mint 

hogy a rendelkezésre álló gabonakészletet központ felügyelet alá kell helyezni annak 

összegyűjtése után. Ennek felügyeletét teljes egészében az államra kell bízni, ugyanúgy, mint 

a készlet szükség szerinti újraosztását, szem előtt tartva azt, hogy melyek lehetnek a 

gabonaválság által leginkább sújtott területek. A meglehetősen egyszerű és logikus érvelésű 

javaslat több szempontból is érdekes és problematikus. A javaslatok ugyan szinte egyáltalán 

nem valósulnak meg, mégiscsak tükröznek valamit a korszak gondolkodásából: Bárány az 

első leküzdendő problémaként ugyan tisztában van azzal, hogy „nincs ingadozóbb vagyon a 

közgazdálkodásban lévő vagyonnál. Ugyanezért is féltő talán ily valamit javallásba is 

tenni.”555 Ha ugyanakkor bizonyos tisztviselők a hadiadó kezelésével és felügyeletével 

kapcsolatosan hasonló jogokkal bírnak, azokat a közvagyon ilyen formájának felügyeletével 

is meg lehetne talán bízni.  

 

„Ha sokkal alávalóbb érdemű tárgyakra nézve az ellenségnek nyakunkon létekor 
törvényeket szabhatunk, miért ne szabhatnánk a halál fenyegető kaszájának 
megtompítására hazánk fiaiért?”556 

 

Bárány szerint a megfelelő prognózissal és stratégiával már középszerű éves termés is el 

tudná tartani a népességet (ez mint láttuk, már általánosan elfogadott vélekedés a korszakban 

részben éppen Polizeywissenschaft és a kameralizmus hatására), ez pedig a helyes eljárás 

esetén szinte alig érezhető terhet jelentene a lakosokra nézve. A lakosság minden tagja egy 

előre megadott határidőhöz igazodva adná le saját termésének meghatározott részét a külön e 

célra felállított gabonaraktárakban, a „közmagazinumokban”.557 Bárány érvelése és számításai 

                                                 
554 Debreczeni Bárány: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. 1817, 52. 
555 Debreczeni Bárány: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. 1817, 53. 
556 Debreczeni Bárány: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. 1817, 54. 
557 Ez az arány nem lenne túlzottan magas, minden termelő hozzájárulása esetén éppen ezért lenne alig 
érzékelhető:”a) Minden egész urbarialis telket bíró gazda 4 köblöt, vagyis 8 pozsonyi mérőt. b) Minden ¾ telket 
bíró gazda 6 pozsonyi mérőt. c) Minden 2/4 telket bíró gazda 4 pozsonyi mérőt. d) Minden ¼ telket bíró gazda 2 
pozsonyi mérőt. e) Minden 1/8 telket bíró gazda 1 pozsonyi mérőt, ideértvén azon zselléreket is, akik akármi 
kötelezés alatt földet bírnak. f) Minden házas, de földet nem bíró zsellér ½ pozsonyi mérőt. És g) Minden 
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szerint a hozzájárulás egy egész urbarialis telek jövedelmének nagyjából 1/15-öd részét tenné 

ki az általánosan elterjedt gazdálkodási és termelési módszerek között, ez a mennyiség 

ugyanakkor éppen elegendő lenne arra, hogy válságos időszakokban szinte az egész 

lakosságot kisegítse a nehéz és veszélyes élelmezési helyzetből. A hozzájárulás mértéke 

természetesen az adott év termésének mennyiségétől függően változhatna, a megmaradt 

felesleget pedig meghatározott módon fel lehetne használni, akár további halmozásra 

megtartani, a lakosság közt szétosztani, esetleg eladni. Ami az elképzelés egyik fontos elemét 

képezi, az nem más, mint a nemesi társadalom helye és szerepe a vázolt stratégiában. Bárány 

tervezete szerint ugyanis a „gabonaösszeadásban” a nemes is társ lehetne, ami azt jelenti, 

hogy szükség esetén csakis akkor vehetné igénybe a raktárakban a megfelelő alkalomra 

felhalmozott készletet, ha az előre megállapított mértékben ő maga is hozzájárul a készlet 

felhalmozásához. A nemességnek ezen kívül mindenképp „konkurálnia” kell a közraktár-

épületek felépítéséhez, a hozzájárulás mértékét pedig az adott járásbeli tisztviselő határozná 

meg, a készlet felügyelete pedig szintén helyi tisztviselők feladata lenne. A gabona 

minőségének megtartásához szükséges műveleteket (esetenkénti szellőztetés vagy szárítás) a 

helyi lakosság végezné. A tervezet a továbbiakban a raktározás műveletének minden technikai 

aspektusára kitér, a hozzájárulók nyilvántartásba vételétől az ellenőrzés valamennyi 

mozzanatán át egészen a feladatban többletrészt vállalók javadalmazásának kérdéséig. A 

tervezet célja deklaráltan nem az, hogy a földet művelő népességet a racionális tartalékképzés 

lehetőségét és fontosságát hangsúlyozva kevesebb munkára bíztassa, az elképzelés 

egyértelműen a válsághelyzetek elkerülését tartja szem előtt: 

 

„Ezen intézetbűl való segedelemre csak azoknak lehetne jussok, kik önnön 
hibájok nélkül, vagy jég, vagy víz, vagy tűz által, vagy egyéb közcsapás által 
megkárosíttatván, annyira megfogyatkoznak tehetségekben, hogy ezen 
közsegedelem nélkül el nem lehetnek.”558 

 
 

Ha a közösséget ugyanakkor hosszabb időn át elkerülik az ilyen nem kívánt helyzetek, a 

készlet fenntartásához elegendő a számított mennyiségnél kisebb hozzájárulás is, így előzve 

meg azt, hogy a raktárakban feleslegesen és (a romlandóság szempontjából) veszélyesen nagy 

készlet halmozódjon fel, megtartván így az ideálisnak kiszámított mennyiséget, ami nagyobb 

                                                                                                                                                         
házatlan zsellér ¼ pozsonyi mérőt.” Debreczeni Bárány: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó 
gondolatok. 1817, 55. 
558 Debreczeni Bárány: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. 1817, 59. 
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csapás esetén is képest ellátni a lakosságot. Ezen helyes arány megállapítását és megtartását 

pedig szintén a részletes számítások teszik lehetővé. 

Világosan látszik ezen a szövegen is, hogy a gazdasági ügyeket kiválóan ismerő szerző 

tollából származik. Bárány a válságok kapcsán az 1810-es években Zemplénben a 

Bretzenheim-család gazdasági ügyeinek irányítójaként számtalan olyan nehézséggel 

kerülhetett szembe, melyek az élelmezés kérdésének fontosságára irányították figyelmét, a 

már említett, 1814-es zempléni válság pedig csak megerősíthette ebben. A mindenre kiterjedő 

tervezet évtizedek helyi szakmai tapasztalatának felhalmozása után született, ezt bizonyítja a 

munka mellékleteként csatolt két oldalas, részletes statisztikai elemzés a gabonaárak 

mozgására, a termelés mennyiségére, illetve az eladhatósági ráta összefüggéseire 

vonatkoztatva egy táblázat formájában, amely az elképzelés fenntarthatóságát igyekszik 

számszerű formában igazolni.559 Ennek egyik legfontosabb következtetése az, hogy a 

hozzájárulás rendszeressége tulajdonképpen azt jelenti, hogy a már kiszámított értékek mellett 

közepesen súlyos válságidőszakok is átvészelhetők úgy, hogy a rendszeres hozzájárulás 

bizonyos idő úgy is önfenntartóvá teszi magát, hogy a hozzájárulás időpontjait ritkítják, 

illetve szüneteket iktatnak be (pl. minden harmadik vagy negyedik év). A Bárány által 

javasolt gyakorlatok egyszerre érdekesek azért, mert korabeli külföldi párhuzamokkal 

rendelkeznek, illetve számos elemük visszatér majd a reformkori válságok és azok kezelése 

kapcsán mind a politikai gondolkodók, mind a központi kormányzat részéről. Az egyenesen a 

Helytartótanácsnak ajánlott javaslat Bárány szerint a záloga annak, hogy a válságok 

elkerülhetők legyenek, törvényhozási szempontból az esetnek pedig precedensértéke is lehet: 

 

„Annál hathatósabban fog ilyetén intézetről a főméltóságú magyar Helytartó Tanács bölcs 
és jóltévő rendeléseket tenni, mennél több példáink vannak arra, hogy olyatén tárgyakrúl 
is tett országunkban rendeléseket, melyekrűl törvényünk nincs, de az ország javára 
céloznak. Értjük p.o. a selyemeresztő bogarak tenyésztetését; a vármegyék s jurisdictiók 
mén lovait sat.”560 

 

A javaslat és annak hatása azért is érdekes kérdés, mert a 25 évvel későbbi, reformkori 

válságok kapcsán ismét a politikai diskurzusok fontos témája lesz a központi és lokális 

válságkezelés kérdése és fontossága. Czoch Gábor Kassa példáján keresztül mutatta be a 

reformkori válságok (pontosabban az 1845-47 éhínség) kezelésének stratégiáit és ezek 

                                                 
559 Debreczeni Bárány: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. 1817, 62-63. 
560 Debreczeni Bárány: Magyar országon éhség megakadályoztatására tzélzó gondolatok. 1817, 65. 
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hatékonyságát.561 1845-ben az országos mértékű éhínséggel szemben szintén a 

Helytartótanácshoz fordultak központi segítségért a városi és megyei törvényhatóságok, 

melynek eredményeként a Helytartótanács a 18. századi terményjelentésekhez hasonló adatok 

gyűjtésébe kezdett, melyek kiértékelésére bizottságot hoztak létre, melynek a megfelelő 

lépések kidolgozása is feladata volt. E lépések, vagyis az állami, nem lokális intézkedések 

közé tartozott többek közt a katonaság eltartására vonatkozó kötelezettségek enyhítése, a 

gabonaexport korlátozása, pontosabban az ezekre irányuló kérések a törvényhatóságok 

felől.562 A kérésekre adott válaszokban a Helytartótanács illetékes bizottsága ugyanakkor 

kiemelte, hogy ezen intézkedések nem oldhatják meg a válságot, ebből kifolyólag pedig 

sokkal nagyobb szükség lenne a földesurak és egyházi méltóságok helyi szintű 

beavatkozására. Központi, visszatérítendő kölcsön formájában pénzsegélyeket a munkaképes 

lakosságnak folyósítottak ugyan, a katonasággal kapcsolatos kéréseket azonban már nem 

támogatták.563 Különösen érdekes, hogy éppen a Bárány-szöveg középpontjában álló 1816-

17-es éhínséget, illetve az arra adott válaszokat tekintik példának az 1840-es években is, 

mikor is ezen éhínség kezelésére sikeresnek kikiáltott stratégiát követve királyi biztosokat 

neveznek ki, akik kizárólag az említett bizottságoknak tartoznak felelősséggel.  Nekik kellett 

felmérni a válság mértékét, illetve meghatározni a szükséges lépések jellegét, részben a 

beküldött jelentések alapján. Ezek a jelentések a biztosok ránk maradt feljegyzései alapján 

azonban használhatatlanok voltak, melynek okát a rendszer egységességének hiányában, 

illetve a pontatlan adatszolgáltatásban látták.564 Ez szempontunkból azért is érdekes, mert 

fényt derít arra, hogy a kormányszékek az 1840-es évek második felében sem rendelkeztek 

pontos adatokkal a helyi viszonyokról, e téren különösebb változás nem következett be a 

századfordulóhoz, illetve a 18. század második feléhez képest sem, noha a politika 

gondolkodást ekkor már évtizedek óta áthatotta az említett ellenőrzés iránti, részben központi 

kormányzati igény. Nem történt továbbá különösebb változás abban sem, hogy a válság 

kezelésének legnehezebb feladatai a lokális hatóságokra nehezedtek. E lokalitást általában a 

vármegyék jelentették, akik különböző rendelkezésekkel (takarékosságra való felszólítás, 

lakmározás és szerencsejáték tiltása, helyi pénzügyi segítségnyújtás stb.) változó sikerrel 

próbálták a válságtüneteket enyhíteni, sokszor csupán a felszínen. Ennek egyik oka több 

                                                 
561 Czoch Gábor: A reformkori közigazgatás az éhínséggel szemben (1845-47). In: Bódy Zsombor – Mátay 
Mónika – Tóth Árpád (szerk.): A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Budapest, 
Osiris, 2000, 371-390. 
562 Czoch: A reformkori közigazgatás az éhínséggel szemben, 390. 
563 Czoch: A reformkori közigazgatás az éhínséggel szemben, 374. 
564 A jelentéseket idézi Czoch: A reformkori közigazgatás, 375. 
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elemző szerint is a központi pénzforrások hiánya volt.565 Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy 

ettől függetlenül sok jelenség mutat kísérteties párhuzamot a fél évszázaddal korábbi 

viszonyokkal: a már régóta létező elképzelések és célkitűzések ellenére a század közepén az 

állam még a régi problémákkal küzdött, melyek között ott található a szervezeti keretek és 

infrastruktúra hiánya (ezeknek csak egyik példáját jelentik a gabonaraktárak, valamint azok 

eredményes működtetése és fenntartása), illetve közigazgatási rendszer hiányosságai. 

Mentalitástörténeti szempontból ugyanakkor fontosabb az, hogy a válságkezelést (és ennél 

nem kevésbé fontos: az ebből eredő szegénységet, és a szegényekről való gondoskodást) 

lokális feladatnak tekintette a kormányzat Magyarországon a század közepén is, ellenére a 

politikai gondolkodás erre vonatkozó elképzeléseinek, melyeket már a korábbi válságok 

kapcsán fejtettek ki egyes szereplők. Szintén egyfajta kontinuitást láthatunk a 

szakirodalomban oly sokszor emlegetett „közös teherviselés” elvével kapcsolatban is. Erre 

vonatkozóan jelentek már meg cikkek a század első évtizedeiben nem csupán Báránytól és 

nem csupán a válságkezelés kapcsán, hanem más szerzők tollából más problémák kapcsán 

is.566  

Érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy az 1810-es években feltűnően megnő a 

hasonló problémákra fókuszáló munkák száma mind folyóiratcikkek, mind önálló 

tanulmányok és politikai munkák formájában, és ez egészen a század közepéig fog tartani az 

imént látott gyakorlati intézkedések eredménytelenségének ellenére. A válságra adott 

válaszok között az önálló munkák mellett fordításokat is találunk, ilyen például Franklin egy 

beszédének fordítása a rendelkezésre álló eszközök racionális használatáról.567 Az önálló 

munkák sorából érdemes talán Nyíri István munkáját felidéznünk, mert érvelése szintén 

remekül illusztrálja a korszak válságokról, pontosabban azok elkerülésének szükségességéről 

szóló gondolkodást. A „szükség törvényt ront- törvényekkel a törvényesség ellen” mottó 

jegyében Nyíri szintén a gondoskodó állam képének felidézésével kezdi a gondolatmenetet: 

 

„Minden módon azon igyekezzék a’ Társaság: hogy ez az ő ellensége az utolsó szükség 
semmi módon elő ne állhasson (…) Eggyik szükségnek elkerűlése által a’ másik hasonló 
szükségbe ne essünk.”568 

 

                                                 
565 Czoch: A reformkori közigazgatás az éhínséggel szemben. 377. 
566 Ilyen például Fehér megye táblabírájának írása a Tudományos Gyűjteményben 1817-ben: Meszlényi Ignátz: 
A’ Magyar Nemesek közbirtoka eránt való Javallások. Tudományos Gyűjtemény 1817/4, 84-86. 
567 Takarékossági javallat. Tudományos Gyűjtemény 1825/1. 
568 Nyíri István: Az éhség idején lehető segedelemről. A Gabona-tárakról és Társaságokról. Tudományos 
Gyűjtemény. 1828/1, 1650. 
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Minél racionálisabb a saját lehetőségekkel való gazdálkodás, annál kisebb a válság és éhezés 

esélye, mindazonáltal az 1810-es és 1820-as években bőségesen találni erre példát mind az 

országok, mind pedig egyes tartományok szintjén. A helyes külkereskedelem segíthet 

elkerülni e veszélyeket, csakúgy, mint a felesleg helyes irányelvek szerinti felhalmozása. 

Ezeket magángazdaságokra és országos szintre vetítve Nyíri matematikai számítások 

sorozatával igyekszik bizonyítani. Nyíri Schwartner Márton 1798-ban közzétett kutatásait 

veszi alapul az értékek kiszámításához, és Bárányhoz hasonlóan az urbarialis telek képezi a 

többlet helyes kezelésére vonatkozó számítások középpontját. A számítások szükségességét 

igazoló érvek hasonlóak mindahhoz, amit Bárány szövegében is láthattunk: 

 

„A’ Gabona bizonyos része esztendőre való megtartásának tehát e’ következendő hasznai 
vannak: 1. Az éhség sinlődéseitől megmenteni az Országot, ez a’ haszna, életünkkel 
együtt jár. 2. A’ gabona-kereskedésnek örökös capitálissa, és kútfeje. 3. A’ föld-mívelés’ 
nyereségére bizonyos zálog. 4. A’ jövendő vetés felől bizonyossá tészen. 5. És így azt 
cselekszi, hogy a’ Gazda szinte az időnek ura légyen, és ez őtet épen ne zavarhassa.”569 

 

Mivel a gabona megtartása a leglényegesebb kérdés, rögtön felveti a szöveg a tárolás 

problémáját, és ettől a ponttól kezdve a szöveg tartalma szinte teljes mértékben megegyezik a 

Bárány által 1817-ben leírtakkal. Fontos azonban, hogy Nyíri azért is tartja mindezeket minél 

előbb megvalósítandó feladatoknak, mert a század első két évtizedében, noha több tervezet is 

született a helyzet orvoslására, a kívánt raktárak még mindig nem épültek fel kellő 

mennyiségben.570 Fontos különbség mutatkozik ugyanakkor abban, hogy a megvalósíthatóság 

kétségessége miatt Nyíri előnyben részesíti a gazdasági kérésekről több kötetes munkákat író 

Julius von Soden azon elképzelését, hogy a felesleget nem közraktárakban kell felhalmozni, 

hanem a statisztikák és nyilvántartások segítségével kell lényegében állandó készenlétben 

tartani annál, aki a felesleget megtermelte, és amelyet Bajorországban már egy ideje 

alkalmazott a kormányzat.571 Nyíri másik javaslata az ún. „Gabona-Társaságokra” 

vonatkozik, melyek szintén léteztek már ekkoriban egyes német tartományokban. E 

társaságok lényege német területeken az, hogy bizonyos számú polgár (Elberfeld környékén 

például 158) olyan társaságot hoz létre, amely saját tőkével vásárol fel feleslegben keletkezett 

                                                 
569 Nyíri: Az éhség idején lehető segedelemről. 1655. 
570 „A’ közönséges Gabona-tároknak mennyisége, helyei, - azoknak felépítése, feltartása, - ezekhez tartozó 
hivataloknak állandó fizetése, - a’ számolásokra, valamint az itt könnyen elveszthető életre való felvigyázás, - 
olly költséges ’s terhes dolgoknak tetszik: hogy, noha a Tár-házak szükséges voltokat minden nap látja is a’ Köz-
társaság, még is nincsenek azok kívánt jó, ’s követhető állapotban akármelyik kimívelt Országban is.” Nyíri: Az 
éhség idején lehető segedelemről. 1656. 
571 Nyíri: Az éhség idején lehető segedelemről. 1655.  
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gabonát, és szükség esetén jóval áron alul értékesíti azt, erre egyébiránt Frankfurt környékén 

is történt precedens 1816 körül. 

 A Bárány, Nyíri és mások által részben statisztikai, részben más érvekre alapozott 

mondanivalója tehát remekül tükrözi azt a szemléletváltást, mely a politia és 

Polizeiwissenschaft jegyében a nem csupán a hatalomgyakorlás, hanem az alsóbb szintű 

politikai gondolkodásban is végbement. Feltűnő ugyanakkor, hogy a javaslatok és elméletek 

gyakorlati megvalósulása nem igazán mondható általánosnak még az 1840-es évek környékén 

sem, noha a javaslatok tartalma lényegében a század eleje óta alig-alig változott. Bárány Péter 

ehhez a diskurzushoz szól hozzá immár gazdasági szakemberként, ebből is látszik, hogy e 

beosztása minden valószínűség szerint nagymértékben meghatározta életének ezt a szakaszát.  

 

Több mint húsz évvel azután, hogy Bárány Péter irodalmi (és kulturális szempontból 

közéleti) tevékenysége megszakadt, hivatalnokként és gazdasági szakemberként exponálja 

magát újra az 1810-es években. A kettő időpont között eltelt időszakban valószínűleg az 

egzisztenciális és családi szempontból egyaránt fontos hivatali karrier állt a legfontosabb 

helyen életében. Irodalmi működésének egyetlen jele ebben az időszakban Széchényi 

lányának esküvőjére írt vers,572 ezen kívül azonban semmi nyoma annak, hogy Bárány 

nyilvánosan írásban foglalt volna állást bármilyen politikai vagy társadalmi kérdésben. Ezt a 

csendet töri meg tehát az 1817-es év, amikor részben a napóleoni korszak gazdasági és 

élelmezési válságainak hatására, felhalmozott gazdasági és statisztikai ismereteit felhasználva 

két olyan munkát is megjelentetett a korszak mérvadó tudományos folyóiratában, mely 

remekül tükrözi az adott korszak gondolkodásában bekövetkező változásokat. Torontál 

megyei működésének időszakából már nem ismerünk hasonló írásokat, noha saját és családja 

levelezéséből látszik, hogy ambíciói a hosszú szünet után ismét felerősödtek az 1820-as 

években. Eddig nem ismert munkáinak vagy leveleinek felbukkanása ugyan nem zárható ki 

(még ha hagyatékának elpusztulása miatt erre nem is sok esély van), az a meglévő forrásokból 

is látszik, hogy munkássága sok szempontból megjeleníti a századelő és a reformkor közötti 

szoros kapcsolatot a fentebb tárgyalt jelenségekkel kapcsolatban, a fejezet elején a Kazinczy-

levelezésnek köszönhetően felidézett szavai pedig találóan jelenítik meg a korszak egyik 

politikai fogalmának összetettségét, valamint a politikai gondolkodás/fogalomhasználat 

átmenetiségét és képlékenységét.  

                                                 
572 Bárány Péter: Ének mélt. gr. Batthyány Miklósnak és mélt gr. Széchenyi Francziska k. a. mennyegzői 
örömnapjára. Sopron, 1802. 
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Bárány 1790-es évek elején keletkezett, felvilágosodással kapcsolatos írásai, színpadi 

művei és röpiratai látszólag nem csak időben állnak távol az 1810-es évek végének gazdasági-

statisztikai megnyilatkozásaitól. Az 1790-es évek közepén valamelyest „kényszerpályára” 

állított Bárány Péter két alkotói időszakának munkáit összeköti az, hogy környezetének 

kihívásaira mindig érzékenyen reagált, és munkáit mindvégig áthatotta a társadalom 

viszonyainak általános jobbítására való törekvés. A hosszú csend után az 1820-as években 

erre látszólag hasonló lehetősége adatott volna, mint II. József halálának időszakában. Élete 

utolsó éveiben írt levelei világosan tükrözik szándékainak változatlanságát, ezek a szándékok 

pedig leginkább a nemzeti ügy körül csoportosulnak, mely kevésbé nyíltan, de jelen van az 

1810-es években írt munkáiban is. A dolgozat negyedik fejezetében azt szeretném bemutatni, 

hogy Bárány esetében nem a politia (vagy éppen az előző fejezetben részletesebben 

bemutatott felvilágosodás) az egyetlen fogalom, amely részletesen vizsgálható bizonyos 

általános tanulságokkal. A korszakban jellemzően problematikus és ellentmondásos 

nemzetfogalom, valamint a hozzá kapcsolódó beszédmódok vizsgálata Bárány munkáin 

keresztül közelebb vihet a dolgozat egyik fő konklúziójához. 
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4. fejezet 

Nemzet, tudomány, közösség 
 

 

 
„Minden emberben két ember lakozik: 
saját korának embere és minden kor 
embere.”573 

 

 

A dolgozat harmadik fejezetében a politika egy sajátos fogalma kapcsán már 

érintettünk szemantikai kérdéseket. Ezt kiegészítve, és a kutatásnak egy kicsit markánsabban 

fogalomtörténeti jelleget adva egy olyan társadalmi fogalomról szeretnék röviden szólni 

Bárány munkái kapcsán, melyet eddig talán a legtöbbször tárgyal eltérő szempontok alapján a 

szakirodalom, és amelynek vizsgálata szintén fontos lehet a Bárányra vonatkozó kutatás egyik 

legfontosabb lehetséges konklúziója, a már említett kontinuitás kérdése szempontjából. Az 

eddigiekből is körvonalazódott már, hogy Bárány 1790-es években született írásai a 

legkevésbé sem érdektelenek a magyar nemzeti tudat genezisének, illetve a korabeli 

communitas-fogalom megváltozásának szempontjából, és ezek elemzése tovább árnyalhatja a 

modern nemzet kialakulására vonatkozó, a szakirodalom által már bőségesen tárgyalt képet. 

A nacionalizmus-kutatás nemzetközi eredményeinek és historiográfiájának részletes 

bemutatása és elemzése külön tanulmány tárgya lehetne, és ezzel kapcsolatban szerencsés 

módon immár magyar nyelven is egyre több reflexió olvasható a téma klasszikus 

teoretikusainak szövegei mellett.574 Itt elég annyit megállapítani, hogy a nacionalizmuskutatás 

előfeltevései és eredményei a közép-európai térségre vonatkozóan is meglehetősen széles 

skálán mozognak, és ezek mindegyike igazolhatónak tűnik valamilyen szempontból, még ha a 

kutatás hagyományosabb dichotómikus ellentétpárjai (melyek közül a legismertebb az oly 

sokszor idézett államnemzet-kultúrnemzet szembeállítás) kevésbé látszanak működni a 

régióra vonatkoztatva.575 A hazai historiográfia szintén sokféle módon kísérelte meg feltárni a 

                                                 
573 Chateaubriand, François René: Történeti tanulmányok. In: Lajtai L. László (szerk.): A történetírás mint 
tudomány. A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban. Napvilág Kiadó, Budapest, 2007, 
132. (fordította Haas Lídia) 
574 Az egyre terjedelmesebb magyar nyelvű szakirodalomhoz kiindulásként lásd az összefoglaló 
szöveggyűjteményeket, például Bretter Zoltán - Deák Ágnes (szerk): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. 
Pécs, Tanulmány Kiadó, 1995; Csató Éva (szerk): Mi a nemzet? Budapest, 1998; Kántor Zoltán (szerk.): 
Nacionalizmuselméletek. Budapest, Rejtjel, 2004; valamint a Világosság 1988/8-9. száma. 
575 Erre vonatkozóan lásd többek közt: Dieckhoff, Alain: Egy megrögzöttség túlhaladása – a kulturális és 
politikai nacionalizmus fogalmainak újraértelmezése. In: Kántor Zoltán (szerk.) 2004: Nacionalizmuselméletek. 
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magyar nemzeti ébredés és a nacionalizmus kezdeteinek kérdéseit. A modern nemzettudat 

kialakulására vonatkozó, egymással szembenálló elképzelések között ott találjuk a nyelvi 

alapon elkülönülő modern nemzetfelfogás, vagy éppen a feudalizmus kötelékén még át nem 

lépő rendi nacionalizmus mibenlétére utaló kérdésfeltevéseket is, és természetesen 

valamennyi megközelítés mellett, és azok ellen is hozhatók fel érvek.576 A premodern 

nemzetfogalom modernné válásának folyamata, mint azt az egymásnak feszülő elképzelések 

is mutatják, rendkívül sokrétű és bonyolult jelenség.577 Ahogy Debreczeni Attila megállapítja  

áttekintő jellegű tanulmányában:  „A nemzet fogalma (…) nem egységes, s ez éppen hogy a 

fogalom elemi jellegzetessége. Egy tértől és időtől független, általánosan érvényes definíció 

megalkotása valószínűleg reménytelen vállalkozás.”578 Bár Debreczeni szavai nem csupán a 

nemzetek meghatározására irányuló kísérletek általános esélyeivel kapcsolatban tűnnek 

relevánsnak, hanem a 18. századi, nemzethez kapcsolódó diskurzusok feltérképezése kapcsán 

is, néhány jól megfogható jelenséggel mindazonáltal mégiscsak rendelkezik a korszak 

politikai gondolkodása, s ezek némelyikére idáig viszonylag csekély figyelmet fordított a 

történeti kutatás. Ilyen lehetőséget rejt magában például a korabeli megnyilatkozások 

kontextualizáló-fogalomtörténeti vizsgálata, melyhez jelen fejezet is néhány elméleti 

megfontolással, illetve egy empirikus példával szeretne hozzájárulni. 

 

 

Nemzetfogalmak és diskurzusok Magyarországon 

 

Mint a korábbiakban már látható volt, a nemzet konceptualizálásának egymástól eltérő 

stratégiáiban, a közösség fogalmának jelentésében a vizsgált korszak során bekövetkező 

változások, illetve azok egyes szegmensei remekül megragadhatók a kései felvilágosodás 

politikai nyelveinek vizsgálatán keresztül. Az első fejezetben látott adaptációs mechanizmus 

esetében nem másról van itt szó, mint magának a felvilágosodás fogalmának egy olyan 

átértékelődéséről és átstrukturálódásáról, mely nem hagyja érintetlenül a korabeli 

közösségfogalmak jelentését sem. 

                                                                                                                                                         
Budapest, 298-315; Hroch, Miroslav: A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlődéséig: a nemzetépítés 
folyamata Európában. In: Kántor Zoltán (szerk.) 2004: Nacionalizmuselméletek. Budapest, 230-248. 
576 Kosáry: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 1980; Csetri: Nem sokaság, hanem lélek. 1986; Kulin: 
Közelítések a reformkorhoz. 1896. 
577 Részletesen lásd Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Budapest, Gondolat, 1974. 
578 Debreczeni: Nemzet és identitás a 18. század második felében. ItK 2001/5-6, 513-552.  
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A dolgozat második fejezetében arról is volt már szó, hogy a Volksaufklärung-hoz 

kapcsolódó reflexiók és fordítások különösen relevánsnak tűnnek a premodern, illetve modern 

nemzet és közösségfogalmak közötti átmenetet illetően a magyarországi viszonyok között is. 

Az is elmondható, hogy a modern nemzettudat genezisének témája rávilágít az 1790-es évek 

politikai gondolkodásának dilemmáira a Habsburg Birodalom politikai rendszerébe oly 

sajátosan ágyazódó Magyarországon. Ebben a viszonyban, és errő szintén volt szó a dolgozat 

első fejezetében, fontos fejezet zárult le II. József halálával és az 1790/91-es országgyűlés 

összehívásával. Az 1790/91-es országgyűléssel sajátos intellektuális pezsgés vette kezdetét, 

mely a politikai írások számának rohamos növekedésével járt együtt. Az 1790–1795 közötti 

időszakban több száz röpirat látott napvilágot, melyek egymástól eltérő politikai és társadalmi 

elképzeléseknek adtak hangot, többek közt a nemzet és „nemzetiség” problémája kapcsán is. 

A leginkább elterjedt historiográfiai értelmezés szerint, mint már utaltunk rá, a röpiratvitában 

a politikai és társadalmi elképzelések szerint lényegében két nagy csoport különíthető el: 

egyrészt a hagyományos rendi ellenállás csoportja a maga sajátos natio-fogalmával, másrészt 

a rendi kereteken való túllépést (is) szorgalmazó, a francia és amerikai forradalom 

elképzeléseit és eredményeit alapul vevő, a polgári átalakulás elemeinek szükségességét is 

hangoztató irányzat.  A kollektív identitáshoz kapcsolódó diskurzusok ugyanakkor ennél jóval 

összetettebbnek tűnnek, az ehhez kapcsolódó fogalmak pedig komoly jelentésbeli eltéréseket 

mutathatnak a különböző beszédmódokban, politikai nyelvekben.  

 Ami tehát eszmetörténeti szempontból az 1790-es évek első felének politikai irodalmát 

rendkívül érdekessé teszi, az tulajdonképpen a kollektív politikai-közösségi útkeresés 

stratégiáinak és fogalmainak keveredése és konfliktusa. Olyan fogalmi útkeresés ez, melynek 

során a politikai szféra különböző társadalmi állású résztvevőinek szándéka egy olyan új 

politikai szókincs létrehozására irányul, mely alkalmas a társadalom, az állam és a politikum 

komplexitásának leírására. Ezt a fogalmi egybecsúszást tulajdonképpen az bonyolítja, hogy a 

közösség (például nemzet) felfogásának legkülönbözőbb megnyilvánulásaival találkozunk 

akkor is, ha ezen megközelítések adott esetben formailag ugyanahhoz a politikai szókincshez 

nyúlnak a tudatos, illetve kevésbé tudatos konceptualizáció során. Jó példa erre a hazafi 

kategóriája, ami egészen mást jelent, ha a tolerancia diskurzusában használják a felekezeti 

ellentétek feloldásaként, megint mást, ha egy osztrák szerző tesz közzé „Patriotische 

Bemerkungen”-t a magyar jobbágyfelszabadítás kapcsán, vagy ha valaki II. József 

politikájának kritikáját érti rajta, esetleg később a politikai ellentéteken való felülemelkedés 
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programját jelölik vele.579 Ilyen szempontból már a nemzet szó is problematikussá válik, és 

szerencsésebbnek tűnik inkább nemzetiesítő politikai-kulturális diskurzusról beszélni. Ebben 

a nemzetiesítő diskurzusban ugyanakkor óriási szerepe van az adaptációnak és a 

recepciótörténetnek is.  

 Mint korábban szó volt róla, a korszak politikai diskurzusa ún. politikai nyelvek köré 

szerveződött (ezek közül néhányról még szót ejtünk a későbbiekben), bizonyos társadalmi-

politikai fogalmakkal a középpontban. Ezek közül az egyik az ősi alkotmány, illetve a nemesi 

„arany” szabadság nyelve volt, melyre számtalan példa idézhető: 

 

„Mert minden bizonyal ezen hajdan nevezetes Országnak valóságos mivolta tsak akkor 
maga boldogságához közelíteni láttatik; mikor a’ N. Haza Sz. Törvényi, Arany 
Szabadsági szemen szedett igassági minden molyos homály férgétül meg-öriztetvén, 
ártatlan karban fent állyanak.”580  

 

Szó volt már arról is, hogy a felvilágosodás, illetve annak mibenléte és feladata szintén a 

korszak egyik alapvető témája a törvények, törvényesség, politikai rend mellett, és 

kapcsolódik a communitas-fogalom megváltozásához is. Ennek módja azonban nem 

azonosítható csupán azzal, ahogy a sokszor kanonikusnak tekintett, radikális felvilágosult 

értelmiség képviselőinél azt megfigyelhettük: ennek során, mint ismert, a felvilágosodás 

legradikálisabb magyarországi hívei az alkotmányosság általános kiterjesztésének 

gondolatával próbáltak egy új, jogokban konstituálódó nemzetfogalmat alkotni. Ez egy olyan 

értelmezése volt tehát a communitasnak, amely már nem a rendi natióval azonosította, hanem 

az emberek eredendő egyenlőségének elve alapján szélesebben értelmezte azt, utaljunk csak 

Hajnóczy Józsefre és a kor néhány más radikálisan felvilágosult társadalomfilozófusára, 

illetve a literátorok közül elsősorban Kazinczyra és Batsányira, akik ismét egy eltérő politikai 

nyelven fejtették ki gondolataikat. 

 A dolgozat első fejezetében igyekeztem bemutatni, hogy a gyakran egymással keveredő 

beszédmódok mellett létezett egy olyan diskurzus is, melyről nem igazán tesz említést a 

szakirodalom, de amely szintén rendkívül érdekesnek tűnik a közösségfogalom használatának 

szempontjából. Ez a politikai beszédmód első ránézésre konzervatív jellegűnek mondható 

                                                 
579 A röpiratok között lásd például: Okolicsányi József: Hungarus dis-interressatus et ideo verus patriota. Buda, 
1790; Oswald Zsigmond: Az igaz hazafi kinek tulajdonságit együgyü beszédbe foglalta egy hazája 's nemzete 
javát óhajtó sziv. Pest, 1792; Schweighofer, Johann: Patriotische Bemerkungen über die Aufhebung der 
Leibeigenschaft in Ungarn. Frankfurt, 1785; Szacsvay Sándor: Hazafiak tüköre. Magyarok! Pest–Buda–Kassa, 
1790; Szaicz Leó: Magyar és Erdély-országnak mind világi, mind egyházi történetei, mellyeket rövid sommába 
foglalt... egy szabadon gondolkozó hazafi. Pest, 1793. 
580 Kenessey György: A' ditső magyar haza arany szabadságinak visza-térésén és anyai nyelvének épületén fel-
jött magyarok tsillaga. Buda, 1791. 
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(nem a szó későbbi, 19. századi értelmében!), jórészt fordításokon keresztül mutatja meg 

magát, és rendkívül sajátos fogalomhasználattal bír, ami egy eddig kevéssé kutatott jelenség, a 

már említett konzervatív felvilágosodás fogalmi körébe sorolható.  Ugyanakkor Bárány 

fordítása, illetve annak eszmetörténeti kontextusa elemzéséből sok érdekes részletre derül 

fény a politikai közösség korabeli felfogásáról, és általában a korszak magyar politikai 

gondolkodásának jellegzetességeivel kapcsolatban. Az egyik ilyen sajátosság pontosan a 

felvilágosodás fogalmának megváltozásához kötődik, és egyben felveti azt a kérdést, hogy a 

fogalom átstrukturálódása milyen hatással van az ekkor még nagyon is képlékeny 

nemzetfogalom alakulására, és ez hogyan értelmezhető az akkoriban igencsak aktív, a 

nemzethez és politikai közösséghez kapcsolódó fogalmi átalakulások kontextusában. Nem 

másról, mint a köznép neveléséről van szó ugyanis, pontosabban a felvilágosodás hazai 

megismertetésének lehetőségeiről és szükségességének mértékéről, mely reflexió hátterében 

mindig ott munkál a felvilágosodás egyéb „hozadékai” (pl. forradalom) által jelentett veszély 

a hazai viszonyokra. Láttuk, hogy ezeket az eszmefuttatásokat nagyon erős 

társadalompolitikai szándékok szólaltatják meg az egyes szerzők részéről, amit még 

összetettebbé tesz a fordítás ténye. Ami e fejezet szempontjából Bárány fordítása kapcsán az 

egyik legfontosabb mozzanatnak tűnik, az nem más, mint az, hogy a szövegben és a hozzá 

kapcsolódó beszédmódban egyértelműen megragadható a nemzet- és közösségtudat változása, 

méghozzá a felvilágosodás – bizonyos szempontok alapján korlátozott – kiterjesztésének 

gondolatán keresztül, ez pedig a politikai közösség fogalmában bekövetkező változások egy 

fontos mozzanatáról tanúskodik. A közösség fogalma ugyanakkor itt más stratégia szerint 

változik, mint a radikális felvilágosodás korabeli képviselőinél. A felvilágosodás ebben az 

értelmezésben, mint láttuk, nem csupán bizonyos egyénekre kell, hogy korlátozódjon, hiszen 

az óhajtott politikai cél, a közjó ezáltal biztosítható a legkönnyebben. Ez a felismerés 

lényegében az értelmiségi elit ahhoz hasonló közösségteremtő érvelését jelenti, mint például a 

nyelvi, kulturális, vagy etnikai alapon elgondolt nemzetfogalmak megalkotása esetében. A 

dolog egyik legsajátosabb vonása éppen az, hogy a politikai közösségépítés és a 

szélsőségesnek mondható társadalom-átalakítási elképzelésekkel (lásd pl. a radikális 

felvilágosodás szószólóinál) való határozott szembenállás mégiscsak együtt jár azzal a 

gondolattal, hogy a politikai közösség ideális formájában a törvények által biztosított jogok és 

szabadság által képes leghasznosabb formájában működni.  
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Részben arról is szó volt már, hogy Bárány fordításában a csinosodás-kritika kapcsán 

erőteljesen kiütközik egy másik beszédmód, a tudós hazafiságé,581 amely a műveltség 

terjesztésében látja a nemzet felemelkedésének zálogát. Az igaz felvilágosodás, mint 

tudásforma egész társadalomban való terjesztésének funkciója tehát éppen abban áll, hogy ezt 

a nem kívánt, közösséget érő hatást ellensúlyozza. Ez lenne az oktatás feladata, s az érvelés 

sok szempontból egybevág a korszak magyar neveléselméleti, illetve az egységes nemzeti 

nevelés, sőt közoktatás programjának szükségességét hangsúlyozó munkákkal.582 Lényeges 

különbség, és problematikánk szempontjából fontos gondolat az, hogy az egységes közösség 

létrehozásának feltétele az ilyen jellegű oktatás mellett bizonyos társadalmi gyakorlatokban is 

gyökerezik. Ilyenek lehetnek bizonyos ceremóniák, ünnepek, játékok, melyek integratív ereje 

legalább olyan fontos hatással van a közösség, illetve a nemzet létrejöttére, mint a 

legszorosabb értelemben vett tudás terjesztésének.583 Mindez a szerző meggondolása szerint 

az elöljáró érdeke is, hiszen a társadalom ily módon fog az uralkodó érdekének megfelelően 

működni, de kizárólag abban az esetben, ha az uralkodás formája nem despotikus jellegű: 

„…az illyeneknek formálásán kell a’ Fejedelemnek vagy az országnak dolgozni, ha-hogy a 

tökélletességben egy léptsővel fellyebb akar hágni. A’ szántóvetőről a’ kézművesekről van itt’ 

a’ szó ’s azoknak házi-népeikről, a’ kikből áll jobbára a társaság; arról a’ mit nem ez vagy 

amaz tselekszik maga tulajdon öszötéből, hanem a’ köz-társoságnak kelletik az ő 

formálásokban el követni.”584 Márpedig ha ez a társadalmi berendezkedés szerencsés 

egyensúlyba kerül, az oly rettegett forradalom bekövetkeztétől sem kell tartani, hiszen a 

felvilágosodott népet jóval könnyebb kormányozni.585 

Az érvelésben ideálisnak tartott társadalmi berendezkedésre, mint láttuk, nem jellemző a 

radikális átalakulás (ellentétben a teljes jogkiterjesztést szorgalmazókkal), a közösségnek 

sokkal inkább erkölcsi és gyakorlati megfontolások mentén kell szerveződnie a törvények 

által biztosított politikai rendben, melyben mindenki számára lehetséges a társadalmi 

előrejutás. A politikai közösség ilyen filozófiai apológiája, a felvilágosodás hatására tisztában 

a természet sokféleségével, így azzal is, hogy az emberi tehetség és megismerőképesség nem 

egyforma mértékben van jelen az emberek alkotta társadalomban, ennek megfelelően a 

közösség minden egyes tagjának egészen egyszerűen nincs is szüksége valamennyi 
                                                 
581 Részletesen lásd: Debreczeni Attila 2001: Nemzet és identitás a 18. század második felében. ItK 2001/5-6, 
513-552. 
582 Vályi András: Beszéd a' nemzeti nevelésről. Pest, 1791. Az egységes, adott esetben speciális igényeken 
alapuló közoktatás nagy szerepet kapott a modernista nacionalizmus-elméletekben is, az elmélet említett primér 
anyagokkal való összevetése egy külön tanulmány tárgya is lehetne. 
583 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791. 46. 
584 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791. 39. 
585 Bárány: A' köznép' megvilágosodásáról. 1791. 113-122. 
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tudástípusra. Ez a gyakorlati felosztás pedig legalább olyan fontos mértékben kell, hogy 

szervezze a közösség életét, mint a hatályos, szabadságot biztosító törvények. A közösség 

boldogulásának, nézzük azt akár az uralkodó, akár a sokaság szeméből, ez az egyik 

legfontosabb záloga. Mindez azt is jelenti, hogy amennyiben elfogadjuk, miszerint a nemzet 

modern fogalmának megszületése abban az oppozícióban érhető tetten, amelyben a kizáró 

jellegű rendi-nemesi nemzetértelmezéssel szembefeszült az egységes és oszthatatlan politikai 

társadalom mint nemzet eszméje, akkor ez a „konzervatív” felvilágosult érvelésmód éppen 

annyira a modern nemzetfogalom felé vezető út egyik fontos és sajátos mozzanatának 

tekinthető, mint a radikális felvilágosodás nemzetfogalma.586 A megnyilatkozás a rendi 

nemzetfogalomtól való elmozdulás fontos dokumentumának tekinthető, ám nem abban az 

irányban, melyet a radikális népi nemzetfogalom jelent, még ha vannak is közös pontok és 

átfedések. A közösségtudat egyfajta változásáról van szó, méghozzá a felvilágosodás – 

bizonyos szempontok alapján korlátozott – kiterjesztésének gondolatán keresztül, ez pedig a 

politikai közösség fogalmában bekövetkező módosulás fontos mozzanatát is magában 

foglalja. Bárány fordításából, és a hozzá hasonló érvelésű szövegekből látszik, hogy a 

korabeli radikális szabadságfogalmaknak létezett olyan alternatívája, amire eddig kevéssé 

fókuszált a szakirodalom. Ez egyaránt magában foglalja a közösség tagjai számára biztosított 

intézményes biztosítékokat, csakúgy, mint a társadalmi érvényesülés és magánboldogság 

zálogait. Úgy tűnik, ha talán nem is nagy számban, de létezett egyfajta „középút” az 1790-es 

évek radikálisnak mondható ellenzékisége, valamint a Kenessey kapcsán látott rendi „arany 

szabadság” visszaállításának irányzata között, ami a politikai közösség fogalmát is az 

előzőektől eltérően értelmezte. Szintén elhangzott már, hogy nem feltétlenül arról van szó, 

hogy Magyarországon a korszakban a német területekhez hasonlóan kibontakozna egy 

szélesebb körű Volksaufklärung-diskurzus vagy mozgalom. Bárány, és a korszak más szerzői 

ugyan ismerik e programot, a hozzájuk kapcsolódó recepció, a fordítások célja ugyanakkor 

nem feltétlenül e program Magyarországra való átültetése. Amennyiben például Bárány egyéb 

munkáira, és ezzel a korabeli magyar politikai irodalomra tekintünk, látszik, hogy e fogalom 

recepcióján keresztül a cél tulajdonképpen nem más, mint a korszak egyéb politikai vitáihoz 

való hozzászólás. Ilyen például a korabeli nemzet- és közösségfogalmakhoz, vagy éppen a 

politikai rend mibenlétéhez kapcsolódó diskurzusok. 

 

                                                 
586 Részletesebben lásd: Kovács Ákos András: Konzervatív felvilágosodás és közösségfogalom Magyarországon 
az 1790-es években. In: Albert Réka – Czoch Gábor – Erdősi Péter (szerk.): Nemzeti látószögek a 19. századi 
Magyarországon. Budapest, Atelier-sorozat, 2010, 11-43. 
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Amennyiben egy pillantást vetünk Bárány későbbi, 1820 körül keletkezett munkáira, 

láthatunk bizonyos kontinuitást a műveiben kifejtett gondolatok között. Láttuk, hogy 1817-

ben írt, az előbbinél jóval pragmatikusabb, ám nem kevesebb társadalmi kérdést felvető 

munkájában már a közös teherviselés és a társadalmi felelősség-megosztás szükségessége 

mellett érvel a gabonaraktárak felállítása és azok finanszírozási módja kapcsán. De 

említhetnénk egy másik művét is, mely nem más, mint az első magyar pszichológiai munka. 

A korabeli tudományos közösség pályadíjával elismert írás egyben a kanti gondolatok 

magyarországi recepciójának fontos állomását is jelenti.587 

 

 

Pszichológia – egyéni és társas következmények 

 

A 18. század vége felé a magyar gondolkodók érdeklődése egy olyan téma felé fordult, 

mely meglehetősen újnak számított a korszakban. A pszichológia, pontosabban az emberi 

lélek tudományos elemzése iránti igény és érdeklődés egy voltaképpen előzmények nélküli 

terület fellendülése volt a század utolsó évtizedétől kezdve.588 A dolgozat első fejezetében 

részletesebben is szó volt arról, hogy ebben milyen szerep jutott Bárány Péternek, aki 

tulajdonképpen az első magyar nyelvű, Kant hatásait mutató, de mégis önálló pszichológiai 

munkával 1790-ben pályadíjat nyert, és noha a szöveg a cenzúra szigorának köszönhetően a 

legutóbbi időkig kéziratban maradt, a szakirodalom és a pszichológia története, valamint a 

kanti recepció iránti érdeklődés újra felfedezte azt.589  

Felmerül a kérdés, hogy a szöveg, és általában az emberi lélek, és tágabb értelemben 

vett pszichológia iránti érdeklődés mennyiben tekinthető politika tartalmúnak, valamint hogy 

milyen módon kötődik a korszak politikai diskurzusaihoz és politikai nyelveihez. E dolgozat 

keretei között nem lehetséges bemutatni a kor emberi lélekkel foglalkozó, meglehetősen 

gazdag és sokrétű irodalmát, Bárány munkája kapcsán ugyanakkor felidézhető néhány kérdés 

és probléma, mely a nemzetfogalom bizonyos problémáihoz kötődik, és melyek a 

                                                 
587 Bárány Péter: Jelenséges lélek-mény. Pest, 1790. Közli: Gyárfás Ágnes: Az első magyar bölcseleti mű és 
története. 1990. 
588 Bogár Krisztina: Kant ismeretelméletének hatása az első magyar pszichológiai munkában. Itk, 2002, 5-6, 543-
551. 
589 Jellemző, hogy a Szauder József és Tarnai Andor által szerkesztett Irodalom és felvilágosodás című kötetben 
található, Horkay László Kant első magyar követői című tanulmánya nem említi Bárány Pétert és az általa írt 
díjnyertes szöveget. A munka első kiadására Gyárfás Ágnes jóvoltából került sor: Gyárfás Ágnes: Jelenséges 
lélek-mény: Az első magyar bölcseleti mű és története. Budapest., Akadémiai Kiadó, 1990. Az utóbbi időben 
pedig önálló tanulmányok is foglalkoztak vele Kant recepciójának szempontjából. Lásd pl.: Bogár: Kant 
ismeretelméletének hatása az első magyar pszichológiai munkában. ItK 2002 CVI. évf. 5-6. 543-551. 
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társadalomról való gondolkodás szempontjából is érdekesek lehetnek. A Bárány által írt 

munka sok szempontból egyedülállónak tekinthető a korszakban, a korai pszichológia 

korában ugyanakkor megvoltak az előzményei a korszak természettudományos, valamint 

orvosi gondolkodásában és irodalmában. A Volksaufklärung-probléma kapcsán röviden már 

említett orvosi munkák ugyanis már sok helyen foglalkoztak a korabeli orvoslás által még egy 

ideig marginális és felfedezetlen területként számon tartott „lélek” kérdéseivel. A 

betegségekre és azok gyógyítására, a természeti tudományok terjesztésének igényével írott 

orvosi munkák már sok helyen kitértek az emberi lélek betegségek szempontjából relevánsnak 

tartott problémákra, de az 1780-as évek végén már teljes egészében a pszichológia kérdésének 

szentelt, önálló munkák is megjelentek orvosok tollából. Ennek egyik legjellemzőbb példája 

talán a korszak egyik ismert orvosának, Rácz Sámuelnek a munkája, mely hosszú fejezeteket 

szentel a kérdésnek.590 Bárány pszichológiai munkája e fejezet és dolgozat szempontjából 

tulajdonképpen azért érdekes, mert abban erőteljes hangot kap az az elképzelés, hogy az 

emberi „lélek” termékei, a képek, emlékezet, stb. mélyen gyökereznek a társadalmi 

valóságban, és társadalmilag mozgásba is lendülhetnek.591 A munka ezzel kapcsolatosan 

olyan elgondolásokat szólaltat meg, mely szerint maga a társadalom legalább annyira hatással 

van arra, ahogy annak tagjai egymás közti viszonyukat rendezik, mint az egyes ember 

veleszületett képességei: 

 

„Ezen felől , mi majd nem egészen mások vélekedésétől függünk, tudván azt, hogy senki 
magára nézve nem bír elegendő okossággal, hanem azt többnyire másoktól kölcsönzi. 
Tehát, hogy jó vélekedésbe lehessünk mások előtt, örömest úgy élünk, mint mások; sőtt 
nem tsak a’ jóban, hanem a’ rosszban is mások követője vagyunk. (…) Némelyek azt 
vélik, hogy a’ lelki esméret egyenesen a’ Természettől belénk öntetet törvény légyen. Mi 
a’ tapasztalásból azt mondjuk, hogy azok megtsalatkoznak mert a) ha a’ lelki esméret 
velünk született törvény volna, egyenlőnek kellene annak lenni minden emberben, 
mindenkor és az egész világon. Lássuk pedig miként külömbözik az e’ világnak nem tsak 
minden részeiben, hanem majd nem minden tartományban is.”592  

 
 

Műveltséggel, csiszoltsággal, tanulással és tudományokkal ugyanakkor az ember nem csak 

saját magát, hanem a társadalmat is képes jobbítani. Nem egyértelmű a kérdés, hogy Bárányt 

                                                 
590 Rácz Sámuel: A’ physiologiának rövid summája. Pest, 1789. 
591 Gyermeki korunkból fel serdülvén, már, mint a’ Hit’ ’s vallásnak, mint a’ Hazai törvényekk hatalma alá 
vettetünk. Ezen törvények még jobban megerősítik bennünk a’ jónak, és rossznak érzékenységét, mert már 
gyermek korunktól fogva a’ Hitnek, ’s országlásnak törvényei szerént neveltettünk; ezen törvényeket már önön 
magunk is jobban meg gondolhatjuk, ’s mind tsak azt tapasztalluk benek, a’ mi már szvünkba vagyon oltva. 
Érezzük tehát, hogy a’ lelki esméret bennünk vagyon, de meg nem tudjuk külömböztetni, ha valjon azt a’ 
Nevelés, Hit, s országlásnak törvényei e’, vagy a’ természetnek sugallása öntötte belénk.” Bárány: Jelenséges 
lélek-mény. 1790.  204 
592 Bárány: Jelenséges lélek-mény. 1790.  201-202. 
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a győztes pályamű megírásakor pontosan milyen politikai és társadalmi szándékok, pontosan 

milyen, adott esetben aktuálpolitikai intenciók ösztönözték. Egy példa erre, hogy a 

korszakban nagyon fontos nyelvkérdéshez, annak ideológiai és politikai tétjeihez Bogár 

Krisztina szerint e terület és ez a munka nem állt túlságosan közel. Fontos ugyanakkor 

megjegyezni, hogy a magyar nyelv 18. század végén oly aktuális, jól ismert és már sokat 

tárgyalt kérdéseihez néhány szempontból mégiscsak köthető. Az egyik ezek közül egy 

meglehetősen gyakorlati aspektus. A pszichológia tudománya – sok egyéb területhez 

hasonlóan a korszakban – nem rendelkezett saját és következetes magyar nyelvű 

terminológiával. Ezt szemléltetendő, Gyárfás Ágnes a munka modern kiadásában a Bárány 

által újszerűen használt szavak listáját mutatja be magyarázatokkal együtt, de a terminológiai 

újdonságok tétjeit és nehézségeit már a kortársak és a pályázat kiírói is érezték.593 A folyóirat 

szerkesztői az ország értelmiségi olvasóit azzal is megpróbálták bevonni az új lélektani 

diskurzus kialakításába, hogy a pszichológiai munkák szerzői által magyarított szavakat 

folytatásokban közölték a lap június 11-i, 18-i és 22-i számaiban, és az olvasók véleményét 

kérdezték arról, mennyire tartják használhatónak az új kifejezéseket. Az így megjelent új 

szavak közül egyesek jól beváltak és részévé váltak a magyar pszichológiai nyelvnek. A 

magyar nyelv újításának, fejlesztésének igénye tehát legalább olyan erősen jelentkezett a 

pályázat kiíróinak részéről, mint az önálló, újszerű tudományos munka írásának elvárása.  

1826-ban egy érdekes kontinuitás tanúi lehetünk a forrásokban a pszichológiai mű 

kapcsán. Bárány egy ekkor írott levelében említi Széchenyinek, hogy miért fontos egykori, a 

cenzúra által betiltott munkája tudományos szempontból, és hogy eredményeinek 

hasznosítása fontos lehet a felállítandó akadémia bölcsészeti szekciójának szempontjából is. 

Bárány munkája végül egészen a 20. század utolsó évtizedéig nem került nyomtatásba és arra 

sincs adat, hogy kéziratos formában bármilyen szűk körben elterjedt volna.594 Kiadatlanságát 

saját korában éppen egyik legnagyobb erényének köszönhette: modern, kantiánus 

szellemének, amely röviddel a mű elkészülte után, I. Ferenc 1792-es trónra lépésével 

elfogadhatatlanná vált az egyházi és világi hatalom képviselőinek szemében.595 Közvetlenül 

az eredményhirdetést követően tehát nem került sor a kinyomtatásra, nem tudni, miért, utána 

                                                 
593 A Hadi és Más Nevezetes Történetek szerkesztői így fogalmaznak a pályázattal kapcsolatos jelentésben 1790-
ben: „Kellett tudni illik azon, Nyelvünkre nézve egésszen új Tárgy  körül forgolódtaknak olly ki fejezéseket fel 
venni ’s meg állítani szükségesképpen,  mellyek vagy nem hallattak még ez ideig; vagy legalább közönségesek 
nem vóltak.” A lap 1790 június 8-án megjelent számát idézi Bogár Krisztina: Kant ismeretelméletének hatása, 
544. 
594 A kézirat sorsát feltérképezte Gyárfás Ágnes. Bárány műve Toldy Ferenc jóvoltából került az Akadémia 
kézirattárába, bár létezéséről sokáig nem tudtak. Vö: Gyárfás: Az első magyar bölcseleti mű és története, 1990, 
193-195. 
595 A körülményekre vonatkozóan lásd Gyárfás: Az első magyar bölcseleti mű és története. 1990, 195-198.  
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pedig csak akkor lett volna lehetséges, ha Bárány átírja, amit azonban más elfoglaltságára 

hivatkozva, de főképp meggyőződése miatt nem tett meg. Erről maga a szerző írt 1826-ban 

Széchenyi Istvánhoz szóló, akadémiai felvételét kérő levelének utóiratában.596 

A szöveg Kant és a (német) felvilágosodás recepciójának fontos darabjának tekinthető, 

és fényében talán még tovább árnyalható az a kép, mely az Ewald-szöveg fordítása, illetve 

maga a fordítás aktusa által elénk tárul. Lehetséges ugyan, hogy a fordítás teljes egészében az 

ewaldi szöveg érvelését magáénak érző Széchényi megbízásából ás támogatásával jött létre, a 

kanti hatásokat mutat Bárány által írt pszichológiai témájú könyv (amely Ewald szövegének 

fordításánál előbb született meg) viszont arra enged következtetni, hogy Bárány Péter maga is 

a köznép felvilágosítását és nevelését központi kérdésnek tekintette. 

A dolgozatban már többször próbáltam foglalkozni azzal a töréssel, mely Bárány Péter 

alkotói tevékenységében az 1790-es évek közepén bekövetkezett. A pszichológiai munka 

sorsa, illetve az a politikai kontextus, melybe a mű és utóélete elhelyezhető, szintén 

illeszkedik az írói tevékenység feladását, ugyanakkor a hivatali karrier felívelését, illetve 

töretlenségét mutató képbe. A kanti filozófia tanítását a Helytartótanács rendeletének 

értelmében 1795-ben be is  szüntették a katolikus iskolákban, ezért a tiltott tanok 

magyarországi központjai a protestáns iskolák lettek, előbb Pápa és Debrecen, később 

Marosvásárhely. Kant recepciója ugyanakkor meglehetősen erős volt abban a piarista tudós 

körben, melyben Bárány részvételét igyekeztem megmutatni szintén a dolgozat első 

fejezetében. A pszichológiai munkákban visszaköszönő kanti filozófia elemeivel tehát Bárány 

már igencsak korán, az 1780-as években találkozott. Bizonyos, hogy Bárány Péter az 1780-as 

években már javában dolgozott e munka megírásán. A pályázati kiírás és eredményhirdetés 

között eltelt idő önmagában ugyanis nem igazán lehetett volna elegendő a kanti filozófia ilyen 

szintű elsajátítására, és a munka ilyen strukturált megírására. Erre enged következtetni, amit 

Bárány maga ír a munka előszavában: 

 

„A’ melyly munkát a’ Haza’ boldogságának oltárára Előtökbe áldozatul viszek, azt véres 
vérejtékemnek nézzétek. Szent áldozat – ha azt hiba nélkül lenni találnátok Ti, kiket a’ 
hazai szeretet önnön oltárán ama’ fellobbant tiszta Tűznek nevelésére választott. (…) 
Szép a’ hazai szeretet; de szebb a’ hazai Bölts-Szeretet- - Az zajogó háborgásokkal 
zavarja-meg a’ lelket; ez pedig egygyenlő tiszta lánggal lobog.” 597 

 
                                                 
596 Bárány Péter levele Széchenyi Istvánhoz, 1826, MTA Kézirattár. K 202/75 
597 „A’ melyly munkát a’ Haza’ boldogságának oltárára Előtökbe áldozatul viszek, azt véres vérejtékemnek 
nézzétek. Szent áldozat – ha azt hiba nélkül lenni találnátok Ti, kiket a’ hazai szeretet önnön oltárán ama’ 
fellobbant tiszta Tűznek nevelésére választott. (…) Szép a’ hazai szeretet; de szebb a’ hazai Bölts-Szeretet- - Az 
zajogó háborgásokkal zavarja-meg a’ lelket; ez pedig egygyenlő tiszta lánggal lobog.” Bárány: Jelenséges lélek-
mény. 1790, I. 
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Mint utaltam rá, a munka pszichológiai tudománytörténeti elemzését a kanti recepció 

fényében már elvégezte Bogár Krisztina. Saját szempontunkból a dolgozat nem csupán emiatt 

érdekes. Ami a mű elöljáró-beszédében megszólal, a korszak egyik jellemző felfogását jeleníti 

meg a közösségtudat egy sajátos variációjával kapcsolatban: 

 

„A’ Haza’ javának előmozdítása Szent kötelesség. A’ ki pallérozott ész, és szív a’ 
Hazafiakban olylyatén oltár, melyről a’ Haza’ boldogulásának gyönyörű illatja a’ külső 
nemzetekre is kiterjed. Sem az ész, sem a szív ki nem fényesűlhet az olylyan Hazában, 
mely Tudományok nélkül szűkölködik. Sött a tudatlan Elő-járókkal megterhelt Haza 
közönségesen Hajó-törést szenved. De hogy a’ Pallérozás meg-mozdúlhatatlan Alapon 
épűljön, szükség elsőben is a’ Hazában oly tudományt közönségessé tenni, melylyen 
minden egyéb tudományok fekszenek. Ilylyen a’ Lélekmény (Lélektudomány) melyben 
elsőben is az észnek, az után a’ szívnek ereje ki-fejtegetődik. Hahogy pedig egyszer ezen 
kettőnek erejét, ’s ezen erőnek törvényeit esmérjük; könynyű azt az után a’ 
kifényesítésben is szabásokra venni.”598  

 

A lélektudomány, a pszichológia helye Bárány szerint kitüntetett a „hazai” bölcsészeti 

tudományok között, ő maga szívesen vállalná az ezzel kapcsolatos szervezés és oktatás 

szerepét az 1820-as évek végén. Az 1790-ben cenzúrázott szövegen ugyanakkor továbbra sem 

hajlandó változtatni. A pszichológia kitüntetett szerepéről már az eredeti pályamunka 

bevezetőjében is esik szó: 

 

„Ez a’ Hazafiak’ elméjének, és szívének kifényesítésére szolgáló elősége a’ 
Lélekménynek (- tudománynak). De ha vizsgaloba vesszük az egész Böltselkedésnek 
Sistémáját (rendeletjét) onnét is kitetszik, hogy a’ Lélek-ménynek a’ Böltselkedésben 
fordúló Tudományok között is legelsőnek kell lenni, úgy mint, a’ melyből a’ Léleknek 
minden rendű erejét, ’s tehetséget kitanulluk.”599  

 
 
Hogy mindez pedig hogyan válik Bárány szerint társadalmi, illetve nemzeti, pontosabban 

„nemzetiesítő” ügy, arra rögtön a kérdés után meg is adja a választ: 

 
„az Erköltsi Filosofiában meg határoztatnak az Embereknek egy máshoz való minden 
nemű kötelességeik. – Már pedig hogyan tehetünk Előmenetelt mind ezen 
Tudományokban, ha előbb az észnek, és szívnek tehetségeit, melylyeket a’ Lélekményből 
tanulunk, nem tudjuk? Böltsen gondolá tehát Hazánknak egy érdemes fia, hogy elsőben is 
a’ Lélektudomány Hazai Nyelvünkön Napfényre jusson. Ezen érdemes Hazafi nevét 
titokban tartja ugyan; de még is ditső akaratyának kinyilatkoztatásával eléggé 
megesmérteti velünk Szép Magyar Lelkét.”600  

 
 

                                                 
598 Bárány Péter: Jelenséges lélek-mény. 1790.  III. 
599 Bárány Péter: Jelenséges lélek-mény. 1790.  IV. 
600 Bárány Péter: Jelenséges lélek-mény. 1790.  VI. 
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E passzus felidézésével pedig el is jutottunk a korabeli nemzettudat megnyilvánulásának egy 

sajátos formájához, illetve (maradván a diszkurzív megközelítési módnál) fontos, az 1780-

1790-es években különösen elterjedt politikai beszédmódjához. Ez a beszédmód nem más, 

mint a tudós hazafiság politikai nyelve, amit szintén érintettünk már első fejezetünkben 

Bárány Széchényi Ferencnek 1803-ban írott levele kapcsán: 

 
„Ezen áldozattja Excellentiádnak a’ Hazai oltárán a szelídebb századnak magzatja, és 
sokkal illatozóbb, mint az öldöklő fegyverhez szokott őseinknek véres áldozattjai. Mert 
fegyver ugyan ez; de édes Hazánkat vérontás nélkül oltalmazó fegyver. Éppen ezen maga 
nemében egyetlen egy gyűjtemény győz meg engemet arrúl, hogy édes hazám csupán 
ezen szelid fegyverek fogyatkozása miatt közelgetett gyakran vég veszélljéhez, s ennek 
héjánossága az akkori századoknak Geniussával lelkesíttetvén kinszerítté őséinket a véres 
fegyverhez nyúlni. Nagy köszönet, nagy háladás az ö hamvaiknak Hazafiúságjokért! 
Excellentiádnak emlékezetét pedig Nagy és Örökös háladások között fogja a’ Maradék 
ünnepelni, a’ ki ezen Gyűjteménybül édes Hazánkért élni tanúl inkább, mint halni”601 

 
 
Bárány itt olyasvalamit szólaltat meg, ami pszichológiai munkájának elöljáró beszédében is 

megjelenik. Ez a beszédmód, a tudós hazafiság nyelve az utóbbi időben már több történeti-

irodalomtörténeti munka tárgyát képezte, mint a 18. század utolsó harmadát meghatározó 

politikai nyelv. A fenti Báránytól származó idézet ugyanazt a képet és érvelést jeleníti meg, 

melyet a korszak gondolkodói oly sokszor használtak egyfajta közösségtudat kialakításának 

erőfeszítései során: 

 
„Tudgya Exc.ád, hogy az Országok nem tsak karddal, s’ fegyveres erővel, hanem 
egyszersmind 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 legkönnyebben, ’s leg-tsalhatatlanabbúl végbe.”602 
 

 

Ez a Bessenyei és a korszakban mások által már az 1780-as években útjára indított 

gondolatmenet azt hangoztatja, hogy a penna és kard közösen képes olyan megakadályozni a 

nemzet és nemzeti kultúra hanyatlását. A sajátos kettősségre épülő beszédmód egyszerre 

jeleníti meg az igazi nemesség toposzában rejlő értékállítást, valamint a korszakban oly széles 

körben elterjedt nemzethalál-vízió által megtestesített fenyegetettség élményét.603 Az érvelést 

nem teljes egészében, inkább egyes elemeiben vették át és alakították a korszak írói, a 

gondolati mag ugyanakkor nagyjából ugyanaz maradt. A dolgozat első és második 

                                                 
601 Bárány Péter levele Széchenyi Ferenchez: 1803. május 12. MTA Kézirattár 202/76 
602 Batsányi János levele Forgách Miklóshoz, 1790. Idézni Debreczeni Attila: Tudós Hazafiság. 
Irodalomtörténet, 2001, 487–504. 
603 Részletesebben lásd: Debreczeni Attila 2001: Nemzet és identitás a 18. század második felében. ItK 2001/5-6, 
513-552. 
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fejezetében Ewald szövegének apropójából, valamint a korabeli politikai diskurzus 

természetéhez kapcsolódó fejtegetéseknél már szóba került a republikanizmus, az ősi 

alkotmány, valamint a csinosodás és pallérozottság politikai nyelve is. A század utolsó két 

évtizedére ezek a politikai nyelvek igencsak elterjedté válnak, miközben egymással való 

keveredésük meglehetősen összetett diskurzusokat hozott létre. 

A tudós hazafiság beszédmódja tulajdonképpen egy „virtuális” közösségnek, a kor 

literátorainak ad egyfajta identitás és identitásteremtő eszközt úgy (lényegében a kora újkori 

„Respublica literaria”-hoz hasonlóan), hogy az ezzel kapcsolatos gondolatok nem a 

textusokban, hanem szinte kizárólag a paratextusokban fogalmazódnak meg explicit 

módon.604 Ilyen paratextusok a korszakban az egyes ajánlások, fordítói előszavak, illetve 

leggyakrabban az előszónak tekinthető elöljáró beszédek, melyek a szerzői szándékok 

legfontosabb megnyilatkozásai is. Ezekben a paratextusokban konstituálódik meg leginkább a 

korszak írástudóinak azon közössége, melyben a tudomány, műveltség hoz létre 

identitástudatot az „írástudók köztársaságán” belül. Miközben a legváltozatosabb elemek 

bukkannak fel a tudós hazafiak által használt érvelésekben, mégiscsak valamiféle közös 

pontot képeznek a tudomány általi hasznossághoz kapcsolódó gondolatok. E beszédmódhoz 

természetesen, mint a korszak beszédmódjaihoz általában, más, sokszor ettől gyökeresen 

eltérő beszédmódok kapcsolódnak, sajátosan összetetté téve az amúgy is komplex fogalmakat 

és identitás-megnyilvánulásokat, így alkotva – Debreczeni Attila találó kifejezésével – 

egyfajta inkonzisztens konzisztenciát.605 Arra, hogy bizonyos beszédmódok és fogalmak 

egymással keveredhetnek, már a dolgozat második fejezetében is igyekeztem példákat 

említeni. A tudós hazafiság paratextusokban megnyilvánuló beszédmódjának ugyanúgy részét 

képezi a hanyatlás, erkölcsi romlás és fenyegetettség gondolata, mint a republikánus 

nyelvnek, sőt, adott esetben az ősi alkotmány röviden már szintén bemutatott 

beszédmódjának. Az időnkét meglehetősen civilizatórikus jellegű tudós hazafiság érvelésében 

azonban – az utóbbi kettővel ellentétben – sokkal inkább egy jövőközpontú, a politikai 

közösség felemelkedését a tudományok művelésétől és tökéletesítésétől váró érvelés, melyben 

az erkölcsi pallérozódás és egyszerre jár együtt az egész emberiség tökéletesedésével. A 

tudományok művelésén keresztül az evilági viszonyok javításának felvilágosodással rímelő 

gondolata szólal meg, a múlt, az aranykor, a régi erkölcsök beláthatatlan következményekkel 

járó megsemmisülésével szemben a hangsúly az új értékekhez kapcsolódó küldetéstudatra 

tevődik. Ennek kapcsán relevánsnak tűnhet a koselleck-i Sattelzeit jelensége, vagyis az a 

                                                 
604 Debreczeni: Tudós Hazafiság. Irodalomtörténet, 2001, 487–489. 
605 Debreczeni Attila 2001: Nemzet és identitás a 18. század második felében. ItK 2001/5-6, 513-552. 
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folyamat, mely nagyjából a 18. század utolsó harmadában zajlik le, s melynek során bizonyos 

politikai és társadalmi fogalmak dinamizálódnak és jövőközpontúvá válnak, ezzel tágítva az 

ún. elvárási horizontot.606 Ennek kétség kívül van érvényessége a 18. század végi magyar 

politikai gondolkodás és fogalomhasználat kapcsán is, erre jó példa többek közt a tudós 

hazafiság konzisztensen jövőközpontú érvelése, még ha abban sokszor egymástól eltérő 

jellegű nemzetfogalmak bukkannak is fel.  

 

Politikai nemzet és természetes jogok  – női szerepek az országgyűlésben? 

 

A politikai nemzet meghatározásának, valamint bizonyos, reformkorban oly népszerű 

gondolatok szempontjából fontosnak tűnik Bárány egyetlen klasszikus értelemben vett 

röpiratának bemutatása és kontextualizálása. A magyar reformkor országgyűléseiről szóló, 

írott és képi tudósításoknak ugyanis állandóan visszatérő eleme volt a karzat népe: a 

tárgyalásokat több-kevesebb sikerrel befolyásoló ifjak sokasága.607 Ezek közé tartoztak a nők 

országgyűlésen való megjelenéséről szóló elmélkedések is, az ezekkel kapcsolatos 

állásfoglalások azonban már az 1790-es évek elején igen markánsan fogalmazódtak meg a 

magyar nyelvű politikai irodalomban.  

Ugyan Bárány alakját, mint arról már szó volt, a történetírás és az irodalomtörténet  

sok esetben leginkább az első magyar nyelvű pszichológiai munka szerzőjeként tartja számon, 

nem ritkák az olyan vélemények sem, melyek szerint személyében a női egyenjogúsítás pionír 

alakját kell tisztelnünk.608 Valóban, 1790 előtt meglehetősen ritkák voltak a nők politikai 

jogait feszegető írásuk (noha társadalmi szerepükkel és megbecsülésüknek szükségességével 

többen is foglalkoztak a korszakban), amelyek olyan explicit módon hangoztatták volna 

véleményüket, mint Bárány röpirata.609 A munka azonban nem csupán ebből a szempontból 

érdekes. Mielőtt azonban részletesen is bemutatjuk a munkát, érdemes néhány szót szólni 

azokról a munkákról, melyek segíthetnek Bárány röpiratának értelmezésében. Bárány Péter 

műve ugyanis nem pusztán önmagában létezett a korszakban, a témában több röpiratot és 

önálló könyvet is dedikáltak a nők (változó) társadalmi szerepének. Ennek egyik példája a 

                                                 
606 Koselleck, Reinhart: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Budapest, Atlantisz, 2003. 
607 Hámori Péter: Férfiak és nők „egy nemes politicumi testben”. Korall 27. 2007. 193-204. Fábri Anna: 
Hétköznapi élet Széchenyi István korában. Budapest, Corvina Kiadó, 2009. 
608 Vö: Nagyné Szegvári Katalin: A nők politikai jogaiért folytatott harc kezdetei Magyarországon. In: Mezey 
Barna: Hatalommegosztás és jogállamiság. Budapest, Osiris, 1998, 235-253. 
609 Bárány Péter: A' magyar anyáknak az ország'-gyülésére egybe-gyűltt ország' nagyai', 's magyar atyák' elejébe 
terjesztett alázatos kérések. Pest, 1790. 
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már sokszor említett pszichológiai pályázat második helyezését elérő (és munkáját 

nyomtatásban is megjelentető) Pálóczi Horváth Ádám röpirata.610 

Bárány a nemes asszonyok nevében írja röpiratát. A politikai jogokban való részesedés 

és a nők hivatalviselése szükségességének jegyében bocsátja ki a röpiratot, melynek 

utóéletéről és hatásáról sokat sajnos nem tudunk. Valószínűsíthető, hogy a korszakban sokan 

ismerték és elolvasták, ennek lehet egyik jele, hogy a szöveg német fordításban is létezett a 

korszakban, ennek egy példánya pedig az Országos Széchényi Könyvtárban is 

megtalálható.611 

Bárány szövegének bevezető sorai abba a diskurzusba illesztik a szöveget, melynek 

egyik jellemző vonása a magyar és angol alkotmányos viszonyok közötti párhuzamok 

tárgyalása. Aranka György szövegei talán a legismertebb darabjai ennek a diskurzusnak.612 E 

részben Montesquieu jóvoltából a 18. század közepe táján elterjedő toposz szerint a magyar, 

valamint a példának tekintendő angol alkotmányos fejlődés között párhuzamok és rokonságok 

fedezhetők fel.613 Az angol viszonyokra való hivatkozás Báránynál is a gondolatmenet 

kezdetét jelenti: 

 

„Valahányszor az Anglusokról szó kerekedik barátságos egy-más köztt való 
beszélgetésekben, mindenkor hallánk azt önnön ajakitokból, hogy az Anglus, mind 
természeti tulajdonságira, mind Országlásának rendtartására nézve leg-közelebb esett a’ 
Magyarhoz. Ti tsodáltatok az ő mely elméjeket, boldog Országlásoknak módját; mi pedig 
az aszszonyi czifrálkodásban való külömbféle hamar, ’s jó izlésű találmánnyaikat; azért, 
mert titeket amaz, minket pedig ez gyönyörködtetett.”614 

 
 

A többes szám első személyben megszólaló szövegben a társadalom nőtagjai kérik a politikát 

irányító férfiakat, hogy az aktuális országgyűlésen az angol példát szem előtt tartva 

cselekedjenek.615 Vagyis bár a szokásokkal és az eddigi gyakorlattal ellenkezik, a 

társadalomnak hasznára válhat a nők országgyűlési karzatra való beengedése. 

                                                 
610 Pálóczi Horváth Ádám: A magyar asszonyok prókátora, a' Budán öszve gyült rendekhez [S.l.], [S.n.], 1790. 
611 Vö: Nagyné Szegvári Katalin: A nők politikai jogaiért folytatott harc kezdetei Magyarországon. In: Mezey 
Barna: Hatalommegosztás és jogállamiság. Budapest, Osiris, 1998, 235-253. 
612 Aranka György: Anglus és magyar igazgatásnak egyben-vetése. [S.l.]:[S.n.], 1790. A szövegnek létezett 
egykorú német fordítása is Szrógh Sámuel jóvoltából: Aranka György: Vergleichung zwischen Engellands und 
Ungarns Regierungsform, oder Ein Wort an diejenigen, von welchen die Ungarn für unruhige Köpfe gehalten 
werden – aus dem Ungarischen übers. und vermehrt von Samuel Szrógh. Kolozsvár, 1791. 
613 A történettudomány már a 19. századtól tárgyalta a kérdést: Concha Győző: Az angolos irány politikai 
irodalmunkban a múlt század végén. Erdélyi Múzeum, 1880/2. 
614 Bárány: A' magyar anyáknak, 1790. 
615 „Ti (a’ mint tavolrúl értenünk lehete) hoszszas tsodalkozássok után, e’ jelenlevő Orszag-gyűlésében, tsak-
nem utol fogjátok érni, a’ boldog Országlásnak módjában, bötsös Vezéreteket: mi pedig, hogy fellépjünk azon 
hellyre, mellyen az Anglus dámák állanak, egyenesen tőletek varjuk a segedelmet.” Bárány: A' magyar 
anyáknak, 1790. 
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„Engedjétek-meg, hogy az Ország-gyűlesi Ülésekben mi-is jelen lehessünk; nem mint 
végezésteknek itelő-birai, nem mint veletek egyenlő hatalmú Törveny-szerzők; hanem 
mint nezők, mint bőlcs végezésteknek tsodálói, ’s mint önnön vereitéknek, – Kedves 
magzatinknak – boldogságát szomjazó Küldöttek, – igaz Anyák.”616 
 

 
Az nők arany szabadságáról ugyan törvény nem szól a nemes nők szerint, viszont az ellen 

sem. Így szólal meg az érvelés tulajdonképpen a rendi nemzetfogalom hangján:  

 
„Ha a’ Magyar Szabadságnak lelke, ősi gyökeres törvényeinkre nézve, a’ Magyar 
Nemességnek tulajdona; ha ezen szabadsággal kiki élhet az Hazában, a’ ki abból világos 
törvenyek által ki-nem rekesztetik; ha egy szabad Országban, – egy nemes politicumi 
Testben, – a’ szabadságnak édes érzése, nem tsak egy különös tagot, hanem az 
öszveséggel minden tagokat illet: tehát nem tsak a’ köz szabadsággal, hanem a’ 
törvényekkel-is ellenkező dolog lenne, azokat, vagy a’ szabadságnak jussától, vagy annak 
tsak jelétől-is meg fosztani, a’ kik Nemes léttekre, világos törvények által a’ szabadságtól 
mind el-nem-tiltatnak, mind pedig fele-részét teszik a Hazának.”617 

 
 
A rendi nemzetfogalom ilyen használata ugyanakkor a legkevésbé sem zárja ki a tudományok 

művelését és azok nemzeti ügyként való felfogását: 

 
 
„Az Haza’ boldogságának elő-mozditására hasznos dolgok közé pedig számlálluk, a’ 
többiek közül, az egy Tudományokat. Ha ékes, vagy hasznos Tudományoknak, Tudós 
Magyar Társasagok által leendő gyarapodásáról gondolkozik az Orszag-gyűlése: fel-
gerjed a’ mi szivunk-is, az elől-adott okok által, azoknak szeretetere, mellyből az 
következik, hogy a’ Tudós Társaságnak Tagjait, mind Pénz-beli, mind pedig aszszonyi 
édesgető, ’s elevenitő ditsereteink által, őnkent ne tsak tamogatni fogjuk; hanem 
bennunk-is fel-lobban a’ Tudományoknak lángja, úgy, hogy a’ Magyar Nemes 
Aszszonyságoknak termékeny elméjekre nézve, a’ vidék Nemzeteknek bámulására, 
Magyar Sapho-kat, Corinna-kat, Madame Sevigne-ket, Madame Grafigni-ket 
számlálhatna ditső Orszagotok.”618 

 
 
 
Nyelv pallérozásának gondolata együtt jár a csiszoltság társadalmi hasznához kapcsolódó 

érveléssel. Noha a nyelv ápolását és fejlesztését hasznos és elérendő célnak tartja, a luxus és 

módiság tévesnek és túlzottnak tartott formáitól a már látott módon óvná az olvasót és a 

közösséget: 

 
„Hát a’ Magyar Tudós Társaságoknak fel-állításából, - mellyekre mar úgy-is szegény 
tehetségeinknek részét fel áldozni készek vagyunk - mi haszon származna, mind az Anyai 
Nyelvnek ki-fényesítésére, mind pedig ebből az egész Hazára? - A’ Magyar Nyelv’ ki-

                                                 
616 Bárány: A' magyar anyáknak, 1790. 
617 Bárány: A' magyar anyáknak, 1790. 
618 Bárány: A' magyar anyáknak, 1790. 
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pallérozásának hasznait el-halgattjuk itt’; mert azokat bőven meg-mutatta a’ 
Védelmeztetett Magyar Nyelv.”619 

 
 

A társalkodásról már elmondottakra rímelő érv ez,620 ha ugyanakkor a nők nem vehetnek részt 

a társadalom férfi tagjainak tevékenységeiben, az intellektuális, és ezáltal erkölcsi(!) 

hanyatláshoz vezet majd. A káros luxussal és fényűzéssel kapcsolatos, Hume-nál, Ewaldnál és 

több gondolkodónál látott fenyegetettség-érzés itt is valósággá válhat, ami egyet jelent a 

nemzethalál víziójával is: 

 

„Ha az aszszonynak elméje fontos gondolatokkal nem mulatozhat: kénytelenittetik 
(önnön tapasztalásunkbol tudjuk) mindenben keresni a’ változást, ’s a’ külömb-féleséget. 
A’ szüntelen vaóo változást, ’s külömb-féleséget meg-szokván, végre változó természetbe 
öltözik. Ebből származik a’ tzifrálkodasban való mulatozás; ebből a Mode utan való 
esdegélés. Hát ebből mi következik? Az, hogy lassan-ként meg-unván nemzeti 
öltözetünket, vidék ruházatokra vágyódunk; nem tetszik az öltözet, ha-tsak nem Betsből 
nem Parisból való. Erre sok pénz ki-megy’ az Országból. – Mivel pedig illetlen Frantzia, 
vagy Német öltözetben járni annak, a’ ki Frantziául vagy Németül nem tud: egész erővel 
a’ vidék Nyelveknek meg-tanulására adjuk magunkat. Ez által el-felejtvén Anya-
nyelvünket, végre, a’ nemzeti öltözettel együtt, ugy meg-utálljuk nemzeti nyelüunket-is, 
hogy azonnal undorodik bennünk a természet, mihellytt valakit Magyar nyelven hallunk-
is beszélleni. Anya-öltözetünknek, ’s Nyelvünknek gyűlölségéből, gyűlölni kezdjük 
tulajdon Nemzetünket-is; sőtt szégyenlyük azt is, hogy Magyarok vagyunk.” 

 
 

Így kapcsolódik össze a nőknek adandó politikai jog kérdése a társadalom ideálisnak tartott 

berendezkedésével, a szabadság és a törvények helyes használatával, az európai haladással. A 

témában szintén megnyilatkozó Pálóczi Báránynál kevésbé megengedő ugyan, noha tőle 

részben eltérő érveket fogalmaz meg, a nők szabadsághoz való természetes jogával 

ugyanakkor ő is egyetért. Ez a szabadság nem a természet törvénye ellen való, még ha ennek 

lehetnek is veszélyei: 

 
 
„Miólta a’ Világ, a’ maga’ természeti állapotjából ki vetkezett, ’s annak leg-Nemesebb 
lakosi Törvényes Társaságban kezdettek élni: semmi sem tesz egy egy Embert 
nevezetesebbé, mint a’ Tudomány, és a’ Hadi Virtus, értvén ezt mindeniket a’ 
legszélessebb értelemben; a’ Tudomány által nevelkednek a’ szép mesterségek, az segíti 
az elmét a’ Találmányokra, egy szóval a’ tartja a’ Lelket a’ Társaságban, ’s az 
külömböztete az Embert a’ Barmoktól: a’ Hadi virtus pedig (ámbár azt a’ kéntelenség 
tette derékségge) a’ Fejedelmek’ és Országok perosztója, ’s nem tsak tsupa erőt foglal 

                                                 
619 Bárány: A' magyar anyáknak, 1790. 
620 „Tsak azt adjuk hozzá, hogy a’ Nemzeti nyelvnek fényesítése leg-inkább a’ Szép Aszszonyi Nemtől függ: 
mert azon ékes, és édesded hangnak, mellyben a’ nyelvnek Kellemetessége áll, ítélő-bírája egyenessen a gyenge, 
’s tsínos aszszonyi hallás. Az után világos dolog az-is, hogy a’ nyelv a’ Szép Nemmel való társalkodásban, s’ 
úgy-nevezett assemblékban leginkább fényesűl.” Bárány: A' magyar anyáknak, 1790. 
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magában, hanem a’ szívnek és elmének sok meg-betsülhetetlen különösségeit. 
Mindenikben meg-mutatta már a’ Világnak az Asszonyi Nem, hogy ő is felségesen van 
alkotva a’ Teremtőtől.” 621 

 
 

A természetes jogok nem engedik a nők bizonyos szabadságjogoktól való eltiltását,622 Pálóczi 

maga is tisztában van azzal, hogy a nők eddig is rendelkeztek hasonló jogokkal. Ilyen alapon 

például az örökösödés is lehetséges a nők számára,623 csakúgy, mint a más jogok, a 

társadalomban pedig a nők sok szempontból már eddig is a férfiakkal egyenlő jogokkal 

rendelkezhettek: 

 

„Holott az tudni való, hogy Nemes Asszonyaink nem bében fogadott szolgálóink, sem 
nem örökös rabjaink, hanem Testvérink, véreink, sőt utóbbi törvényink’ engedelme 
mellett Atyáinknak szint-úgy mint a’ Férjfiak örökösi, Ösi vagyonjaiknak birotkosi, és 
még a’ tsupa Férjfii ágot illető jószágokból is, nintsenek egy átallyában kirekesztve. Hát 
miért ne vólna illendő: hogy tudják, ’s hallják azok is a’ mi rendeléseinket, 
tanátskozásainkban jelen legyenek, és ha a’ vér ’s a’ Törvényöket testvérinkké, és így sok 
tekíntetekben Polgári Társaságunk’ Tagjaivá tette.”624 

 
 
Ennek alapján jelenti ki Pálóczi is, hogy „illendő vólna őket mind az alsóbb, mind a’ Felsőbb 

Polgári Gyülésekbe be-botsátani, ’s meg-engedni: hogy Férjeiknek Tanátskozásait, Törvény-

tételeit szinte úgy halgathassák, mint az Iró Deákok ’s ollyan köz-rendü Férjfiak, a’ kik 

nemesek ugyan és Hazafiak; de nem arra vagynak az Ország’ szertartása szerént rendelve; 

hogy széket üljenek, ’s a’ dologhoz szóljanak.”625 Bár azt Pálóczi is elismeri, hogy a női 

részvétel nem törvény ellen való dolog, a részvétel lehetséges előnyinek és hátrányainak 

számbavételéhez ragaszkodik. A Báránynál látott pallérozottságot illetően pedig egészen 

odáig megy, hogy kijelenti, csak pallérozott anyától származó gyermek lehet igaz hazafi: 

 

„Éppen úgy megy pedig a’ dolog utóbb a’ nevelésen is; nem neveli az illyen Asszony 
többé gyermekét ollyan kárhozatos puhasággal, melly annyira el-hatalmazott 

                                                 
621 Pálóczi: A magyar asszonyok prókátora, 1790. 
622 „Ritkább tehát az Asszonyi Nemben, ’s kisebb mértékü is akármi ollyan Derékség, a’ mi a’ közönséges 
Társaság fenn-tartására, ’s boldogítására meg-kivántatik; mint a’ Férjfiakban. De elegendő ok e ez arra; hogy 
őket a’ Férjfiak a’ Polgári igazgatóságból ki tagadják? Nagy kérdés, ha egy királyné koronát viselhet, ’s jól is 
igazgathat; nem látom által miért ne igazgathatna jól, ’s ne viselhetne mind a’ Törvényes, mind a’ Polgári 
igazgatásban hivatalokat a’ koronán alól is.” Pálóczi: A magyar asszonyok prókátora, 1790. 
623 A probléma szélesebb körben is foglalkoztatta a kortársakat, hiszen éppen az örökösödés kapcsán a nemek 
közötti jogokat illető különbségeknek időnként kiemelkedő szerepük volt. Erre vonatkozóan például lásd: 
Szijártó M. István: Nemes nők és földtulajdon a 18-19. század fordulóján.  In: Szijártó M. István: Nemesi 
társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről. Budapest, Universitas Kiadó, 2006, 38-
57. 
624 Pálóczi: A magyar asszonyok prókátora, 1790. 
625 Pálóczi: A magyar asszonyok prókátora, 1790. 
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Nemzetünkben; maga viselésével-is tanítja fenn gondolkozni, okosann ítélni, kelleténél 
többet nem szólni, mindent előre jól meg-gondolni.”626 

 

 

Miközben a szereplők sokszor egymással szembenálló érveket hangoztatnak a női 

szerepvállalással kapcsolatban, annyi bizonyosan kijelenthető, hogy e kérdés legkevésbé sem 

csupán a reformkorban foglalkoztatta a társadalmat a politika közösség fogalmi 

átstrukturálódásának időszakában. A női szerepek átértékelődésére a természetjog és 

felvilágosodás hatására kerül sor, és nem kizárólag praktikus szempontok alapján. Jelentős 

változás még ugyan jó ideig nem jelentkezik a gyakorlatban, az ezzel kapcsolatos diskurzusok 

megindulása (részben éppen Bárány Péter munkája kapcsán) árulkodó a későbbi változásokra 

vonatkozóan. 

 

Színjátszás és kontinuitás 

 

Az előzőekben felsoroltaknál nem kevésbé fontos területe Báránynál a nemzetiesítő 

szándéknak a színház területe sem. A színház szerepét a nemzetépítési folyamatokban sokan 

vizsgálták már, és bizonyos, hogy az 1790-es évek e szempontból is különös jelentőséggel 

bírnak, főként egy olyan személy esetében, akinek darabjai (noha ebből nem volt sok) 

lényegében a reformkor végéig köztudatban maradnak. Bárány neve sok esetben a magyar 

nemzeti színészet és színház hőskorával forrt egybe. Alakját az első magyar színtársulat 

története és célkitűzési kapcsán olyan nevekkel említi együtt a színháztörténeti szakirodalom, 

mint Verseghy, Kazinczy, Szentjóbi, vagy éppen Simai Kristóf. A Bárány által „magyarított” 

munka (Brühl – Talált gyermek) szinte minden szempontból a magyar színháztörténeti kánon 

darabja. 1792 májusában például e darab bemutatójával vette újra kezdetét a magyar 

színjátszó társaság Kelemen László társulatának vezetésével, mégpedig hatalmas sikerrel. 

1795-ig Bayer szerint (Lugosi Döme adatgyűjtése alapján) minden évben előadták, a 

legtöbbször 1792-ben, hét alkalommal, és ezzel a korszak egyik legtöbbet játszott magyar 

nyelvű színpadi műve lett.627 A darabot még a reformkorban is több alkalommal színpadra 

viszik például 1833-ban, a darab színháztörténeti érdekessége továbbá az 1792-es ősbemutató, 

illetve az 1842-es reformkori bemutató közötti szereplőazonosság. A magyar színjátszás ötven 

éves évfordulóján ugyanis szintén előadták a darabot, és abban fellépett az 1792-es előadás 

                                                 
626 Pálóczi: A magyar asszonyok prókátora, 1790. 
627 Bayer József: A nemzeti játékszín története. Budapest, MTA Irodalomtörténeti Bizottsága, 1887, 240. 
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egyik színésze, Láng Ádám, természetesen egy életkorának megfelelő karakterben. Ritka és 

érdekes kontinuitás ez, a darabnak pedig 1842-ben is nagy sikere van.628 A Talált gyermek-

ben tehát a színháztörténet az egyik első népszínművet látja, méghozzá sikeres darabként, 

maga Dessewffy József is látta az 1810-es évek második felében Sátoraljaújhelyen, ahogy 

erről be is számol Kazinczy Ferencnek írott levelében. Egy másik színháztörténeti 

pikantériája a darabnak, hogy a gimnáziumi tanulmányait Nagykanizsán folytató Deák Ferenc 

a szerzetesrend megalapításának évfordulójára rendezett ünnepségen a Bárány által fordított 

mű egyik főszerepét játszotta 1817 augusztusában629. Deák 1817-ben ezzel az előadással 

búcsúzott Nagykanizsától. A bemutató előtt nyitóbeszédet is mondott, melyben a színjátszás 

pozitív szerepéről és hatásairól beszélt az oktatás kapcsán.  Deák aztán magában a darabban is 

játszott, az eseményt pedig – az eredeti szerző ismertsége okán is – óriási érdeklődés kísérte.  

Részletesebb színháztörténeti adalékokkal nem szolgálhat e dolgozat, Bárány 

munkáira vonatkozóan a szakirodalom részletesen feltérképezte már a darabok keletkezési 

körülményeit, illetve a bemutatókkal és szerzőségekkel kapcsolatos kérdések is jórészt 

tisztázódtak már. Érdekes és tanulságos ugyanakkor a nevéhez köthető darabok sikere a 18. 

század végén és a reformkorban egyaránt. Mindez talán nem annyira meglepő, ha Bárány 

másik színpadi művére, a Korvinus Mátyásra és annak tartalmára vetünk egy pillantást.630 A 

cenzúra által betiltott,631 s ezáltal be sem mutatott darab ugyanis remekül foglalja magában 

mindazt, amit Bárány a már említett tudós hazafiságról, valamint a nemzeti ügy fontosságáról 

gondolhatott az 1790-es évek elején, és mindez még erősebbé teheti bizonyos szövegek 

kapcsán (pl. Ewald fordítása) a szerzőségéhez kapcsolódó bizonyosságokat. A Korvinus 

Mátyás ugyanis az eddigiektől teljesen eltérő műfajban, remekül tömöríti magába mindazokat 

a gondolatokat és érvrendszereket, melyeket többi munkáiban is megfigyelhetünk. Az 1790-es 

évek elején előszeretettel nyúltak a politikai röpiratírók akár Mátyás, akár Szent István 

alakjához aktuális, sokszor egymástól teljesen eltérő szándékú mondanivalójuk kifejtése 

céljából,632 ennek egyik jellemző példája Bárány műve. Noha a darab szerzősége körül itt is 

                                                 
628 Bayer József: A nemzeti játékszín története. Budapest, MTA Irodalomtörténeti Bizottsága, 1887, 242. 
629 Ferenczi Zoltán: Deák élete, I. kötet. Budapest, 1904. 36. Az eseményről egyébként több jelentős korabeli 
folyóirat is beszámol: Magyar Kurír, 1817. II, 304; Hazai és Külföldi Tudósítások, 1817. október 25. 266-267. 
Ezeket idézi: Kunics Zsuzsanna: Deák Ferenc és kultusza Nagykanizsán. Pannon tükör 2003 2. negyedév 47-59. 
630  
631  
632 Alexovics Vazul: Az emberseges ember Szent Istvannak magyarok' elsö királlyának és apostolának ditsirete, 
mellyet készétett, és élö nyelvel hirdetett Bétsben a' N. Magyar Nemzet' nemzeti jeles inneplése 
alkalmatosságával Alexovics Basilius ... Sz. János templomában, Kis-Aszszony havának 25-dik napján 1793 
esztendöben. Bécs, 1793; Fejér György: Minden ő benne bízóknak óltalmazója hazánk' első királlya Szent István 
: hirdette ünnepe napján a' budai udvari templomban, a' hol sz. kezefeje nyugszik. Buda, 1800; Fuksz János: 
Ditsőséges Szent Istvánnak, Magyar és Erdély ország' első királyának és fő apostolának szentül hada- 's adakozó 
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előfordulnak viták (sokáig részben az esztétika pesti tanárának, Werthes Frigyesnek 

tulajdonították a darabot), a színháztörténeti szakirodalom azonban a 20. század során 

összességében Bárány szerzősége mellett tette le a voksát, és amennyiben jobban 

megvizsgáljuk a darab mondanivalóját, ez talán igazolható is.  A Korvinus Mátyás ugyanis 

nem másról szól, mint hogy a nemzetéért aggódó hazafi (ebben az esetben az uralkodó) a 

nemzeti tudományok fejlesztésével, a nemzet tagjainak kiművelésével szeretné elkerülni a 

közösség végső romlását. A politikai üzenetek (alkotmányosság és függetlenség ügye stb.) 

céljából a korszakban szintén gyakran felhasznált633 Hunyadi Mátyás a darab cselekménye 

szerint a nemzet művelése céljából hatalmas iskolát szeretne alapítani, és segédjét bízza meg 

azzal, hogy ezt az ország nemességével közölje. Ő meg is teszi ezt parancs formájában, mely 

elegendő egy nagyobb felfordulás és zendülés, vagyis egy válságos társadalmi helyzet 

kirobbantásához. A király a toposzokból ismert módon, álruhában maga kívánja rendezni a 

konfliktust, és így elegyedik beszélgetésbe az ország főuraival és nemeseivel, mely 

beszélgetéseken keresztül hangzik el a munka tulajdonképpeni politikai és társadalmi 

mondanivalója. Ennek értelmében a nemzet fennmaradását (a tudós hazafiság kapcsán, illetve 

Bárány már idézett, Széchényinek írott levelének tartalmával egybevágóan) nem csupán a 

fegyverek, a kard, hanem a „penna”, a tudományok is biztosíthatják. A tudásból és annak 

terjesztéséből ugyanakkor a köznépnek, a jobbágyságnak is ki kell vennie a részét. Az ewaldi 

szövegből ismerős gondolat szerint a megfelelő tudás megfelelő terjesztése a forradalmakat, 

zendüléseket is távol tarthatja.634 Mindehhez a körülményeket a fennálló törvények és 

szabadság biztosítja, mely szabadság egy részét a nép az elöljáróra ruházta, és a törvények 

uralma alá vetette magát a közjó érdekében. Ennek helyességét a nevelés által kell 

megismertetni a nemzet (nem csupán a nemesi natio) tagjaival, ez az egész nemzet 

boldogulásának záloga. Az egyes szereplők által megjelenített politikai véleménytípusok 

között pedig a legfontosabb helyeken találjuk azon gondolatok megszólaltatóit, melyek 

Bárány kapcsán már mind elhangzottak a korábbiakban. Az evilági viszonyok szüntelen 

jobbítása, a felvilágosult törvények uralma, mely megvédi a közösséget a radikális és ezáltal 

végzetes átalakulásoktól egy olyan szabadságban, ahol mindenki számára lehetőség az 

előrejutás az egyéni érdemek szerint. A Korvinus Mátyás politikai és társadalmi 
                                                                                                                                                         
keze. Bécs, 1787; Szaitz Leó: Szent István a' magyaroknak igaz meg-világositója / irá Máriafi István [S. l.] : [S. 
n.], 1789; Szluha György: Magyar Országnak első sz. kiralya és apostola ditsöséges Szent István. Az-az ditsérő 
beszéd mellyet a' Budai királyi udvarban építetett Sz. 'Sigmond templomában ... mondott MDCCXCVIII. Eszt. 
Kis-Aszszony Havának 20-dik Napján Szluha György és tekéntetes és vitézlö Szluha Antal úr ... költségével sokak 
kivánságokra kinyomtattatott. Pest, 1798. 
633 Lásd például: Baloghi József: Első Mátyás király levele a' holtak mezeiről a' magyarokhoz. Pest, 1790. 
634 Korvinus Mátyás: Egy vitéz, nemzeti, szomorúval elegyes vígjáték 1790-ből Werthes Frigyestől / magyarul 
kidolg. Bárány Péter. Öszeállította Gyárfás Ágnes  Miskolc, 1986. 
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mondanivalója szinte teljes egészében fedi a Bárány nevéhez köthető egyéb munkák érvelését 

a logika, felépítés terén egyaránt, beleértve ebbe az egyes politikai nyelvek és fogalmak 

állandó keveredését is. 

 

A nemzet mint „probléma” – változás a diskurzusokban a 19. század elején 

 

Bárány munkáinak nagyon rövid és egyszerű áttekintése után is érvényesnek látszik, 

hogy a társadalmi nyilvánosság különböző fórumain a különféle beszédmódok és érvek 

keveredése, a különböző nemzetfogalmak használata jól tükrözi azt a politikai és diszkurzív 

helyzetet, amiről a fejezet elején már szó volt. Egy külön disszertáció feladata lehetne a 

nemzet fogalmának használatát mindenre kiterjedően feltérképezni az 1790-es évek elején (a 

fogalomhasználat teljes rekonstrukciója az 1790-1795-ös időkeretben komoly, talán lehetetlen 

feladat volna). Ebben önmagában sok meglepő talán nincs is, amit viszont mindenképp 

érdemes látnunk az az, hogy maga a nemzetfogalom, a „nemzetiség” (vagyis egy adott, 

feltételezett nemzethez való tartozás) még évtizedekig szinte szélsőségesen képlékeny 

jelentésű társadalmi fogalom marad. Jelen dolgozat szempontjából talán az a legfontosabb, 

hogy a nemzet fogalmához való viszonyban, jórészt az 1790-es évek első felére jellemző 

diszkurzív komplexitás hatására, egy jelentős váltás következik be a 19. első évtizedeiben.  

Láttuk, hogy a 18. század utolsó évtizedében a fogalom rendkívül összetett módon 

került a politikai diskurzusokba. Erre Bárány fenti szövegein kívül rengeteg példát lehetne 

idézni a korszak röpiratirodalmából és politikai munkáiból. Az alábbiakban egy eddig talán 

kevéssé idézett forráscsoporton, a diétai prédikációkon keresztül szeretném ezt 

megszólaltatni. E szövegek az 1790 körüli időszakból valók és sok tekintetben nem 

tekinthetők tipikusnak a 18. századi diétákat kísérő gazdag diskurzuson belül. Úgy is mint 

nyomtatványok, úgy is mint egy relatíve hosszú szünet utáni első országgyűlésre készült 

szövegek, úgy is mint – egy-két esetben legalábbis – a felvilágosodás eszméinek képviselői. 

Rendkívül informatív, érdekes dokumentumok ezek, amelyek rávilágítanak a 18. századi 

politikai kultúra néhány jellemzőjére: így az ország felekezeti megosztottságára (és általában 

a vallás által a mindennapi életben betöltött szerepre), a klasszikus műveltség szerepére, a 

diéta kettős arculatára (arra, hogy egyszerre volt intézmény és ünnepi esemény), valamint a 

szempontunkból jelentős fogalmi összetettségre. A Diétán elhangzott prédikációkat először 

ebben az időszakban kezdték el nyomtatásban is kiadni, mint ahogy erről az egyik ilyen 
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munka előszava is beszámol.635 Érdekes látnunk, hogy a diétai prédikációkban viszontlátjuk 

mindazokat az elemeket, melyek a nemzet fogalmának használatának szempontjából 

meghatározóak az időszakban. Hunyadi Ferenc egyik prédikációjában jól foglalja össze a kor 

nemzettel, Hazafisággal kapcsolatos dilemmáját: 

 

„Semmi nints ez idő szerént a’ miről több vólna a’ beszéd, mint az igaz, Hazafiúságról. 
Mindeneknek teli szájok ezzel; de kevesen vagynak a’ kik ezt értenék, miből álljon, leg-
kevesebben vagynak, a’ kik tselekednék azt a’ mit e’ kíván. Halljuk ezt az emberek 
szájokból; de nem látyuk tselekedeteikben.”636 

 

 

A hazafiságot alapvetően ugyanúgy meghatározott szempontok alapján értelmezik, mint a kor 

valamennyi politikai gondolkodója. Ez lehet a valláshoz való viszony: 

 
„Tehát látni való, hogy senki nem lehet valóságos Hazafi, valaki nem kegyes, igaz és 
Istenfélő ember; igen gyenge oszlopa a’ Hazájának minden, valakinek a’ lelkén sok 
vagyon ollyan, a’ melly miatt az Isten eleiben nem mér bátran járúlni szüntelen, az ő 
Hazájáért való könyörgések által.”637 

 
 
De meghatározható az ősi alkotmánnyal rokonságot mutató érvelés mentén is, melyben a 

legfontosabb a régi szokások, törvények és jogok tisztelete: 

 
 

„annyival inkább az ollyan Hazafiak ditséretesek és jó úton járnak, a’ kik Attyaiknak régi 
Törvényeiket, Jussaikat és Rendtartásaikat tisztelik ’s azokhoz ragaszkodnak, a’ kik régi 
attyaiknak örökségekben-való tsendes lakásokat, azoknak vallásokban-való békességes 
meg-maradásokat kivánják.”638 

 

Megszólal ugyanakkor a szerzők által ideálisnak tartott politikai berendezkedés gondolata is, 

mely általában egyet jelent bizonyos fajta dinasztikus identitással,639 a társadalmi változások 

átalakításának elutasításával, a világi és egyházi tekintélyek elfogadásával: 

 

„Bár kemény és meg-hajthatatlan legyen-is az ő neve sokak előtt; de semmiképen nem 
hunyorit azokhoz kik a’ köz jónak meg-romlására igyekeznek, hanem ellent áll azoknak, 

                                                 
635 „Meg-vallom nem kevéssé örülök magamnak, hogy én lehettem egyedü az a’ szerentsés, a’ ki leg-előszször 
Diætai Rpédikáztiókkal szolgálhattam édes Hazámnak (mert mind ez ideig az és tudásomra ugyan, semmi Diætai 
Rpédikáztiók, ezeken és azokon kívül, a’ mellyeket már ki-botsátottam, nintsenek ki-nyomtattatva). Dobos 
István előszava Hunyadi Ferenc prédikációinak kiadásához. Hunyadi Ferentz: Diétai prédikátziók, 1791,  
636 Hunyadi: Diétai prédikátziók, 1791. 
637 Hunyadi: Diétai prédikátziók, 1791. 
638 Hunyadi: Diétai prédikátziók, 1791. 
639 Részletesebben lásd: Csetri Lajos: A magyar nemzettudat változatai és változásai a jozefinus évtized 
költészetében. In: Diószegi László (szerk.): Magyarságkutatás 1995–1996. Budapest, Teleki László Alapítvány, 
1996, 22-23. 
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de tsendesen, és minden vakmerőség, minden háborúságra tzélozó indúlatok nélkül. 
Ugyan-is el-törölhetetlen arany betükkel reá vagyon metzve az ő szivének tábláira: Féljed 
az Urat szerelmes Fiam és a’ Királyt, és a’ pártütőkkel ne elegyittsed magad. Péld. 24 : 
21. Ismét: minden Lélek a’ felső Hatalmasságnak engedelmes legyen. Róm. 13 : 1. Úgy 
fel-vagyon az ő szeretete és hűsége osztva a’ közönséges Társaság között mellynek tagja, 
és az Uralkodó között, ki annak Feje.”640 
 

 

A diétai prédikációkon (de talán az egész dolgozatban időnként felidézett példákon keresztül 

is) keresztül is látszik, hogy a korban szerteágazó diskurzusok eltérő stratégiák mentén 

határozták meg a nemzet, illetve az ideálisnak tekintett hazafiúság mibenlétét. Ez a stratégia 

lehetett felekezeti megfontolás, a dinasztikus identitás, vagy éppen a tudományok művelése 

által gyakorolt hazafiság előtérbe helyezése. A közös jellemzője a stratégiáknak az, hogy a 

nemzet fogalmát bizonyos szempontból mindig lényegében egyetlen logika mentén 

értelmezhetőnek tekintik. Ez változik meg valamelyes a 19. század első évtizedeiben, amikor 

a fogalomra egyre inkább problémaként tekintenek. 

Az 1810-es évek végén, valamint az 1820-as években a 18. század végi fogalmi 

zavarokra adott válaszként a politikai gondolkodás szereplői ha nem is feltétlenül tudományos 

vizsgálódás, de mindenképpen tudatos reflexiók tárgyává tették a nemzetet, és a hozzá 

kapcsolódó fogalomkört. Az 1810-es és 1820-as években a fogalom értelmezési kísérletei 

folyóiratok egymás közötti párbeszédeiben és polémiákban nyilvánulnak meg. A 

századforduló évtizedeinek tapasztalatai indítják el azokat a vizsgálódásokat, melyek olyan 

című írásokban öltenek majd testet a reformkor kezdetén, hogy Mi a’ nemzet?, Nemzeti 

külömbség, A nemzetiségről, A nemzetiség ideálja stb.641 A fogalmi útkeresések ekkor 

érkeznek új szakaszhoz, mely valószínűleg nem lett volna lehetséges az 1780-as évek végével 

kezdődő jelenségek tapasztalatai nélkül. Idézzünk fel néhány jellemző szövegrészletet az 

1810-es évek reflexióiból, melyek rendszerezve próbálnak meg tekinteni a nemzet fogalma 

körül akkor már évtizedek óta tartó konfliktusokra. Rendkívül tanulságos Schedius Lajos 

1816-ban a Tudományos Gyűjteményben megjelent írása, mely jellemző tömörséggel foglalja 

össze az 1800-as évek elején megfogalmazódó, illetve a nemzetfogalom használatának 

képlékenységéből adódó dilemmákat: 

 

                                                 
640 Hunyadi: Diétai prédikátziók, 1791. 
641 A tanulmányok ráadásul olyan folyóiratokban jelennek meg, mint a Tudományos Gyűjtemény, vagy a Felső-
Magyaországi Minerva. Lásd például: Schedius Lajos: A’ Nemzetiségről. Tudományos Gyűjtemény 1817/1. 57-
61; A Nemzetiség ideálja. Felső Magyarországi Minerva: 1828/1 1521-1527; Szigeti Gyula Móses: Nemzeti 
külömbség Felső Magyarországi Minerva: 1828/3: 1769-1781. 



 222 

„A’ mennyire ezen Tudományos Gyűjtemény is oda tekinthet, talán némely Olvasónak 
nem épen helytelennek fog látszani, ha a Nemzetiség-nek igaz voltát és természetét 
valamivel világosabban fejtegetni próbáljuk, mint a’ képen azt eddig a leghíresebb Irók is 
velünk meg-ismértették. (…) Nagyobbára tudniillik ezek rokon képzetek: Nemzet, 
Nép, Ország (v. Státus) , Nation, Volk, Staat, öszve zavartatnak, vagy egymással 
feltseréltetnek; holott a’ köztök lévő külömbség olly szembetűnő, hogy az a’ 
princípiumoknak a’ munkás életre való alkalmaztatásokban épen ezek az Írók 
magok is észre veszik, és felakadnak rajta.”642 
 

 

Schedius és a kortársak szerint a probléma lényegében az, hogy már az államról, 

köztársaságról és politikai rendről megnyilatkozó legnagyobb filozófusok (többek közt 

Arisztotelész, Platón, Montesquieu) sem magyarázták kellően a nemzet (illetve a kor 

szóhasználatában a nemzetiség) fogalmát, ez pedig rengeteg félreértésre és konfliktusra adott 

okot a politikában Magyarországon is a korszakban: 

 

„De még azok is, a’ kik ugyan a’ Nemzetiségről, és annak külömbféle meghatározásairól 
írtak, még azt a kérdést sem vették fel, mi’ a Nemzet, s’ miképen külömbözik a’ Néptől, 
és a’ Státustól.”643 

 

Schedius a szövegben konkrétan az Untersuchen über den deutschen National Character 

című, 1794-ben Wolfenbüttelben megjelent röpiratot említi, de a korszak rengeteg, a nemzeti 

karakterről írt munkát ismerünk a magyarországi környezetből is, sőt az ezzel kapcsolatos 

állásfoglalások sok esetben egy-egy szöveg mellékes aspektusát jelentik, jellemzően szintén 

az 1790 és 1795 közötti időszakból. Visszatekintve erre a periódusra, meg lehet érteni 

Schedius dilemmáját, és kisebb de talán nem annyira veszélyes egyszerűsítéssel azt 

mondhatjuk, hogy az első hullámban nagyjából az 19. század utolsó harmadában a politikus-

filozófusok (és itt nem kizárólag Ernest Renan klasszikus szövege juthat eszünkbe) által 

felvetett kérdések, sőt, a 20. században a nemzet és nacionalizmusok körül kibontakozó 

tudományos diskurzusok is alapvetően ezeket a fogalmisággal kapcsolatos problémákat 

ragadják meg.644 A 19. század elején a Schediushoz hasonló kérdésfeltevések és reflexiók 

teljesen érthetők, ha a 18. század utolsó harmadának szövegeire tekintünk. Valóban, anélkül, 

hogy elismételnénk a szakirodalomban már többször leírtakat, annyit mindenképpen le lehet 

szögezni, hogy az e korszakban megnyilatkozó szerzők sokféle identitás, lojalitás hordozói 

voltak, amelyek egytől egyik megjelentek a különböző tárgyú írásokban, jelentős fogalmi 
                                                 
642 Schedius Lajos: A Nemzetiségről. Tudományos Gyűjtemény, 1816, 59. 
643 Schedius: A Nemzetiségről. 1816, 59. 
644 „De itt tsak arról legyen közönségesen a’ szó, hogy mi a’ Nemzet és a’ Nemzetiség? (Nation und 
Nationalität) miben állanak ennek első határozásai, és állandó alapos külömbségei, a’ mellyek által más hasonló 
társasági formáktól meg külömböztetnek.” Schedius: A Nemzetiségről. 1816, 58. 
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zavart okozva ezzel a politikai diskurzusokban. A dinasztikus identitás, a nyelvi identitás, a 

szülőhelyhez való patrióta ragaszkodás és ezek megnyilvánulásai csak kiegészítették a 

Kenesssey példáján keresztül már felidézett rendi-nemesi identitást és annak nemzetfogalmát, 

illetve a legradikálisabb jogkiterjesztés híveinek nemzet- és közösségfogalmait önálló 

munkákban, röpiratokban, beszédekben. Schedius ezekkel szemben már bizonyos 

fogalmakkal (pl. nép) szembeni ellentétek alapján közelít a nemzet problémájához: 

 

’Az Emberiség tudniillik egy ollyan Egész, ollyan Világ, mellynek elementumi az egyes 
emberek, a’ kik egymással egyesülvén külömbféle testeket (corpora moralia) formálnak. 
Valamint pedig a’ természeti (physikai) testeket orgánosokra és orgántalanokra 
felosztjuk, szint úgy a’ moralis testek (vagy corporatiók, társaságok) között-is azt a’ 
külömbséget találjuk. A’ Népek tudniilik az orgántalan testek, a’ Nemzetek pedig igen-is 
orgánosok. Az orgántalan testeknek részei tsak physica attractio és repulsio által, vagy 
mechanismus és külsö erő által állanak össze, aggregantumok, gyülevészek, formátlan 
maszszák, vagy legfellebb mint physikai és chemiai szerek. Ugy szintén a’ Népeket is 
tsak külső hatalom vagy másunnan eredett ’s rájuk ruházott kormányozás formája 
ragasztja öszve, ’s tartja együtt.”645 

 

 

Schedius szerint a nemzetet az különbözteti meg a társas együttélés többi formájától, hogy az 

szabad akarat és elhatározás eredményeként született akkor, amikor az emberek önként 

szövetségre léptek egymással a biztonságos élet érdekében. Ez a szövetség aztán organikusan, 

belső természeténél fogva fejlődött tovább szemben a Néppel, melynek tagjait nem az 

önkéntes társulási szándék vezette egy „Társaságba”, hanem külső hatalom, vagy más tőlük 

független tényező. A nemzet mibenlétéről való gondolkodásnak ez fontos és meghatározó 

eleme volt ebben az időszakban, és megtalálható szinte valamennyi, a nemzet mint társadalmi 

forma természetére vonatkozó reflexióban. Különösen érdekes ebből a szempontból a Felső- 

Magyarországi Minervában 1828-ban megjelent írás Mi a’ nemzet? a’ Társaságok eredete?646 

címmel: 

 
„A’ Nemzeten értjük egy olly különös csoportját az Emberiségnek, melly külömböző 
érzéssel, ízléssel, közös nyelvvel, köntössel, s’ élet móddal külön társaságot formál. Egy 
vagy több igazgatók alatt, más tartományoktól egészszen különböző törvények, s’ 
igazgatás mód által él maga szabadságában – vannak saját jussai, függetlensége, 
szerzeményei, ’s birtoka – szabados tetszéssel gyakorolhatja jussait.”647 

 

A már sokszor emlegetett vadság állapotából, önkéntes társulásként jött létre a nemzet Szigeti 

értelmezésében is 

                                                 
645 Schedius: A Nemzetiségről. 1816, 61. 
646 Szigeti Gy. Móses: Mi a’ nemzet? a’ Társaságok eredete? Felső- Magyarországi Minerva 1828/1, 1601-1608. 
647 Szigeti: Mi a’ nemzet? 1828, 1603. 
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„Így állott-öszve elsőbben egy kicsiny házi-famíliákból álló társaságos csoport, ’s 
oltalmat, segédet eskütt egymásnak.”648 

 

A kezdetben az együttélést megkönnyítő gyakorlati funkciók odáig terebélyesedtek, hogy a 

társulás tagjainak egymáshoz való viszonyát bizonyos korlátozásokkal, törvényekkel kezdték 

szabályozni addig, míg fel nem ismerték, hogy elkerülhetetlen az elöljáró megválasztása e 

törvények fenntartása érdekében. Ennek céljából ugyanakkor, több „nemzet” lépett 

szövetségre egymással, így alakultak ki az országok és birodalmak. Az ilyen együttélést 

legjobban maghatározta az a folyamat, melyet az államformák körforgásaként jól ismerünk az 

ókori politikai gondolkodásból. A szöveg tulajdonképpen apológia a monarchikus államforma 

és politikai rend mellett, melynek keretei között, a tudomány művelésével tartható fenn 

leginkább az a nemzeti kultúra, melyet közelebbről a szerző nem határoz meg a továbbiakban. 

A tudomány ugyanakkor a legfontosabb záloga lesz a elöljáró által irányított, önkéntes 

társulásból kifejlődött társadalmi együttélései formának, a nemzetnek.  

 

„a’ Tudományoknak eleitől-fogva Nemzetünkben sok becsüllői, pártfogói voltak, voltak 
Tudósaink, kik más körülményekben a’ külső Nemzetekben akár melly Tudósaival 
bátran, dicsérettel, győzedelemmel megvivhattak volna. Mátyásunk dicső napja, 
szorgalma, gondjai bizonyítják: hogy Nemzetünk mindenben nagy tudott volna lenni, ’s 
mik volnánk ha most ezen nagy igyekezeteket az idő el ne fojtsa. De nagy lelkű 
Magyarok! Elcsüggedjünk-é az akadályokon? Lelkes Magyarok! Törekedjünk nem csak 
fegyverrel, hanem cultúrai tekintetben is, egy rangot nyerni, Anglia, Német, Franczia-
országgal, mellre szívünk, erőnk, tehetségünk, ’s igyekezetünk is van…”649 

 

A tudós hazafi nyelvezet továbbélésének ilyen megmutatkozásánál részletesebb elemzést 

olvashatunk a korszakban több szövegben. Érdekes továbbélését figyelhetjük meg annak a 18. 

században népszerű, Báránynál a pszichológiai munkában is felbukkanó elméletet, mely 

szerint az éghajlat és a klimatikus viszonyok rendkívüli mértékben befolyásolják egy nép, 

nemzet karakterét. A kép összetettebbé válik ugyanakkor a nevelés, a törvények és a politikai 

rend nemzetre való hatásának vizsgálatakor, melyben ugyanúgy ott vannak a kameralizmus 

elemei is: 

 
„A’ Státusok czélja, első öszve-szerzésekor val az egésznek külső és beslő bóldogsága, 
Sonnenfelsz minden Státusnak kölső és belső nyugalmát helyhezteti a’ jó törvényekbe, a’ 
nép munkásságába és sokaságába, ’s ezt tészi a’ jól nevelt Polgárok’ sokasága. Jól 
neveltetik egy Polgár akkor, ha előtte a’ virtus’ kötelessége lételének vég- czélja, sorsa 

                                                 
648 Szigeti: Mi a’ nemzet? 1828, 1602. 
649 Szigeti. Mi a’ nemzet? 1828, 1605. 
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szórványjainak öszsze-ütközése, a’ legtisztább képzetben állanak, ’s ezek betöltésire 
rugója önkéntes.”650 

 

A nemzet sikeressége csak a „cultúra” előmozdításával lehetséges, ebben a 

kultúrafogalomnak ellentétei pedig a szerzők szerint még mindig a félig vadság állapotában 

élő, államot nem alkotó népek lesznek, míg a kultúra egyes számban szinte teljes egészében a 

nyugat-európai országok tudományos fejlettségére kezd utalni, melynek elérése az egyetlen 

cél, melyet egy magát nemzetnek nevezni kívánó társulás kitűzhet maga elé.651 A helyes 

nevelés és kultúra ez érvelésben együttesen vezet az ideális államforma eléréséhez, mely nem 

más, mint a törvények által biztosított monarchia, melyben a „Polgárok” (lényegében a szó 

modernnek tekinthető értelmében) ezen törvények által biztosított szabadsága egyben a 

lojalitás és hazafiság záloga is.652 

Az 1810-es és 1820-s, nemzetre fókuszáló munkák tehát nem a társadalmi 

prerogatívák védelmében, vagy kimondottan azok ellen születnek. Bár egyértelműen a 

monarchikus berendezkedést tartják az emberi társulás legmagasabb fokának, társadalmi 

kiváltságokról nem igazán esik szó bennük. Nem kimondottan egy adott politikai helyzetből 

kiindulva értelmezik apologetikus jelleggel a nemzetfogalmat (mint sokszor 1790 körül), 

hanem próbálják annak ideális állapotát definiálni úgy, hogy a fennálló társadalmi 

különbségek igazolása helyett a nemzetben olyan politikai közösséget látnak, mely egységes 

és fejlesztendő kultúrával, műveltséggel rendelkezik, melyben az ezek által befolyásolt 

törvények biztosítják a társadalom összes tagja számára a társadalmi előrejutás lehetőségét. 

Az érdekes ugyanakkor az, hogy az érvelésekben még gazdagon ott találjuk a 18. század végi 

érvelések elemeit, a különböző beszédmódok egyes elemeit, melyeknek ugyanúgy része az 

idegen szokások, luxus és fényűzés átvételének hatására bekövetkező erkölcsi romlás és 

hanyatlás, mint a tudományosság vagy anyanyelv szerepének hangsúlyozása. E munkák 

sokszor deklaráltan a 18. század végi írásokat említik hivatkozási pontként, a két időszak 

írásainak részletesebb összevetése pedig világosan megmutatja bizonyos elemek és toposzok 

továbbélését, illetve átalakulását. Az érdekes ebben a változásban tehát az, hogy míg a 18. 

század végén nem, a 19. század első felében már egyértelműen problémaként tekintettek a 

nemzet fogalmára és meghatározására úgy, hogy az ezzel kapcsolatos reflexiók során tovább 

használták és alakították a 18. századi diskurzusoktól örökölt elemeket. Ez a gondolat Bárány 

                                                 
650 Szigeti: Nemzeti külömbség. 1828, 1772. 
651 A fogalom kitűnően tanulmányozható a Tudományos Gyűjteményben három, folytatásban megjelent írás 
kapcsán. Fejér György: A’ Nemzeti Culturáról közönségesen. Tudományos Gyűjtemény 1817/1, 13-42; 1817/2, 
3-27; 1817/3, 3-44. 
652 Szigeti: Nemzeti külömbség.  1828, 1776. 
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kapcsán is releváns lehet, és egyben előrevetíti a munkáira fókuszáló dolgozat néhány 

konklúzióját, illetve a további vizsgálódás lehetőségeit is. 
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Befejezés helyett:  

egy történészvita margójára 

 

 

Dolgozatom négy fejezetében amellett próbáltam érvelni, hogy a kedvezőtlen 

forrásadottságok ellenére érdemes lehet Bárány Pétert egy hosszabb tanulmány és történeti 

reflexió tárgyául választani. Ez a célkitűzés összefügg azzal a ténnyel, hogy a nevéhez köthető 

viszonylag csekély számú írás, és a viszonylag terjedelmes fehér foltok ellenére olyan 

szereplővel állunk szemben, aki felveti a reprezentativitás gondolatát a korszak politikai 

gondolkodásával kapcsolatban. Életét sok szempontból az átmenetiség jellemezte: vármegyei 

és magánúri szolgálatok, irodalmi sikerek és pályázati (cenzúrai) kudarcok, az elismertség 

ellenére pedig soha nem megnyugtató egzisztencia. Ugyanakkor, egy bizonyos szempontú 

értelmezés szerint, átmeneti volt a kor is, amiben élt. Elég, ha elsőre születési és halálozási 

dátumára pillantunk. Mária Terézia abszolutizmusa alatt, erősen vallásos, katolikus 

neveltetésben részesülve nőtt fel és végezte tanulmányait kizárólag Magyarországon, és 

majdnem hetven esztendősen, a reformkornak nevezett időszak első éveiben érte a halál. 

Önmagukban is érdekes dátumok ezek, Bárány életpályájának csomópontjai ugyanakkor még 

tovább színezik ezt a kiinduló képletet. Mondanivalómnak ugyanakkor, ezzel némileg 

ellentmondásosan, de tudatosan az is része volt, hogy voltaképpen semmi okunk arra, hogy 

Bárány alakját akár a karrier, akár az általa írt művek szempontjából különlegesnek találjuk. 

A jakobinus megtorlással egybeeső életpálya-megtorpanás logikus lehetne egy hatalom által 

cenzúrázott szerző esetében, de nem így történik. Hivatalai karrierje során egymást érik a 

kivételes lehetőségek: magántitkári szolgálat Széchényi mellett, gazdasági tisztségek a 

Bretzenheim-családnál, illetve különböző vármegyei szolgálatok és tisztségek. Szerencsés 

körülmények, ugyanakkor Bárány, és ennek okát nehéz lenne bármikor is kideríteni, 

visszavonul az irodalmi élettől. Két évtizeddel később gazdasági szakemberként látjuk 

viszont, aki az 1810-es évek megváltozott politikai közegében fejti ki mondanivalóját. 

Szerteágazó, de nem túl terjedelmes munkásságának darabjai ugyanakkor alkalmasak 

arra, hogy a korszak egyéb szövegeit mellé helyezve a korszak politikai eszmetörténetének 

valamelyest alternatív képét vázoljuk fel. E képnek része Magyarországon egy olyan felfogás, 

mely a felvilágosodásban nem kizárólag a forradalom veszélyét, a vallástalanságot, a világi 

elöljárók hatalmával szembeni kihívást látja a társadalom radikális átalakításával egyetemben. 

Ezzel szemben úgy tekint alapvetően befogadóan a felvilágosodásra, hogy annak érveit 
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használja fel a vallás és a fennálló társadalmi rend védelmében, miközben állandóan reflektál 

az evilági viszonyok jobbításának szükségességére. Ehhez a mondanivalóhoz a magyar 

politikai gondolkodók pedig többnyire a német felvilágosodás egyik sajátos iránya, a 

Volksaufklärung recepcióját használják fel. Az életrajzi gondolkodás tétjeinek tárgyalása, 

valamint Bárány életútjának töredékekből való rekonstrukciója után a dolgozat második 

fejezetében Bárány egy fordítóként jegyzett munkájából kiindulva igyekeztem bemutatni, 

hogy a gyakran egymással keveredő politikai beszédmódok mellett létezett egy olyan 

diskurzus is, mely első ránézésre konzervatív jellegűnek mondható, jórészt fordításokon 

keresztül mutatja meg magát, és rendkívül sajátos fogalomhasználattal bír, ami egy eddig 

kevéssé kutatott eszmetörténeti probléma, a konzervatív felvilágosodás fogalmi körébe 

sorolható. Ez a köznép felvilágosítását célzó program úgy fogadja el az ember 

tökéletesedésének, és társadalmi előrejutásának tényét és lehetőségét, hogy semmiféle, a 

társadalom radikális átalakítására irányuló szándékot nem fogad el legitimként. Ha kicsit 

jobban belemélyedünk az 1790 és 1820 közötti korszak politikai irodalmába, azt vesszük 

észre, hogy felvilágosodáshoz való viszonyával Bárány a legkevésbé sem áll egyedül. 

Igyekeztem bemutatni, hogy a korszak egyéb politikai szereplőitől és szövegeitől sem állt 

távol a felvilágosodás ilyen felfogása. Elég, ha megemlítjük, hogy az általában a radikális 

felvilágosodás képviselőinek tulajdonított, vallási toleranciával kapcsolatos szövegek szintén 

nem szükségszerűen vallásellenesek, sőt a vallásos intézmények és maga a vallásosság is 

sokszor egyfajta felvilágosult apológia tárgya lesz a vizsgált időszakban. Mindez szorosan 

kapcsolódik a nemzetközi historiográfiában az utóbbi évtizedekben a felvilágosodás 

összetettségére, idő- és térbeli kiterjedésére fókuszáló kutatásokhoz, valamint ahhoz az 

elképzeléshez, hogy a „Felvilágosodás” nem feltétlenül jelentett egyet az ész korlátlan 

használatával, a racionalizmussal, a világi és egyházi tekintélyek elleni kihívással, vagy éppen 

a társadalom radikális átalakításának szándékával. A bemutatott források több szempontból is 

igazolni látszanak azt a feltevést, mely szerint a felvilágosodás Magyarországon (is) 

vállalható volt a „konzervatívabb” szereplők számára, és úgy tűnik, viszonylag elterjedt és 

fontos beszédmódnak számított a Volksaufklärung-recepcióhoz kapcsolódó érvelési rendszer. 

Az ehhez kapcsolódó munkákat nem csak a korszak „kisebb” gondolkodói ismertették meg a 

hazai olvasókkal, hanem olyan, a korban jól ismert, komoly tudós-társadalmi 

kapcsolatrendszerrel rendelkező szereplők, mint Debreczeni Bárány Péter, Cserey Farkas, 

Szemere Albert és mások. Ugyanakkor bizonyos szempontok alapján ide tartoznak az olyan 

kanonikus gondolkodók is, mint Kazinczy Ferenc, vagy éppen Széchényi Ferenc. 
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A dolgozat harmadik fejezetének első felében Bárány Péter teljesen más közegben, 

életpályájának merőben más szakaszában született, politikai eszmetörténeti szempontból 

szintén rendkívül érdekes megnyilatkozását használtam kiindulópontként. Egy 1810-es 

években, egy Zemplén vármegyei nemesi közgyűlésen elhangzott, Kazinczy által az utókorra 

hagyott megnyilatkozásán keresztül a korszak egy érdekes és összetett politikafogalmát, a 

politiát vizsgáltam meg közelebbről. A politia akkoriban nem pusztán egy államon belül 

működő intézményt jelentett, hanem egy, a kormányzást érintő speciális és meglehetősen 

összetett technikát. Területeket, stratégiákat, ahol és amelyeken keresztül az állam bizonyos 

ügyekbe beavatkozik, illetve be kell, hogy avatkozzon. Magyarországon létezett egy olyan 

aspektusa is a 18. századi politikának, amelynek modern megfelelője talán a policy, a 

közpolitika vagy a közigazgatás lehetne, s amelyet a kortársak politiának, igazgatásnak, 

administratiónak vagy Polizeynak neveztek. A fejezetben felvonultatott szövegek a korabeli 

politikának ezt az – eddig inkább az orvostörténet, hadtörténet, neveléstörténet által vizsgált – 

oldalát kívánják bemutatni. Van bennük szó siketek és némák intézetéről, nyugdíjról, 

kórházakról, katonaság és civil lakosság viszonyáról és számos más egyéb ügyről, amelyek 

nem csupán a mindennapi gyakorlatban, de a sonnenfelsi Polizeywissenschaft keretei között a 

tudományos reflexió tárgyaként is a politikai figyelem középpontjában kerültek a század 

folyamán. A Polizeywissenschaft és kameralizmus hatására ugyanakkor – és erről szól a 

fejezet második egysége – a korszakban egyre elfogadottabbá, valamint egyre inkább a 

hatalomgyakorlás mechanizmusának részévé vált az az elképzelés, hogy egy ország 

népességének életszínvonala, az életviszonyok prognosztizálhatósága nagymértékben függ 

attól, hogy a hatalom mennyire sikeresen képes felhalmozni és használni az olyan, kollektív 

területekkel kapcsolatos tudást, mint a közegészségügy (járványok kezelése), 

élelmiszerellátás, ezzel összefüggésben az éhínségek megelőzése és felszámolása, statisztikai 

adatok készítése és kezelése (lásd legmarkánsabban a népszámlálások esetét), demográfiai 

viszonyok stb. Ez a részben statisztikai jellegű tudás egyszerre növeli a politikai uralom és 

hegemónia hatékonyságát és fenntartását, másfelől létrehozza a gondoskodó állam modelljét, 

amely a fegyelmező állam rendszerét váltja fel a megelőzés, szabályozás, gondoskodás és 

sikeres prognózis elvének gyakorlatba helyezésével. Bárány két munkája kapcsán azt 

vizsgálom meg e fejezetben, hogy a statisztikai irodalom és a gondoskodó állam képe hogyan 

változik, adott esetben hogyan nem változik a korszak politikai gondolkodásában (többek közt 

a napóleoni háborúk okozta válságok és változások kapcsán), és mindennek milyen 

jelentősége van Bárány karrierének szempontjából, aki ez idő tájt a Bretzenheim hercegi 

család gazdasági ügyeinek irányítója volt a pataki uradalmon. Mindezek vizsgálatához kiváló 
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segítséget nyújtanak a korszak folyóirataiban megjelent, e problémákra fókuszáló, eddig 

kevéssé vizsgált cikkek és tanulmányok.  

A dolgozat negyedik fejezete, a Bárány pályájának két végpontja közötti kontinuitást 

érzékeltetve, a nemzet fogalmának problematikusságára fókuszál. A hazai historiográfia 

sokféle módon kísérelte meg feltárni a magyar nemzeti ébredés és a nacionalizmus 

kezdeteinek kérdéseit. Ami eszmetörténeti szempontból az 1790-es évek és a századforduló 

politikai irodalmát rendkívül érdekessé teszi, az tulajdonképpen a kollektív politikai-

közösségi útkeresés stratégiáinak és fogalmainak keveredése és konfliktusa. Ezt a fogalmi 

egybecsúszást tulajdonképpen az bonyolítja, hogy a közösség (például nemzet) felfogásának 

legkülönbözőbb megnyilvánulásaival találkozunk akkor is, ha ezen megközelítések adott 

esetben formailag ugyanahhoz a politikai szókincshez nyúlnak a tudatos, illetve kevésbé 

tudatos konceptualizáció során. Amit tulajdonképpen ekkor látunk, az egy olyan új szótár 

keresése, melynek fogalmaival leírhatóvá válik a modernitás és a modern politikai viszonyok 

komplexitása. A fejezetben Bárány munkáin keresztül próbáltam meg bemutatni a nemzet 

fogalmának különböző beszédmódokba való beágyazottságát, illetve azt a jelenséget 

(különösen a „tudós hazafiság” beszédmódja kapcsán), ahogy a különféle nemzet- és 

közösségfogalmak fogalmak, beszédmódok hogyan keveredtek egy szerzőnél, de akár egy-

egy szövegen belül is a korszakban. Amennyiben egy pillantást vetünk Bárány 1790-es 

években írt munkáira (az első magyar nyelvű pszichológiai munkaként számon tartott 

Jelenséges lélek-mény, a nők országgyűlési részvételének szükségességét propagáló röpirat, 

vagy éppen az 1790-es évek elején,m majd a reformkorban újra bemutatott színpadi művei és 

drámafordításai) valamint későbbi, 1820 körül keletkezett műveire, láthatunk bizonyos 

kontinuitást a kifejtett gondolatok között. 1817-ben írt, meglehetősen pragmatikus, sok 

társadalmi kérdést felvető munkájában már a közös teherviselés és a társadalmi felelősség-

megosztás szükségessége mellett érvel az általa mindenképpen szükségesnek ítélt 

gabonaraktárak felállítása, és azok finanszírozási módja kapcsán. E munkákban mind 

központi helyet foglalnak el a sajátosan értelmezett nemzetfogalmak, miközben e fogalmak 

mind egymástól eltérő politika beszédmódba ágyazódnak. Mindez egy olyan korszakban, 

amely a modern társadalmi-politikai szókincs megszületésének időszaka egyben, amikor is a 

gondolkodók egymástól sokszor merőben eltérő stratégiák mentén próbálták meg leírni, 

megfogalmazni és ábrázolni az őket körülvevő politikai viszonyokat és mechanizmusokat. A 

dolgozat utolsó fejezete nem vállalkozik ugyan arra, hogy az 1790-es évek oly összetett 

nemzetfogalom-használatát feltérképezze, a későbbi évtizedekkel való kontinuitás 

szempontjából annyit állít csupán, hogy a korai időszak fogalmi konfliktusai nélkül 
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lényegében nehezen lennének értelmezhetőek a nemzeti mivoltot a nemzet és nemzeti kultúra 

fogalmát már máshogyan megérteni igyekvő próbálkozások az 1810-es és 1820-as években, 

melyek a reformkori további évtizedeiben aztán sokszor újabb típusú érvelések részévé 

válnak. Ez utóbbi időszakok értelmezési kísérletei ugyanakkor az 1790-es évek 

diskurzusaiban fellelhető – többek közt a Báránynál látott – politikai nyelvek egyes elemeit 

használják.  

Bárány egy olyan korszakban élt és alkotott, melyet a magyar historiográfia 

hagyományosan átmenetinek tekint, ami többféle tradícióban gyökerezik.653 Példája kapcsán 

látszik, hogy esetleg érdemes lehet egy sajátos elemzési módszert választani, vagyis konkrét 

személyek, karrierek és művek értelmezésén át közelíteni a korszakhoz, és ezáltal az 

átmenetet bizonyos fogalmak, eszmék tanulmányozásán át bemutatni. Bárány példája pedig a 

politikai eszmetörténeti részletek mellett valójában a kontinuitással kapcsolatos viták egyik 

állásfoglalását támaszthatja alá. A hozzá hasonló, nem kanonizált irodalmi vagy történelmi 

szereplők, ha úgy tetszik a „kisebb” gondolkodók történetei talán segíthetnek árnyalni a 

korszak eszmetörténetéről alkotott képünket. Az egyéni karrier és lehetőségek története éppen 

azt mutathatja meg, hogy az átmeneti időkben az egyéni boldogulás stratégiái egymástól 

teljesen eltérőek lehettek, és azokban nem feltétlenül mutatkoztak törvényszerűségek. Az 

egyéni életutakra mindemellett úgy is lehet fókuszálni, úgy hogy nem a haladás egyértelmű 

híveire, illetve az azt megtestesítő személyekre, „eredeti egyéniségek”-re irányítjuk a 

figyelmet, hanem bizonyos beszédmódokra és politikai érvelési rendszerekre. Ha ebből a 

látószögből közelítünk a folyamatosság kérdése felé, talán sikerülhet meggyőzően érvelni 

bizonyos kontinuitások mellett. A korszakra vonatkozó kutatások sok esetben csak bizonyos 

sémák mentén igyekeztek értelmezni olyan kategóriákat, mint a felvilágosodás. Igaz ez a 

felvilágosodásra mint mozgalomra, valamint egyes személyek felvilágosodáshoz való 

viszonyára egyaránt (Miskolczy Ambrus lényeglátóan jegyzi meg például, hogy a 

felvilágosult és ezáltal „progresszív” gondolkodónak tartott Berzeviczy Gergely vallásossága 

a legtöbbször részletezés nélkül maradt, nehogy e haladó mivoltára árnyékot vessen).  

Mindez együtt jár azzal, hogy ha közelebb szeretnénk jutni a kontinuitás-jelenség 

lehetséges értelmezéseihez, talán nem kizárólag az egyenes vonalú fejlődéstörténetekről, 

valamint progresszióról szóló diskurzusokat kel vizsgálat alá vennünk, mint ahogyan nem is 

pusztán liberális és konzervatív szembenállás történetének tekinthető a korszak, és számos, e 

dolgozatban tárgyalt kérdéskör nem is illeszthető e logikába. Nem pusztán a hagyományosnak 

                                                 
653 Miskolczy: A felvilágosodás és a liberalizmus között. 2007 
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tekintett sérelmi és nemzeti függetlenségi ügy, a köztársasági eszme és ezek hagyományai 

méltóak a közelebbi vizsgálatra, ennek megmutatására a dolgozat bizonyos résztémáinak 

kiválasztásakor is törekedtem. A két időszak közötti változások a beszédmódok és fogalmak 

állandó alakulásaként és kölcsönhatásaként írhatók le, ez detektálható például a politia, de 

akár a felvilágosodás fogalma kapcsán is. 

Mindezeket a jelenségeket próbáltam tehát egyfajta mikroszintből kiindulva vizsgálni, 

a történetnek pedig egy nem kanonikus biográfia szolgált keretként. Ezek után annyi 

mindenképpen kirajzolódni látszik, hogy a korszak magyar politikai gondolkodásában 

bőségesen megfértek egymás mellett olyan elemek az adott életútban, melyeket a 

historiográfia egyértelműen egymással összeférhetetlennek titulált. E szempontokból Bárány 

karrierje és munkássága modellértékűnek tekinthető. Politikai, tudományos és kulturális 

szerepvállalásai alapján joggal gondoljuk, hogy egy nem tipikus életpálya áll előttünk, amiből 

le lehet vonni a megfelelő tanulságokat. Egy ilyen tanulság pedig többek közt az, hogy egy 

Bárányhoz hasonló szereplő eszmetörténeti és társadalomtörténeti szempontú biográfiáján 

keresztül a korszak többi aktív, sok esetben kanonikusabb szereplőjéről, és ezáltal a kérdéses 

kontinuitásról is olyan részleteket tudhatunk meg, melyekre leginkább egy ilyen vizsgálat ad 

lehetőséget. 

A dolgozat lezárásakor nem hagyhatom szó nélkül azt a tényt, hogy a fenti, valamint a 

dolgozat egészében kifejtett megfontolások fényében kizárólag magyar nyelvű 

dokumentumokból válogattam, és pusztán részben azért, mert Bárány magyar nyelven írta 

meg bemutatott munkáit. Noha a korszak nem pusztán pocock-i értelemben többnyelvű, 

hiszen bővelkedik a latin és német szövegekben, úgy gondoltam, a korszak magyar nyelvű 

politikai irodalma is alkalmas arra, hogy segítsen a korszakot egy sokszólamú, gazdag 

diszkurzív térként, és nem feltétlenül csupán egy átmeneti korszakként leírni, annak minden 

negatív konnotációjával együtt. Ezen kívül talán megmutathatja mindazt, ami igazán 

foglalkoztatta a korszak emberét, és ezáltal azt is, ami szerzőtársammal együtt közös 

vállalkozásra bíztatott a korszak egyes forrásainak kiadása kapcsán, vagyis hogy a 18. század  

„egyszerre áll közel hozzánk, s van benne ugyanakkor valami egzotikus, távoli; egyszerre 

évszázados tradíciók folytatója és a modern politikai gondolkodás szülőhelye.”654 

 

                                                 
654 Kovács – Szűcs: „Lelkek az Elízium mezején.” 2010, 10. 
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Köszönetnyilvánítás 
 
 
 
A legtöbb disszertációhoz hasonlóan e dolgozatról is elmondható, hogy csupán címlapja 
szerint egyetlen ember munkája. A valóságban megszületését kollégák, barátok segítették az 
elmúlt években ötleteikkel, kritikáikkal, megjegyzéseikkel műhelyszemináriumokon, 
konferenciákon és magánbeszélgetéseken egyaránt. Köszönetem fejezem ki az Atelier 
tanszéken dolgozó kollégáknak: Albert Rékának, Czoch Gábornak, Erdősi Péternek, 
Granasztói Györgynek, Gyapay Mariannának, Heltai Gyöngyinek, Klement Juditnak, Lajtai 
Lászlónak, Sonkoly Gábornak és Takács Ádámnak, valamint a Korall szerkesztőinek, hogy 
doktori hallgatóként is kitartóan reflektáltak a későbbi disszertációval kapcsolatos 
munkáimra. Köszönet illeti Kontler Lászlót, aki doktori tanulmányaimat megelőzően két 
szakdolgozatom témavezetőjeként is állandó rendelkezésemre állt tanácsaival és 
megjegyzéseivel, valamint Szijártó Istvánt, aki írott szövegeimet látta el tanácsokkal hol 
gondos szerkesztőként, hol olvasóként. Szilágyi Márton, Halmos Károly, Keller Márkus, 
Trencsényi Balázs, Bodnár-Király Tibor, Finta László, Nagy Ágoston, Tevesz László, Cieger 
András, Varga Bálint mindannyian hozzátettek e munkához benyomásaikkal és tanácsaikkal. 
Hálával tartozom a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében dolgozó 
kollégáknak, hogy állandó türelemmel segítették munkámat a források digitalizálása során. 
Végül, de lényegében elsősorban szeretnék köszönetet mondani Szűcs Zoltán Gábornak, aki 
évek óta önzetlen barátként segíti minden szakmai tevékenységem. Az ő segítsége, ötletei és 
állandó bíztatása nélkül a dolgozat bizonyosan nem készült volna el. 
 


