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KÉT KÖNYV A FIZIKA MAGYARORSZÁGI

TÖRTÉNETÉRŐL

Zemplén Jolán köteteiről206

Zemplén Jolán két könyve,  A magyarországi fizika története 1711-ig207 és  A magyarországi

fizika  története  a  XVIII.  században208 eddig  majdnem teljesen  ismeretlen  területre  viszi  az

olvasót. Egy-egy fontosabb név vagy nagyobb főiskola természetesen eddig is ismert volt a

magyar művelődés és oktatás történetében, de a két könyv által feltárt fizikai-természetfilozófiai

irodalom gazdagsága és érdekessége, valamint a kor természettudományos műveltségével való

kapcsolatának és az országon belüli önálló fejlődésének az elemzése egészében új, az irodalom

történetéhez fogható fontosságú fejezettel gazdagította a magyar múlt ismeretét.

Hozzánk  is  a  humanizmus  és  a  reneszánsz  kora  hozta  a  természet  jelenségei  iránti

intenzívebb érdeklődést, s ha a Mátyás alatti „fényes művelődéstörténeti intermezzónak” véget

is vetett a török hódítás, a kor jellemző tudós-típusai megtalálhatók nálunk is.  Dudith András

(1533–1589), a nagy műveltségű kitűnő humanista az üstökösök természetéről és jelentőségéről

értekezik  (1579) ugyanakkor,  mikor  az  1572-es  nova és  az 1577-es  nagy üstökös nyomán

hirtelen Európa-szerte az érdeklődés előterébe került  az erre vonatkozó irodalom.  Honterus

János (1498–1549), Brassó lutheránus reformátorának Kozmográfiája ennek az ekkor divatossá

váló műfajnak egyik Európa-szerte legkedveltebb terméke volt,  Scalichius Pál (1534–1575)

egyike  a  kor  annyira  jellemző  tudóskalandorainak,  akik  az  antik  tudás  megismerésével

párhuzamosan  a  későókor  zavaros  babonavilágát  is  Európára  zúdítják,  Verancsics  Faustus

(1551–1617)  csanádi  püspök  a  XVI.  századi  feltalálók  és  géputópisták  között  jelentős,  a

debreceni  Aritmetica (1577) pedig mutatja, hogy a számolás elemeinek az elsajátítását latinul

nem tudók számára, akár csak Nyugaton, nálunk is szükségessé tette a fejlődő kereskedelem.
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A  XVII.  században  már  inkább  láthatóvá  válik  az  ország  Nyugat-Európától  való

lemaradása. Meddő dogmaharccá vált ekkorra az előző század hitújítási lendülete, s a török,

német  és  saját  urai  által  sanyargatott  országban  mindennaposak  az  elűzött  és  vándorlásra

kényszerített iskolák. Ilyen körülmények között érthető, hogy a Nyugaton most bekövetkező

nagy természettudományos fejlődésben legfeljebb ha tanítványként vehettek részt magyarok.

Éppen ezért nagyon találó, hogy Zemplén a XVII. század fizikai irodalmának ismertetését

a különböző külföldi egyetemeken magyar diákok által tartott disputákkal kezdi. A dolgozatok

jellege aszerint változik, hogy készítőik melyik egyetemen tanultak. Legtöbb magyarországi

diák – az erdélyi és szepességi német városokból – a luteránus német egyetemekre járt, főleg

Wittenbergbe. Innen a jellegzetes luteránus peripatetizmust hozták magukkal, melyben oly jól

megfért egymás mellett babona, gyakorlati igényeket szem előtt tartó prakticizmus, maradiság s

az új kísérleti tudomány iránti fogékonyság. Ezzel a luteránus skolasztikával sok tekintetben

rokon  szellem uralkodott  a  jezsuita  felsőfokú  oktatási  intézetekben  is,  hiszen  a  nagy rend

tudományos irányítói a XVII. században elsősorban a luteranizmusból kimaradt németek közül

kerültek ki.

A század új természettudományos eszméit  a Hollandiát  járt  kálvinista magyar  diákok

hozták magukkal. Leyden, Utrecht, Fraeneken egyetemeiről rendszerint vagy a karteziánizmus

valamilyen válfaját, vagy az atomizmusra építő eklektikus philosophia naturalist hozták haza a

magyar diákok.

Az egyetemek által  determinált  hasonlóságok és különbségek itthon is  megmaradnak.

Schnitzler Jakab (1636–1684), „az antikopernikánus szebeni teológus” Wittenberg legfeljebb

látszatra  Arisztotelészt-kritizáló  szellemét  hozta  magával,  Szentiványi  Márton (1633–1705),

nagyszombati  jezsuita  polihisztor,  a  rend  szigorúan  kötelező  arisztotelészi-skolasztikus

filozófiája szerint válogat és ítél a megnőtt tudományos anyagban. Ez a válogatás természetesen

kritikátlan,  de nem szabad elfelejteni,  hogy még az olyan kifejezetten antiarisztoteliánus  és

Bacont követő tudós, mint Bayer János (1630–1687?) fizikája is komolyan veszi pl. az ördög

létezését és bibliai idézetekkel van tele. 

„Nemcsak arról van itt szó, hogy ezeknek a fizikusoknak… megélhetését jelentette a

teológia, hanem arról is hogy olyan korban élnek, amikor a társadalmi-politikai harcokat

a vallás nevében vívták… Magyarországon, ahol a polgárság fejlődése messze elmaradt

a nyugati országok mögött,  a haladó tudomány sokkal későbben találhatta csak meg

teljesen világi kifejezését, mint Hollandiában vagy Angliában.”



Vallási-dogmatikus  harcokkal  kapcsolatban  jelenik  meg  s  terjed  a  kálvinista  diákok  által

holland egyetemekről hazahozott karteziánizmus is, azonban 

„a  XVII.  században  Hollandia  a  szabadság  hazája,  ahol  karteziánusok  és

antikarteziánusok  nyíltan  cserélhetik  ki  véleményeiket,  ahol  Galilei,  Descartes  és

Huyghens könyvei  megjelenhetnek:  a  magyar  diákok,  ha egyebet  nem is,  a  szabad,

független véleménynyilvánítást hozták haza. Ha talán éppen az erős karteziánus hatás

miatt a fizikát nem is tudták az ott tanultak alapján tovább fejleszteni, feltétlenül őket

kell  tekintenünk  a  XVIII.  századi  magyar  felvilágosítók  szellemi  elődjeinek… Dési

Márton, Köpeczi János, Köleséri Sámuel stb. és főleg Apáczai Hollandiából hozták haza

–  bár  még  többé-kevésbé  vallásos  mezbe  burkolva  –  a  »demokratikus«,  »liberális«

gondolatokat,  elsősorban  Erdélybe.  Így  lett  Erdély  a  XVII.  században  a  körülvevő

osztrák-német  feudális  tenger  közepén,  a  török  által  elnyomott  tulajdonképpeni

Magyarország szomszédságában a műveltség, szabadság rövid életű szigete. És ebben

nem kis része volt az ugyancsak rövid életű Apáczainak.”

Apáczai  Csere  János (1625–1659)  tiszta  karteziánizmusának  folytatását  azonban  nem

Erdélyben lehet megtalálni, hanem Debrecenben, ahol a Kollégium professzora, az ugyancsak

Hollandiát járt  Szilágyi Tönkő Márton (1642–1700) az első teljes karteziánus fizikakönyvet

írta Magyarországon (1678). Ettől kezdve Debrecen a XVIII. század végéig a magyarországi

természettudományos oktatás egyik legfontosabb centruma lett, de a XVIII. század során a

karteziánizmust  lassan,  észrevétlenül  egyre  inkább  átszőtték  a  felvilágosodásra  jellemző

empirista-experimentális  tanokkal,  így  a  XVIII.  századi  Debrecenben  nagyon  eredeti

Musschenbroek,  s’Gravesande,  Chr.  Wolff  és  Newton tanaira  hivatkozó oktatási  rendszer

alakult ki, melynek legkiválóbb képviselői  Maróthi György (1715–1744) és  Hatvani István

(1718–1786)  voltak.  Erről  a  debreceni  természettudományos  oktatási  rendszerről  Jakucs

István és Zemplén Jolán kutatásaiig inkább csak legendákat tudtunk, a Habsburg elnyomás

következtében ugyanis a Kollégium professzoraitól nagyon kevés jelent meg nyomtatásban.

Jakucs  és  Zemplén  a  diákok kéziratban  fennmaradt  jegyzetei  s  egykori  debreceni  diákok

később  készített  jegyzeteinek  átvizsgálása  alapján  definiálni  tudták  azt  a  környezetet,

amelyből a különböző szerzők által annyira ellentétesen megítélt XVIII. századi debreceni

természettudományos oktatás kinőtt.

Az erdélyi iskolákban és Sárospatakon, ahol a karteziánizmust hamarább legyőzték, ill.

ahol  soha  nem  volt  olyan  erős,  hamarább  tért  hódítottak  a  XVIII.  századi  fizika



experimentális-empirista irányai, mint a karteziánizmushoz ragaszkodó Debrecenben.

Már  a  sárospataki  kollégiummal  Gyulafehérvárra  menekülni  kényszerült  (1671)

Pósaházi János (1628 [1632]–1686) éles kritikával illette Descartes fizikáját, s atomizmusra

építő eklektikus természetfilozófiája nyitott volt az új experimentális irányzatok felé. Pósaházi

gyulafehérvári utódja, Kaposi Juhász Sámuel (1660–1713) – amint azt kéziratban fennmaradt

szép jegyzetei tanúsítják – lényegében ezt a tradíciót követte. A karteziánus fizikát és az új

kísérleti  fizikát egyesíti  Tőke István nagyenyedi professzor „Dogmatikus kísérleti  fizikája”

(1736), az első magyarországi kísérleti fizika tankönyv. Tőke kísérletezett előadásain is, de

ekkor ez a kísérleti oktatás már nem új Magyarországon, mert Patakon már  Simándi István

(1675–1710) kísérleti fizikát tanított a XVIII. század elején.

Mégis „a XVIII. század oktatása bizonyos szempontból visszaesés a XVII. századéhoz

képest.  Úgy  kell  ezt  értenünk,  hogy  míg  a  XVII.  században  a  protestáns  iskolákban,

Gyulafehérváron, Eperjesen, Sárospatakon stb. a leghaladóbb természetfilozófiát tanították,

amely végső soron a század végén, illetve a század elején a relatíve leghaladóbb karteziánus

természetfilozófiában  kulminált,  a  XVIII.  század  túlnyomórészt  ragaszkodott  ehhez az

örökséghez, esetleg ennek wolffiánus változatát tette magáévá. Csak a század végén, vagy

legalábbis annak második felében jelenik meg a newtoni fizika, tehát a fizika szabadságharca,

leválása a filozófiáról és önálló szaktudományként való létrejötte – legalábbis a protestáns

főiskolákat tekintve – majd egy évszázadig tart.”

A  század  közepétől  kezdve  fokozatosan  a  jezsuita  főiskolák  kerülnek  a

természettudományos  oktatás  élére.  Mária  Terézia  1753-as  rendelete  után  a  nagyszombati

egyetemen  kitűnő  karteziánus  és  félkarteziánus  fizikatankönyvek  egész  sora  jelenik  meg,

melyek már mind legalább említik a newtoni fizikát. 

„Alig  telik  el  néhány esztendő,  és  megjelenik  Magyarországon  a  newtoni  fizika  is,

egyelőre annak egyik szélsőséges, a Boscovich-féle változatában.” 

Boscovich követői: Makó Pál (1724–1793) és Radics Antal (1726–1773) nagyszombati, majd

a  jezsuita  rend  feloszlatása  és  az  egyetem Budára  való  költöztetése  után  az  új  egyetem

professzorai, már a kor színvonalán álló, kitűnő tankönyveket írnak. Kiváltképpen Makó Pál

tankönyvírói munkássága fontos, nemcsak a nagyszombati, ill. budai, hanem a bécsi egyetem

fejlődése szempontjából is. Az ő könyveivel jelenik meg nálunk az újkor hatalmas vívmánya,

a matematikai fizika. De az is nagyrészt Makónak köszönhető, hogy a XVIII. századi fizika

jellegzetes  kísérleti  diszciplínája,  az  elektromosságtan  viszonylag  korán  és  széles  körben



keltett  érdeklődést  Magyarországon.  Írt  is  Makó  egy,  a  maga  korában  igen  kedvelt  kis

könyvet  „A  mennykőnek  mivoltáról  és  eltávoztatásáról”,  amelyet  Révai  Miklós  fordított

magyarra. A fordító ajánlásából a magyarul írás iránti ugyanaz a lelkesedés csendül ki, mint a

XVIII. század minden magyar nyelvű fizika-könyvéből…

Révai lelkesedéséből azonban nemcsak erre a fordításra telt. Ő is foglalkozott egy tudós

társaság  felállításának  gondolatával,  és  1784-ben  egy  »plánumot«  terjesztett  fel  erre

vonatkozólag  II.  Józsefhez…  A  magyarországi  természettudomány  ügye  most  a  magyar

irodalom,  nyelv  és  társadalmi  haladás  ügyével  forr  össze.  Olyan  egyszerű  népszerűsítő

könyvektől,  mint  Szőnyi  Benjámin (1717–1794)  hódmezővásárhelyi  lelkész  „Gyermekek

fizikája” (1774) az olyan részletes és a kor színvonalának megfelelő munkáig, mint  Varga

Márton (megh. 1818) „A gyönyörű természet tudománya” (1808) nagy utat kellett megtenni. 

„Az,  amit  Apáczai  1655-ben  elkezdett,  amit  utána  olyan  kevesen  folytattak,  végre

beteljesül Varga Márton háromkötetes munkájában. Létrejön magyar nyelven, korszerű

feldolgozásban  a  teljes  magyar  nyelvű  természettudomány.”  Létrejött  az  az  alap,

„amelyre felépülhetett egy olyan fizika, amely már nem a latin iskolát végzett kevesek

sajátja,  amelyben  az  anyanyelven  lehet  gondolkozni,  következtetni,  és  így  eredeti

alkotásokat létrehozni”.

A két kötet hatalmas, részben kéziratos és itt először publikált anyagot sűrít. A kép, melyet a

magyarországi  fizika  és  fizikaoktatás  megszületéséről  rajzol,  nemcsak  teljesen  új,

felfedezésszámba menő, hanem igen jól dokumentált is. A magyar szellemi élet olyan fontos s

eddig jórészt ismeretlen területét tárja fel, hogy kívánatos lenne rövidített, népszerű formában

való kiadása is.



ZEMPLÉN JOLÁN: A FIZIKA TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁGON209

Zemplén Jolán két könyve:  A magyarországi fizika története 1711-ig210 és  A magyarországi

fizika története a XVIII. században211 régi hiányt pótol a magyar történetírásban. Annyit s oly

sokféleképpen írtak már irodalmunkról, az utóbbi évtizedek munkája nyomán elég részletes

képünk  van  a  magyarországi  képzőművészetek  és  zene  történetéről  is,  a  magyarországi

orvostudomány történetéről pedig Weszprémi István, Linzbauer Xavér Ferenc, Győry Tibor,

legfőképpen  pedig  Magyary-Kossa  Gyula  klasszikus  műveiből  könnyen  tájékozódhat  az

érdeklődő.  Ezekhez  fogható  megbízható  és  könnyen  áttekinthető  összefoglalás  a

magyarországi természetfilozófiai-fizikai fejlődésről Zemplén műveiig nem volt. A két könyv

Jakucs István és Zemplén Jolán sok éves munkája nyomán részletes, pontos képet rajzol az

ország szellemi életének fontos fejezetéről.

Mint  minden  művelődéssel  összefüggő  jelenség,  a  fizika  is  azzal  kezdődik

Magyarországon, hogy „az a rövid kulturális fellendülés, amelyet Mátyás király uralkodása

alatt  láttunk,  halálával  véget  is  ért.  A  mohácsi  vész  és  Buda  elfoglalása…”  Már  ebből

elkészülhetünk rá, hogy Magyarországon a fizika története is, akár az irodalomé, más lesz,

mint egyebütt. A három részre szakadt országban a fizika és természetfilozófia (a kettő akkor

még nem választható el egymástól) a nevelésen keresztül harci eszközzé válik az egymással

szemben álló felek kezében. A természettudományos irodalom először az erdélyi és felvidéki

szász  és  sváb  városokban  jelenik  meg.  Honterus  János  (1498–1549),  akit  Luther

„Magyarország apostolának” nevezett, hosszú németországi tanulmányút után 1533-ban tért

haza Brassóba, ahol lelkészként működött. Ő alapította a brassói könyvtárat, gimnáziumot, s

az első nyomdát Erdélyben. Tevékeny, tájékozott, benne él egy nagy közösségben: a német

városok  lutheranizmus  által  most  már  ideológiailag  is  összekovácsolt  világában.  Brassó,

Nagyszeben,  Lőcse,  Eperjes,  Késmárk,  Pozsony  mind  szinte  szomszéd  városai

Wittenbergának és Jénának. Fröhlich Dávid (1600–1648), Czabán Izsák (1632–1707), Bayer

János  (1630–1674),  Graff  András,  Schnitzler  Jakab  (1636–1684)  mind  ugyanannak  a

209 Forrás: Vekerdi László: A fizika története Magyarországon. = Valóság 8 (1965) No. 8. pp. 96–100.
210 M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Bp., 1961. Akadémiai Kiadó. 317 p.
211 M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. A fizika szaktudománnyá válik. Bp.,
1964. Akadémiai Kiadó. 495 p.



lutheránus  skolasztikának  képviselői,  melyben  oly  jól  megfért  egymás  mellett  babona  és

tudás,  prakticizmus és teoretizálás,  empirizmus és legdogmatikusabb arisztotelianizmus. A

„Wittenbergben feltétlenül kötelező vallásos kiindulás szerint a fizika célja elsősorban Isten

mindenhatóságának megmutatása”. A leghíresebb, a német világban mindenfelé nagyhatású

wittenbergi  professzorok,  Sennert  és  Sperling  „még  nem  akartak  Arisztotelésszel  végleg

szakítani,  csupán a fizika  és  kémia  fejlődését  akarták egészségesebb,  eredményesebb útra

terelni: Antiperipatetikus hírük nagyobb volt, mint valódi Arisztotelész-ellenességük.”

Egészen más világ a kálvinista fizikai könyvek és értekezések világa. Elsősorban rájuk

érvényes az, amit a szerző általában a protestánsokra ír: 

„Az új színek és árnyalatok csak a protestánsoknál jelennek meg, ők a kartézianizmus

első képviselői is. Bár a vallásos mez még az egész század folyamán megmarad, náluk

mégis valamivel könnyebben törnek utat az új gondolatok. Ők végzik el az ideológiai

előkészítésnek azt a munkáját, amelynek gyümölcseit a következő században éppen a

jezsuita  magyar  fizikusok  aratják  le  elsősorban,  amikor  szinte  száznyolcvan  fokos

fordulattal a természettudományos haladás élére állnak.” 

A kálvinisták helyzete sokkal nehezebb volt, mint a lutheránusoké. Igaz, hogy ők is egy nagy

nemzetközi  szervezet  tagjai  voltak,  de  az  internacionális  kálvinizmus,  éppen,  mivel  a

lutheránizmussal szemben valóban és őszintén nemzetközi volt, sokkal kevésbé védett, mint a

németek vallása. A kálvinista prédikátort legfeljebb holland kollégái ha védték, de Hollandia

majdnem olyan messze volt tőlünk, mint az Isten. A „két pogány”, török meg német közé

szorultan üldözött prédikátor, meg az urak által rútul meggyötört és cserbenhagyott magyar

nép  a  XVI.  században  egymásra  talál.  S  a  csoda,  amit  nem  tudott  létrehozni  Mátyás

humanizmusa, megszületik a sír szélére kergetett nemzetben: 

„Melyik idegen nemzet nem csodálkozik azon – írja Sylvester János a század negyvenes

éveiben –, hogy valaki magyar nyelven mindenfajta verssort tud írni görög és római

mértékre.” 

És aritmetikát, amely nem véletlenül jelent meg Debrecenben 1577-ben. 

„Tudományos,  népszerűsítő,  művelődéstörténeti  jelentősége  mellett  igen  fontos  ez  a

könyv  a  tudományos  nyelv  megteremtése  szempontjából.  A  szerző  nehézségekkel



találta itt szemben magát, melyek még a XIX. század első felében is mutatkoznak, és

amelyekkel  a  fizikus  szerzőknek  éppúgy  meg  kellett  küzdeniük,  mint  a

matematikusoknak…  Az  ismeretlen  szerző  mindenesetre  kiválóan  megfelelt

feladatának, és sok ma is használt kifejezést alkotott a latinok helyett.”

A XVI–XVII. századi magyar kálvinizmus ereje lelkipásztor és nép, tanító és tanítványok

egymásrautaltságában  és  egymást  vállalásában  van.  A  magyar  hitújítás  egyet  jelentett  a

magyar nyelv fölfedezésével. Többek között ezért sem véletlen, hogy éppen Descartes-hoz

kapcsolódik,  aki  hazája,  Franciaország  nyelvén  teremti  meg  az  új  tudományt.  A  magyar

kálvinizmusnak  csak  érzelmi  hátterét  adta  Kálvin,  tartalmát,  lényegét,  értelmét  a

kartéziánizmusból kapta, attól  a perctől kezdve,  amióta a Hollandiába járó magyar diákok

találkoznak  a  Hollandiában  élő  nagy francia  tanításaival.  Ettől  a  perctől  kezdve  azonban

tragikus hasadás gyengíti meg a magyar reformátusságot: kitör a harc a kálvini dogmatikához

ragaszkodó papi ortodoxia és az értelemre és érthetőségre apelláló kartéziánus irány között. A

XVII. század s az egész magyar történelem egyik legnagyobb magyar gondolkozója, Apáczai

Csere János (1625–1659) ennek a küzdelemnek az áldozata. S majdnem belepusztult az az

egész, néppel és értelemmel egybeforrott kálvinizmus is, melynek Apáczai legöntudatosabb

és  legtragikusabb  sorsú  képviselője  volt.  Ha  nincs  Debrecen,  ahol  a  kereskedelemből  és

kézművességből  meggazdagodott  polgárság  körében  gazdasági  alapot  talál  a  magyar

művelődés ügye, Apáczaival együtt nagy vállalkozása is elveszett volna.

Debrecen  fogadja  be  1660-ban  a  törökök  által  elfoglalt  Nagyváradról  menekülni

kénytelen  Martonfalvi  Györgyöt  (1635–1681),  Apáczai  lelkes  hívét,  aki  Hollandiát  járt

kartéziánus professzor társaival, Szilágyi Tönkő Mártonnal (1642–1700), Komáromi Csipkés

Györggyel (1628–1678) és Lisznyai Kovács Pállal (1630–1693) virágzó főiskolává alakítja a

Kollégiumot. Az iskolát olyan polgárok segítették, mint Debrecen város tudós főorvosa, a sok

földet  bejárt  Huszti  Szabó  István  (1671–1704?).  Debrecenben  jelent  meg  „az  első  teljes

kartéziánus  fizika Magyarországon”,  Szilágyi  Tönkő Mártoné,  1678-ban.  A könyv „a kor

viszonyai között igen jó tankönyv volt, sokáig tanítottak is belőle Debrecenben”. Utal már a

fizika legújabb eredményeire is (elektromosság), és említi Galilei mechanikáját,  noha mint

szigorú kartéziánus, nem követi. 

„A századvégi Debrecenre és Szilágyi Tönkő könyvére jellemző, kik írták a szokásos

üdvözlő verseket… Köleséri Sámuel, Pápai Páriz Ferenc és Martonfalvi György, azaz a

XVII. század legkiemelkedőbb tudósai adnak itt egymásnak találkozót.”



A többi református iskola, nem állván mögötte a debrecenihez hasonló gazdag és értelmes

polgárság, felőrlődött a némettel, törökkel, tatárral, kálvinista ortodoxiával vívott egyenlőtlen

küzdelemben. Csak a Rákócziak által támogatott sárospataki főiskolán virágzik rövid ideig, II.

Rákóczi  Ferenc  alatt  kiváltképpen,  a  fizikaoktatás.  A  fejedelem  a  főiskola  kitűnő

fizikatanárának,  Simándi  Istvánnak  (1675–1710)  nagy patrónusa  volt,  s  még  előadását  is

meglátogatta.  Simándi  kezdette  el  nálunk,  Hollandiával  egy  időben,  a  kísérleti  fizika

kísérletek alapján történő oktatását Hollandiából saját maga által hozott eszközökkel. Perjés

Géza  alapvető  kutatásaiból  tudjuk,  hogy  a  „kuruc  államban”  milyen  gazdasági,

államszervezési,  hadászati  lehetőségek feszültek s  hiúsultak meg.  Most  Zemplén kutatásai

nyomán fény derült a kuruc állam oktatási és tudományos ígéreteire.

A  Rákóczi-felkelés  leverése  utáni  fél  évszázad  fizikaoktatás  tekintetében  is  egyik

legszomorúbb korszaka hazánknak. Eddig aránylag nem nagy késéssel,  s legalább egy-két

helyen  az  országban  mindig  követte  a  fizikaoktatás  a  Nyugat  nagy  eredményeit,  most

menthetetlenül elmarad. Marosvásárhelyen pl. az utolsó jelentős professzor, Kaposi Juhász

Sámuel (1660–1713) halála után ötven évig még az ő kéziratos jegyzeteiből tanítottak fizikát,

a XVIII. század egyik legkitűnőbb magyar fizikusa, Tőke István enyedi professzor „haladó”

és  „maradi”  nézetek  olyan  különös  keverékéből  álló  „Dogmatikus-kísérleti  fizikát”  ad  ki

1736-ban,  hogy  az  egyébként  nagyon  határozottan  és  biztosan  (néha  túl  biztosan)  ítélő

Zemplént  is  ellentmondásokra  kényszeríti.  (Pl.  „A  XVIII.  században  azután  a  lassan

kapitalizálódó  világban  a  természettudományok  alkalmazására  való  törekvés  egyre

általánosabb,  és  Magyarországon Tőke István az  első,  aki  –  aránylag  korai  időpontban –

ennek a törekvésnek hangot ad.” Pár lappal odább pedig: „Tőkénél talán mégis elsősorban a

gyakorlati  alkalmazások iránti  érdeklődés hiányosságáról lehet szó,  mert  a  legtöbb XVIII.

századi magyarországi tudós ennél már messzebbre jut.”) Az ilyen ellentmondások azonban

nem Zemplén önellentmondásai, hanem Tőke könyvének, s ezen túl annak az egész különös

refeudalizációnak  a  jellegzetességei,  amelyet  oly  jól  ismerünk  a  XVIII.  századi  erdélyi

irodalom történetéből is. A XVIII. században Erdély felett még inkább megáll az idő, mint

Magyarország  felett,  az  uralkodóházzal  szövetkezett  arisztokrácia  a  Birodalom  e  távoli

gyarmatában teljes gazdasági pangásra vezető feudális elnyomást tartott fenn.

Nincs  meg már  Debrecenben sem a tudomány életéhez  elengedhetetlenül  szükséges

szabadság.  Igaz  ugyan,  hogy  a  nagy  cívisvárosba  legelőször  hatol  be  hazánkban  a

felvilágosodás fénye, magával hozva jellegzetes reáliák, matematika és természettudományok

iránti érdeklődését, s a század közepén Domokos Márton (kb. 1700–1764) főbíró segítségével

még  egyszer  felvirágzik  a  Kollégiumban  a  természettudományok  oktatása,  de  II.  József



uralomra jutásáig a kegyetlen elnyomás (szívfájdító látvány pl. milyen cinikus közönnyel nézi

a kormány az 1738-as nagy pestis alatt a város szenvedését és küzdelmét, ugyanakkor, mikor

a sokkal kevésbé sújtott Temesvárnak óriási segítséget küld), azután pedig a várost megosztó

harc felvilágosodás és kálvinista  ortodoxia között,  s  az utóbbi  győzelme örökre véget  vet

Debrecen kulturális jelentőségének. Maróthi György (1715–1744) és Hatvani István (1718–

1786)  utolsó  képviselői  annak  a  gyakorlatot  és  tiszta  elméleti  megalapozást  egyesítő

protestáns  kartéziánus  szellemnek,  amely  alapja  volt  a  kollégium  filozófiai-

természettudományos oktatásának.

Filozófiai  és  természettudományos  tekintetben  ekkorra  már  elavult  a  kartézianizmus

maga  is.  Nagyon  jellemző  az  ország  fizikai-természettudományos  műveltségének  fokára,

hogy Zemplén a XVIII. századon keresztül végig a Descartes–Newton ellentét mérlegén tudja

lemérni  fizikai  műveltségünk  fejlődését,  holott  Nyugaton  már  a  XVIII.  század  első

évtizedeiben végleg eldőlt a küzdelem a newtoni fizika javára.

Lassan, nagyon lassan, részben a holland kísérleti fizika, részben a Wolff filozófiája

által  előkészített  talajon  terjed  Magyarországon  a  newtoni  világkép.  Zemplén  könyvének

szakmai  szempontból  legszebb  teljesítményei  közé  tartozik,  ahogyan  végigkíséri  ezt  a

kanyargós folyamatot XVIII. századi fizikakönyveinkben, s hogy felismeri, milyen fontos volt

nálunk  ebből  a  szempontból  a  nagy szerb-itáliai  jezsuita,  Roger  Boszkovics  (1711–1787)

munkáinak a hatása. Boszkovics egyike a tudománytörténet-írás által újabban felfedezett nagy

tudósoknak.  Tudományos jelentőségénél  is  fontosabb azonban talán az az önzetlen,  óriási

munkája,  melyet  az egyház,  a  különösen a jezsuita  rend természettudományos és oktatási

kérdésekben  vallott  elavult  nézeteinek  reformálása  érdekében  folytatott.  Többek  között  ő

revideáltatta  az  egyház  Galilei-perben  elfoglalt  szégyenletes  álláspontját,  s  élesen

szembeszállt  azokkal,  akik  a  XVIII.  század  közepén  a  newtoni  fizikát  az  arisztotelészi

tradícióval próbálták összeegyeztetni.

A  nagy  rend  a  XVIII.  század  közepéig  egyszerre  szolgálta  az  egyházi,  főúri  és

tudományos reakciót. Az 1635-ben létesített Nagyszombati Egyetem feladata is az egyházi és

a  Habsburg  érdekek  képviselete,  s  az  itt  tanító  jezsuitáknak  sem  az  országhoz,  sem  a

természettudományokhoz  nem  sok  köze  volt.  Igen  jellemző  a  nagyszombati  tudomány

szellemére, ha az előadott anyagra nem is, Szentiványi Márton (1633–1705)  Miscellaneaja

(1689), melyben kritikátlanul gyűjti össze a kor valóban nagy tudományos felfedezéseit és a

reneszánsz-tudomány babonáit. A XVIII. század első felében reá támaszkodó nagyszombati

jezsuiták tudományos igénye még kisebb, s ugyanez a helyzet a jezsuita akadémiákon, pl.

Kassán is, itt 1737-ben jelent meg Akai Kristóf elrettentő butaságokkal teli Kozmográfiá-ja. 



„A  dologban  nem  is  annyira  az  a  meglepő,  hogy  a  protestáns  főiskolai  tanárok

kartéziánizmusa  mennyivel  magasabb  színvonalat  képvisel  ugyanabban  az  időben,

hanem inkább az,  hogy Akai  könyvével  körülbelül  egy időben,  vagy csak  kevéssel

később jelennek meg olyan könyvek is, mint Kéri Borgia Ferenc mechanikai, fénytani

és asztronómiai  munkái,  amelyek magas tudományos színvonala visszatükrözi  a  kor

legfontosabb  elméleti  problémáit,  és  Lipsicz  Mihály  majdnem  teljesen  korszerű

Staticája.” 

Ez  a  két  könyv  kitűnő  jezsuita  tankönyvek  egész  sorát  nyitja  meg,  melynek  csúcsán

Boszkovics  egyik  legnagyobb  követőjének,  Makó  Pálnak  (1724–1793)  tankönyvei  és

kézikönyvei  vannak.  Makó  Pál  már  európai  hírű  és  méretű  tudós,  többek  között  a  bécsi

egyetem matematikaoktatásának reformja fűződik nevéhez. 

„Nyilvánvaló,  hogy  az  eddig  ismertetett  fizikusok  közül  Makó  a  legképzettebb

matematikus, és talán nem tévedünk, ha ebben látjuk az okát annak, hogy Makónak az

előzőknél csak néhány évvel később írt fizika tankönyve a fogalmak tisztázottságában

igen nagy fejlődést jelent az előzőkhöz képest. Ez az első olyan tankönyv, amely már

véglegesen  szakít  a  kartéziánizmussal,  newtoni  fizikát  ad,  sőt  annak  szélsőséges,

Boscovich-féle változatát.” 

Makó  segített  a  Ratio  Educationis  elkészítésében,  a  jezsuita  rend  feloszlatása,  majd  az

egyetem Budára költöztetése után a magyar felsőfokú oktatás létrehozásán dolgozott.

A XVIII. században már elég sok nemzetközi pályát befutó és hírnévre szert tett magyar

természettudóst találunk. Legjelentősebbek közöttük Hell Miksa (1720–1792), Segner János

András  (1704–1777),  Born  Ignác  lovag  (1742–1791),  Kempelen  Farkas  (1734–1804),

Pasquich  János  (1753–1829)  és  Martinovics  Ignác  (1755–1795).  Ez  a  névsor,  melynél

változatosabbat képzelni is alig lehetne, egymagában mutatja milyen szűk ketrec volt a XVIII.

századi Magyarország tehetségek számára. A két nagy jezsuita, Makó és Hell egyetemet, ill.

csillagdákat szervező munkája nem tudott segíteni az alapvető hibán, az önálló nemzeti élet

hiányán. A XIX. század végén megint,  akárcsak az irodalomban, elölről kellett  kezdeni a

fizikában  is  mindent  ott  ahol  a  XVII.  század  végén  abbamaradt.  S  hogy az  analógia  az

irodalommal még teljesebb legyen, sokszor még a szereplők is azonosak. Révai Miklós 1781-

ben lefordította magyarra Makó Pál légköri elektromosságról szóló kitűnő kis könyvét. „A

fordító  ajánlásából  a  magyarul  írás  iránti  ugyanaz a  lelkesedés  csendül  ki,  mint  a  XVIII.



század minden magyar nyelvű fizikakönyvéből.” Sajnos, lelkesedésen kívül sokszor nincs is

semmi más érdeme ezeknek az első magyar nyelvű fizikakönyveknek. Pl. Molnár János béla-

forrási apát hat könyve A természetiekről, Newton tanítványainak nyomdoka szerént… (1777)

teljesen őszintén megvallja, hogy „újság még ez a’ nyelvünkön; s ezért ama közi mondáshoz

tartozandó:  Tsekély  mindennek  a’  Kezdése:  mert  ki  gyalulhatná  a’  Magyar  szókat  egy

végben, egy toll-vonással az illy Böltseknek illy felséges rendű elme képeihez?” Érdemes

megjegyezni,  hogy  a  prágai  egyetem  tanára,  J.  Tessanek  1780-ban  már  Newton

Principiájának gazdagon kommentált cseh fordítását adta ki, s a cseh tudománytörténet-írás

ezt is „elavultnak” ítéli, hiszen Euler, D’Alembert, a Bernoulliak és Lagrange munkái mellett

a XVIII. század végén már csak történelmi jelentősége volt.

Azért idézzük ezt, mert ezen az egy helyen Zemplén Jolán talán túlértékeli a magyar

nyelvű fizikai irodalom kezdeteit. És így nem veszi észre azt az óriási különbséget, amely a

latin vagy német nyelven írt művek és a magyar nyelven írt „tsekély kezdések” között van, nem

nyelvi, hanem tartalmi szempontból. Ebben a különbségben egy uralkodói és urai által halálra

gyötört  nemzet  panaszkodik,  s  még  ezt  a  szerény  kezdetet  is  majdnem  megfojtotta  a

Martinovics per irodalomirtása. Nem a korra jellemzők azok a vidéki vagy falusi parókiákon

írott és gondosan kiszínezett ábrákkal ellátott fizikajegyzetek, kicsi városok nyomdáiban néhány

példányban nyomott magyar  nyelvű, megható fizikakönyvek, nem a korra,  amely máshol a

Fény százada volt és bármelyik buta német vagy francia polgár városkája akadémiáján keresztül

kürtölhette  világgá  világmegváltó  szándékait,  nem  a  korra,  hanem  erre  az  irtózatosan

visszafojtott  magyar  életre.  Nem lehet  meghatódás  nélkül  olvasni  a  könyv utolsó fejezetét,

amely Varga Mártonról szól, akiről azt sem tudjuk, mikor született, végzett-e teológiát vagy

sem, sőt még azt sem, hogy milyen vallású volt, de könyve, A gyönyörű természet tudománya

(1808) megmaradt, s lemérhetjük belőle; mennyit fejlődött a magyar nyelvű fizika mindennek

ellenére Molnár János könyve óta. Zemplén hosszan idéz a könyv előszavából. 

„Használni igyekeztem, az bizonyos. Nemzetem dísze ditsősége, java, a vallásra való

buzdítás  voltak  fő  ösztönim,  az  erköltsök  jobbítgatása,  hogy  nem  deákul,  melly

kevesebbe került  volna,  hanem magyarul  írtam.  Megmutattam,  hogy anya  nyelvünk

ereje megbírja a Filosofiát, hogy lehet Fisikát olly tökéletesen rajta írni, mind a deák

oskolás könyveink vannak… Vajha szerentsés lennél már Nemzetem egy olly tudós

társasággal,  mellynek ítélete a sok tzivakodásnak nyakát törné, s a hasznosan oktató

tudósidat véled megesmértetné! Várjunk, talán megvigasztallya ezzel is nem sokára a

Magyarok Istene Literaturánkat.”



Az elfogulatlan olvasó nagy és jóleső meglepődéssel csukhatja be a két hatalmas anyagot, mun-

kát magába sűrítő könyvet: gazdagabbak lettünk valamivel, amiről azt hittük, hogy beszélni sem

érdemes,  a  magyar  fizika  történetével.  Hozzá  az  ízlésesen  és  nagy gonddal  válogatott  sok

fakszimile és könyvcímlap szinte látható közelbe segít hozni a tárgyalt korokat. Magyarország

történetének immár szerves része a magyar fizika története, ezt a két könyvet legalább annyi

embernek el kell olvasni mint ahányan irodalomtörténeteinket olvassák. Jó lenne, ha a kiadó,

rövidítve, olcsóbb kiadásban is forgalomba hozná ezt a két pompás könyvet.



ÖNKÉNY ÉS ÉRTELEM

A hazai ismeretterjesztést előkészítő tudományos törekvések és gazdasági

tényezők a  XVIII. században212

Ő hercegségek, excellenciájok, nagyságok, tekintetességek fővel-lábbal

bukdosnak  hibáikba.  Az  embert  a  csalja  meg,  hogy  okoskodásának

széles kiterjedését látván, abban veszi magát nagynak, és erkölcsérül,

természetinek  sok  ízben  nevetséges  gyengeségérül  efelejtkezik...  Az

értelemnek  kell  valóságos  erejére  jutni,  hogy  valaki  tettének

alávalóságát egész sundaságában láthassa és másszor elkerülhesse.

Bessenyei György: A bihari remete

Elképzelhetetlen pusztulást okozott hazánkban a törököket kiűző hosszú hadjárat, s nyomában

az  önállóságért  vívott  véres  küzdelem.  Megyényi  területek  néptelenedtek  el,  országrészek

váltak mocsárrá és kietlen pusztasággá, ahol csak elvétve, erdők-lápok védelmében bitangolt

néhány üggyel-bajjal megmentett barom.213 A messze földön híres marhakereskedelemnek –

ami még a török uralom alatt s ellenére is virágzott – nyoma sem maradt, az Alföldre néző

hegyek szelíd lejtőin csak hervadoztak a nemrégiben még távoli piacokra jó borokat szállító

szőlők.214 S mintegy a pusztítás betetőzéséül, 1708-tól 1711-ig szörnyűséges pestis grasszált

szerte az országban, megszedvén a vámot emberéletekben ott is, ahová a hadak nem jutottak

el. Elvérzett, kiéhezett, elszegényedett és barbárságba süllyedt ország hevert a XVIII. század,

a „fények” századának küszöbén. De alig fél évszázad múlva, a hetvenes-nyolcvanas években

egy népes, viszonylag nagy s élénk városokkal megtűzdelt, hellyel-közzel már szinte gazdag,

s műveltsége csúcsain Európával egyszerre lépő Hungária lepte meg a mind gyakrabban erre

tévedő nyugati utazókat.

212 Forrás: Vekerdi László: Önkény és értelem. = Valóság 19 (1976) No. 4. pp. 62–73.
213 Hankó Béla: A magyar szarvasmarha egykori gazdasági jelentősége. = Debreceni Szemle 9 (1935) pp. 233–245.;
uő.:  A  magyar  háziállatok  története  ősidőktől  máig.  Bp.,  1954.;  Zoltai  Lajos:  Debrecen  200  év  előtt.
Gazdaságtörténelmi adatok. = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 9 (1902) pp. 1–29. 
214 Gecsényi Lajos: Városi és polgári szőlőbirtokosok és borkereskedelem a Hegyalján a XV–XVI. század forduló-
ján. = Agrártörténeti Szemle 14 (1972) pp. 340–352.; Herczegh Mihály: A bortermelés és hazai fejlődése. = Ma-
gyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1 (1894) pp. 125–135.; T. K.: Borkivitelünk Lengyelországba 1711–35-ig.  =
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 7 (1900) pp. 282–284.



A kettő annyira különbözik, hogy modern történetírásunk nem is igen akarta elhinni a

XVIII. század eleji szemtanúk és összeíró-biztosok gyászos hangú jelentéseit. Annál kevésbé,

mert a honi történetírás hagyományaiban a (szerintük látszólagos) demográfiai, gazdasági és

kulturális megerősödés fél évszázada kegyetlen gyarmati kizsákmányolás időszaka volt: az

osztrák „kameralizmus” – a századvég és a századforduló liberális történészei szemében vörös

posztónak számító „merkantilizmus” elkésett és végletekig bürokratizált válfaja215 – gonosz,

elavult  és  rafinált  pénzügyi,  kereskedelmi  és  iparpolitikai  módszerekkel  sanyargatta

Magyarországot  és  Erdélyt,  valósággal  kifosztotta  az  osztrák–cseh  örökös  tartományok

fölvirágoztatása érdekében. S nyilván csak azért nem sikerült teljesen tönkretennie, mert az

ország  emberi  s  gazdasági  ereje  a  XVIII.  század  első  évtizedeiben  sem  állott  olyan

mélyponton, mint a korabeli jelentések alapján néhány régebben élt történészünk – elsősorban

Acsády Ignác  – hitte.  Az osztrák  „kameralizmus”  kiszipolyozó módszereinek föltárásával

párhuzamosan  szükségképpen  megindult  a  XVIII.  század  eleji  pusztulás  kvantitatív

historiográfiai revíziója.216 Talán tudat alatt, de igen erősen támogatta ezt a törekvést a honi

történetírás krónikus „német-minta” keresése is: Németországnak a harmincéves háború után

másfél  évszázadra  volt  szüksége  akkora  emberi,  gazdasági  és  szellemi  regenerációhoz,

amekkorát alig fél évszázad alatt a magyar elért, ha a kezdetekor feltételezett mélypont igaz.

Márpedig ez a mélypont, ha abszolút számok tekintetében talán nem is, de lényegében

igaz.  Acsády Ignác aligha  túlzott,  amikor  az  1720-as  összeírást  ismertetve  megállapította,

hogy „a XV. században, Hunyadi Mátyás fényes uralkodása végén a magyar gazdasági élet

sokkal fejlettebb volt, mint a passzarovici béke idején, mert a közbeeső harmadfél században

a magyar föld három világrész népözönének szolgált örökös csatateréül”.217 Viszont az is igaz,

hogy  a  bécsi  udvar,  ha  olyan  tökéletesen  nem  is  szipolyozta  ki  az  országot,  mint

történetírásunk liberális hagyománya hitte, gazdasági fejlődését, legalábbis a mai értelemben,

semmiképp sem segítette. És az is bizonyos, hogy ha a bécsi udvar gazdaságpolitikája nem is

215 Napjainkban kezdik csak a technikatörténészek újra felfedezni a „kameralizmust” és J. J. Bechert. Pedig már a
századvégi történetírás is tisztában volt jelentőségével. Vő.: Lengyel János: Beer könyve Mária Terézia és II. József
kereskedelmi  politikájáról.  =  Magyar  Gazdaságtörténelmi  Szemle 6  (1899)  pp.  155–172.;  Takáts  Sándor:
Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt. = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 6 (1899) pp. 343–367.;
Tömören, kitűnően összefoglalta a kérdést Benkő Samu: A gazdasági eszmék néhány forrása Erdélyben a XVIII.
században. In: Sorsformáló értelem. Bukarest, 1971. Kriterion. pp. 29–53.; A kamarai ügyintézés kérdéséről lásd:
Paulinyi  Oszkár:  A  bizottsági  ügyvitel  rendszeresítése  a  magyar  udvari  kamaránál  (1749–1772).  =  Levéltári
Közlemények 33 (1962) pp. 15–26.; uő.: A magyar kamara városi bizottsága 1733–1772. = Levéltári Közlemények
34 (1963)  pp.  33–46.;   Az idézett  munkákból  egyértelműen kiderül,  hogy a  kamerális  tudomány önmagában
egyáltalában  nem  tekinthető  afféle  minden  technikai  és  gazdasági  elmaradottságot  magyarázó  bürokratikus
bűnbaknak, aminek – részben kétségkívül Eckhart Ferenc fundamentális tanulmányainak félreértése nyomán –
hiszik.
216 Dávid Zoltán: Az 1715–20. évi összeírás. In: Kovacsics József (szerk.): A történeti statisztika forrásai. Bp.,
1957. Közgazdasági és Jogi Kiadó. pp. 145–199.
217 Acsády Ignácz: A magyar gazdasági élet 1720-ban. = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1 (1894) pp. 47–59.



volt  az  a  minden  haladástól  mereven  elzárkózó  „kommerciális  kameralizmus”,  aminek

gazdaság-  és  technikatörténészeink  hiszik,  ésszerűség  és  hatékonyság  tekintetében

mindenképpen  elmaradt  nemcsak  a  Nyugat,  de  még  a  többi  környező  „felvilágosult

abszolutisztikus” államok gazdasági elevensége mögött is. Mitől népesedtek hát be alig ötven

év  alatt  a  kihalt  földek,  hogyan  regenerálódott  s  fejlődött  fontos  gazdasági  tényezővé  a

marha-, juh- s disznóállomány, hogyan szerezte vissza régi hírnevét – ha nem is régi piacait –

a  magyar  bor,  mitől  erősödött  meg a honi  méhészkedés,  hogyan tett  szert  világgazdasági

fontosságra  a  honi  réz  és  higanybányászat,218 hogyan  alakulhatott  ki  hazánkban  az  új,

racionális agrotechnika olyan forradalmi gócpontja, mint Tessedik Sámuel szarvasi kísérleti

telepe,219 milyen erő hajtotta diákok százait külföldi egyetemekre s mi szögezte a tudósokat –

tucatjával  –  választott  tudományuk  mellé,  hogy  ott  (olykor  emberfölötti  erővel  és

elszántsággal)  kitartsanak,  s  szerencsésebb  helyzetben  dolgozó  társaikéval  fölérő

eredményekre jussanak? S honnan termettek azok az orvosok, mérnökök, jogászok, írók, akik

a  hetvenes-nyolcvanas  években  már  a  maguk  tán  kicsiny,  de  jól  látható  mécsesével

világítanak  az  európai  „fények”  nagy  harmóniájában?  Ha  van  gazdasági  és  művelődési

„csoda” a XVIII. században, hát ez a gyorsan fölfelé ívelő magyar fejlődés az. De ez az ív

annyira  általános  európai  pilléreken  nyugszik,  hogy nélkülük  jóformán  még  csak  le  sem

írható. A magyar XVIII. század aligha közelíthető meg honi vagy monarchiai nézőpontból.

A  demográfiai  ugrás,  az  ország  népességének  fél  évszázad  alatti  (legalább)

megkettőződése akkor értékelhető igazán, ha figyelembe vesszük, hogy ugyanezen idő alatt a

német–római  birodalom népessége  még kétszeresére  sem növekedett,  Franciaország és  az

Egyesült  Királyság  lakossága  csak  20–25  százalékkal  szaporodott,  az  itáliai  államoké,

Spanyolországé  és  Portugáliáé  még  ennyivel  sem,  Hollandiáé  és  Lengyelországé  pedig

jóformán alig  emelkedett,220 s  mégis:  Magyarországon a  XVIII.  században semmivel  sem

voltak gyakoribbak és szörnyűbbek az éhínségek, mint egyebütt Európában, a legfejlettebb

államokat,  Angliát  és  Franciaországot  is  számítva.221 Ellenkezőleg,  időnként  még  valami

szerény mezőgazdasági jólét jelei is észlelhetők. Az Udvari Kamara jelentései – amint már

Eckhart Ferenc222 figyelmeztetett reá – gyakran említik leplezetlen irigységgel a sorozatosan

218 Takáts Sándor: Két világkereskedelmi cikkünk a 18. században. =  Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle  10
(1903) pp. 97–152.
219 Vö.: Wellmann Imre: Tessedik Sámuel. Bp., 1954. Művelt Nép. 135 p. 
220 Chaunu, Pierre: La civilisation de l'Europe des lumières. Paris, 1971. 12. ábra
221 Braudel,  Fernand  :  Civilisation  matérielle  et  capitalisme.  XVe–XVIIIe siècle.  Paris,  1967.  p.  56.;  vő.:
Tanashill, Reay: Food in history. London, 1973.
222 Eckhart Ferenc: A bécsi udvar gazdasági politikája Magyarországon Mária Terézia korában. Bp., 1922. Budavári
Tudományos  Társaság.  p.  138.:  „Annak  az  éber  figyelemnek  és  féltékenységnek,  mellyel  Bécsben  hazánk
gazdasági fejlődését kísérték, köszönhetjük, hogy Magyarország külkereskedelméről évtizedekkel előbb készültek
statisztikai kimutatások, mint az örökös tartományokéról.” Uő.: A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon



„aktív” (azaz az előző évhez képest nagyobb exporttal záró) magyar kereskedelmi mérleget, s

ez az emelkedő kivitel természetesen kizárólagosan a mezőgazdasági termelés emelkedésének

volt köszönhető, főleg a hízott ökör, a sertés, a birka, a bor kivitelének.223 A gabona224 csak a

század második felében kezd jelentősebb tételként szerepelni, s csak a századvégi és XIX.

század eleji háborús konjunktúra idején válik nagyon fontossá. A század végén növekszik a

dohánytermelés is, kivált amikor az amerikai függetlenségi háború miatt az olcsó virginiai

dohány  Európába  hozatala  szünetel.225 Állandó  tételként  szerepel  viszont  az  exportban  a

XVIII. században végig – ha kisebb s erősen ingadozó értékkel is – a méz és a méhviasz, a

gyapjú, a hal és vad, a hamuzsír (szóda). A behozatal fő tételei különféle eszközök, faáruk,

szövetek, selymek, ruhaneműk és fűszerek.

A gondosan vezetett export-import jegyzékek persze csak egy részét tükrözik az ország

termelésének és áruigényének; az itthon, helyben elkélt termékek mennyisége soha nem került

följegyzésre.  Pedig  ez  képviselte  a  lényegesen  nagyobb  s  fontosabb  részt.  Az  akkori

Európában  különben  ez  volt  a  szabály;  még  az  olyan  nagy  világváros  is,  mint  Párizs,

elsősorban  helyi  piacként  funkcionált.  Hatalmas  gyomor  volt,  ahová  naponként  áradt  a

környékről  a  friss  hús,  hal,  zöldség,  s  alig  valamivel  távolabbi  környékről  szerezték be a

mindennapi kenyérhez a rozsot és búzát. A távolsági kereskedelem néhány városban néhány

ember foglalkozása volt; Magyarországon a XVI–XVII. században Debrecen leggazdagabb

polgárai közvetítették az árut a Balkán és a Baltikum, Moldva és Augsburg között. A XVIII.

1780–1815. Bp., 1958. Akadémiai. Eckhart Ferenc ebben a két alapvető könyvében részletesen föltárja a circulus
vitiosust: a bécsi udvar nem hajlandó megszüntetni vagy akárcsak enyhíteni a kereskedelmi tilalmakat addig, míg a
magyar nemesség nem hajlandó adózni; azonban úgyszólván ez az egyetlen dolog, amire a magyar nemesség
semmi áron sem kapható. S bár egyértelműen a bécsi udvar merkantilizmusát és magyargyűlöletét teszi felelőssé a
gyarmatosításért,  azt  is  megmutatja,  kivált  a második könyvében,  hogy a magyar nemesség is ragaszkodott  –
adómentessége érdekében – hozzá.
223 A legfontosabb adatokat Eckhart Ferenc közli idézett két könyvében. S ma is fontos kiegészítésül szolgálnak a
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlében közölt ki- és beviteli forgalmi adatok. Ezekből a táblázatokból néhány 
kiviteli sor a század közepén, forintban:

gabona marha birka disznó bor gyapjú
1733 699690 1560162 113717   97779 596233 143086
1735 437846 1275841 128455 106348 164370
1736 110047 1540993 154704 202996 901554 120309
1737 725312 1569967 142944 210408 665400 163875
1738 542713 1447399 118760   60830 808422 105993
1741 650266 1552104   75223 143503 158515
Darabszám szerint  a  marhakivitel  évi  50–60 ezer  körül  mozgott,  a  behozatal  –  főleg Erdélyből,  amit  aztán
hízottan hajtottak tovább – 10 ezer körül.
224 Vö.: Mezőgazdasági termelés és termelékenység Magyarországon a késői feudalizmus korában 1550–1850. 1. rész.
Zimányi Vera: A források. = Agrártörténeti Szemle 10 (1968) pp. 39–42. + 2. rész. Makkai László: Az allódiumok
gabonatermelése.  = uo. pp. 45–69. + 3.  rész.  Kirilly Zsigmondné: A jobbágyság gabonatermelésének vizsgálata
maghozam szempontjából. = uo. pp. 70–77.; Orosz, István: Die landwirtschaftliche Produktion in Ungarn 1790–1849.
= Agrártörténeti Szemle 13 (1971) Suppl. pp. 1–24.
225 Takáts Sándor: A dohány elterjedése és az első dohánymonopólium hazánkban. = Magyar Gazdaságtörténelmi
Szemle 5  (1898) pp. 51–78, 121–145.



században azonban ez is véget ért, „a Mária Terézia által életbe léptetett: vámpolitika, amely

–  írja  A  cívisek  világában  (Bp.,  1973)  Balogh  István  –  Magyarországot  és  az  örökös

tartományokat vámhatárral  zárta el  a külföldtől,  egy emberöltő alatt  megtette a hatását.  A

kereskedelmet  ugyan  nem szüntette  meg,  de  a  régi,  a  Balkánig  és  a  Keleti-tengerig  érő

kapcsolatokat  megszakította.  A  legtávolabbi  szálak  sem  nyúltak  messzebb  Bécsnél  és

Sziléziánál.  A  debreceni  kalmárok  üzletfelei  Ausztriában,  Morvaországban  és  a  felvidéki

városokban  éltek.  Bécsből  jött  a  gyarmatáru  és  a  luxuscikk,  Morvaországból  a  posztó,  a

Felvidékről a vászon.” De semmit sem csökkent, inkább végig növekedett a XVIII. században

a híres debreceni vásárok forgalma s elevensége,  bár a század második felében s kivált  a

század vége felé egyre jobban túlszárnyalják a pesti vásárok. Debrecenhez, Pesthez s Budához

fogható kereskedelmi centrum a XVIII.  században nincs is több az országban, de a Duna

mentén – és segítségével – Pozsony, Győr, Komárom és Újvidék is országos kereskedelmet

bonyolít;  Sopron,  Nagyszombat,  Eger,  Kassa,  Besztercebánya,  Eperjes,  Szatmárnémeti,

Nagykároly, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyszeben, Brassó, Temesvár, Szeged, Szabadka,

Pécs,  Székesfehérvár pedig – hogy csak néhány fontosabb helyet  említsünk – élénk helyi

adás-vevés központjai. S a nagyobb központok körül s között kisebb városkák helyezkednek

el, s az így keletkező városhálózat ugyanolyan jellegű ember- és árumozgás előidézője, mint

amilyent Braudel írt le s elemzett az ipari forradalmat megelőző Európa fő jellemzőjeként. Ez

a  városhálózat  az,  ami  igazában  számít;  néhány  nyugat-európai  nagyváros  ugyan  erősen

kiugrik belőle – világvárossá növekszik, s ez országnyi piacokat kényszerít maga köré és alá –

de  Nyugat-  és  Közép-Európát  államokra  szabdaltságában egyetlen  gazdasági  és  kulturális

földrésszé városok hálózata szövi. „A fények Európájának – erősíti meg Braudel elemzését

Chaunu is – a városok az előjogokkal kitüntetett laboratóriumai. A városok növekedése tehát

fundamentális  fontosságú tényező.”226 A városok növekedésének s életének legfőbb alapja

azonban az  autonómia,  az  önkormányzat,  a  polgárok kollektív  szabadsága.  Ez  persze  – a

város helyzetétől s erejétől függően – igen különböző fokú s jellegű lehetett, Nyugaton is,

nálunk is egyaránt. Eger például a XVIII. század második felében elsősorban egy erős egyházi

fejedelem székvárosa, s így az uralkodóház engedelmes eszköze,227 Debrecen ellenben, maga

megett  a  hajdúvárosokkal  s  a  nemzetközi  kálvinizmus  szellemi  s  részben  anyagi

226 Chaunu id. műve p. 371.; vö.: Heckscher, Eli F.: Mercantilism. London, 1955. (C 1931). A honi városhálózatra
lásd: Makkai László: A magyar városfejlődés és városépítés történetének vázlata. Bp., 1963.; Thirring Gusztáv:
Városaink lakosságának kereseti viszonyai a XVIII. század második felében. = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle
8 (1901) pp. 129–182.; Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században. = Magyar Gazdaságtörténelmi
Szemle 7  (1900)  pp.  97–122,  145–176,  192–222,  241–273,  289–319.;  Karlovszky  Endre:  Magyarország
kereskedelmi  viszonyai  1755-ben.  Gróf  Haugwitz  és  Procop  egykorú  jelentése  nyomán.  =  Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle 4 (1897) pp. 201–240.
227 Vö.: Breznay Imre: Eger a XVIII.  században. 1–2. köt. Eger, 1933–1934. Egri ny. 288, 336 p.



támogatásával, bátran – és olykor sikeresen – próbált szembeszállni még a bécsi udvarral is.228

Állam és városok érzékeny és számos tényezőtől függő egyensúlya határozta meg azt a

gazdasági  és  kulturális  keretet,  amely  a  XVIII.  század  európai  fejlődésének  mindenütt

hátteréül szolgált.  Igazán naggyá a város mindig s mindenütt lassan növekedett,  s csak az

állam aktív közreműködésével. Hiszen az ipari forradalomig minden rendű és rangú város

elsősorban  piac  volt,  amelyik  elfogyasztotta  egy  kisebb-nagyobb  környék  mezőgazdasági

fölöslegét, de erősen növekedni s gazdagodni mindig csak a távoli városokkal s tájakkal szőtt

kapcsolataiból tudott. S ehhez előbb-utóbb óhatatlanul az állam segítsége kellett. Mindig is

így volt ez Európában, amióta az itáliai városállamok rendszerében létrejött a későbbi fejlődés

kicsinyített  modellje,  a  XVII.  és XVIII.  században azonban megpróbálták ésszerűsíteni és

elméleti keretek közé foglalni állam és városok, hatalom és kereskedelem ezerarcú ezerfelé

ágazó problematikáját.  A sokféle változat közül két nagy elméletcsoport emelkedett ki: az

egyik különféle rendszabályok és védővámok rendszerével vélte fokozatosan és folyamatosan

meggazdagíthatónak az államot; a másik az állam teljes tekintélyével – ha kell, haderejével –

támogatott szabadkereskedelemben (ami persze egyáltalában nem azonos a szabadversennyel)

gyanította a minden bajra jó orvosságot. A két, látszólag homlokegyenest ellentétes szemlélet

sokkal inkább rokon, mintsem képviselői – s később a történészek – hitték, s nemcsak hatásuk

tekintetében  –  hiszen  szabadkereskedelmet  védő  angol  hadihajók  nyilván  fölértek  Mária

Terézia legszigorúbb védővámjaival hanem céljukban s alapirányukban is. A szélsőségesen

protekcionista,  „merkantilista”  álláspontot  képviselő  gróf  Hatzfeld  és  a  szabadkereske-

delemért következetesen – s  olykor nem is eredménytelenül – síkraszálló gróf Zinzendorf

egyformán  Bécs  –  és  kisebb  mértékben  Prága  –  gazdasági  hegemóniájáért  küzdött;  a

Monarchia akkori két igazán nagy városát akarta erősíteni azzal, hogy a lehető legnagyobb

városhálózatból  táplál  belé  energiát  –  az  állam  hatalmával.  Főváros-állam–város-hálózat

bonyolult  egyensúlya  és  többszörös  dialógusa  rejlik  a  „kameralista”  és  a  „fiziokrata”

elméletek mögött  egyaránt;  ez az egyensúly formálta  a XVIII.  századi  Nyugat-Európát,  a

„fények”  Európáját  gazdasági  és  szellemi  tekintetben  egyetlen  kontinensé.  Ahol  ezt  az

egyensúlyt,  illetve  dialógust  külső  vagy  belső  erők  tartósan  megzavarták,  ott  a  fejlődés

európai útja előbb-utóbb elakadt. A honi fejlődésben a legfőbb akadályt a mezőgazdasággal s

a városokkal párhuzamosan erősödő nemesi vármegye emelte a haladás útjába. De csak a

XVIII. század végére vált olyan erőssé, hogy lényegesen eltéríthette, majdnem kiszakíthatta

Magyarországot Európa gazdasági és szellemi klímájából.

228 Vö.: Révész Imre: Bécs Debrecen ellen. Vázlatok Domokos Lajos (1728–1803) életéből és működéséből. Bp.,
1966. Akadémiai. 129 p. (Értekezések a történeti tudományok köréből 38.)



A XVIII.  század  végéig  a  magyar  város  még  többé-kevésbé  „korszerű”,  bár  sokkal

szegényebb, kisebb, egyszerűbb nyugati testvéreinél, de azonos jogú és jellegű tagja egy nagy

internacionális  gazdasági  és  kulturális  közösségnek.  A  holland,  német,  svájci  vagy  angol

városokba tanulni járó diákok nemcsak otthonosan mozognak külföldön, hanem hazatérve sem

kell áthidalhatatlanul nagynak érezzék a lakóhelyüket Nyugat-Európától elválasztó távolságot.

Az ifjan, alig 16 évesen Svájcba kerülő Maróthi György nemcsak fényes eszével, hanem alapos

műveltségével is  kivívta a híres bázeli  egyetem tekintélyes tudósainak megbecsülését.  Kora

legnagyobb kálvinista teológusainak egyikével, Jacob Christoph Beckkel folytatott – Tóth Béla

és  Lengyel  Imre  által  mintaszerűen kiadott  –  levelezése229 minden tekintetben –  s  teljesen

természetesen  –  európai  tudósnak  mutatja  a  debreceni  főbíró  fiát,  aki  hosszú  külföldi

tanulmányai után hazatérve, a Kollégiumnak, a város legfontosabb vállalkozásának professzora-

s reformátoraként kéz a kézben dolgozott a főbíróval, a nagy műveltségű Domokos Mártonnal.

A  XVIII.  század  ezerarcú  városhálózatában  Debrecen  –  Bázelhez,  Göttingához  s  számos

nyugati egyetemi városkához hasonlóan – elsősorban a főiskolájával tűnt ki; a Kollégium a

maga jól  kiépített  iskolahálózatával  –  „partikuláival”  – egy egész országrész  kisvárosait  és

falvait szervezte maga köré,230 akárcsak Bécs a dunai kereskedelemmel a nagy folyam közelebbi

s távolabbi vonzásterületét. S ha Bécs kereskedelmi vonzása egyre erősebb szellemi orientációt

is  teremtett  – ami  csakhamar a  Duna mellé  rendelte  Magyarország egyetemét  –,  Debrecen

pedagógiai vállalkozása viszont gazdasági ügyekkel, sőt pénzügyletekkel keveredett.231 Ez is

elsőrendű és általános európai sajátosság: az ipari forradalom előtti Európában a „vállalkozás”

még  meglehetősen  differenciálatlan  fogalom,  s  egyszerre  több  területen  határozza  meg  a

mozgás irányvonalait.  Maróthi utóda s törekvéseinek folytatója, Hatvani István – az akkori

főbíró, Domokos Lajos oldalán – ezt a vállalkozást, a város nagy vállalkozását védi Bécs egysé-

229 Könyv és Könyvtár 8 (1970) No. 1.
230 Nagy Sándor:  A debreceni  Kollégium mint egységes intézmény az egyetem kiválásáig.  Debrecen,  1940.
Tiszántúli Ref. Egyházkerület. 334 p.
231 Révész Imre: Sinai Miklós és kora. Bp., 1959. Akadémiai. kivált az V., VI. és VII. fejezet. A XVIII. század
végén  „a  Kollégium  hitelintézeti  tevékenysége  nemcsak  Debrecen  lakosságának  legkülönbözőbb  rétegeit
szolgálta ki, hanem az egész Tiszántúlra, sőt annak határain túl is kiterjedt és többféle társadalmi osztályba,
foglalkozási  ágba és vallásfelekezetbe tartozó fizikai  és jogi  személyek egyaránt igénybe vették...  Adósok a
Bethlen grófok, akik negyven évig nem fizetnek vissza 120, azaz egyszázhúsz forintnyi tőketartozást. Adósok a
Csanádyak, a Dobozyak, a Darvasok, a Fráterek, a Fényesek, a Komáromyak, a Kazinczyak (Ferenc testvére,
Dénes  1788 óta  adós  1200 frt-tal  –  még 1800-ban  is  törlesztetlen),  a  Lónyayak  (1800 frt-tal  ugyanúgy),  az
Okolicsányiak, a Reviczkyek, a Péchyek, a báró Perényiek, báró Ráday Gedeon, a Sárközyek, a Szlávyak, egy
Sztáray gróf (a fentebb említett Mihállyal azonos; 1784 óta semmit sem törlesztett 1800 frt tőketartozásából!), a
Vayak,  Kazay  Sámuel,  a  műgyűjtő  debreceni  patikárius,  a  Tiszák  stb.  Mindezek  jelentős  hányada  súlyos
kamathátralékokkal is tartozik: az összesen (1792-ben) 14032 mfrt 56 dénárnyi kamathátraléknak kicsi híján a fele,
6984 mfrt 94 dnr a fő- köznemesi adósokat, vagy a velük többé-kevésbé azonos vagyoni helyzetű városi urakat
terheli.”  (pp.  117–119.)  Ez  az  erőteljes  „negatív  maecenáskodás”  különben  nem szorítkozott  a  Kollégiumra;
megfelelő hitelintézmények híján  a  nagyüzemi gazdálkodásban „fantáziát”  látni  kezdő honszerető főnemesség
rendszeresen rabolta a művelődési intézményeket.



gesítő törekvései ellenében, s megint nem csupán közjogi és adminisztratív területen.232 S nem

is csupán pedagógiai szempontból: Horváth Róbert Hatvani statisztikai munkásságát elemző

könyvében233 kiváló érzékkel találta meg azokat a szálakat, amik a később „ördöngös” hírbe ke-

veredett debreceni matematika-fizika professzort erősen és eltéphetetlenül kötik a korabeli nyu-

gat-európai (angol-svájci-holland-francia) polgári gazdaságelméleti irányzatokhoz, s a német–

osztrák világban divatos „kameralista” honismereti szemlélet szellemes ellenfelének mutatják.

A kameralista honismeret fejlődésében különben a honi felvilágosodás is előkelő helyet

foglal el, hiszen a diszciplína első képviselőinek s kidolgozóinak egyike Bél Mátyás volt, a híres

pozsonyi  evangélikus  líceum  művelt  tanára.  Pozsony  Bécs  közvetlen  kisugárzásában  sok

szempontból „bécsibb” volt magánál a császárvárosnál; egy pillanatra sem zavarták meg azok a

francia, majd angol hatások, amik a késő XVIII. századi Bécset Európa egyik legizgalmasabb

szellemi  centrumává  varázsolták.  Pozsony  –  s  a  vonzáskörébe  tartozó  nyugat-szlovákiai

városhálózat  –  a  XVIII.  században  végig  komolyan  és  elszántan  birodalmi,  Habsburg  és

feudális maradt; ezért érezték olyan otthonosan magukat ott az országgyűlésekre Pozsonyba

sereglő nemesek.

De  Pozsony nemcsak  az  országgyűléseknek  adott  otthont;  innen  indultak  ki  az  első

próbálkozások  az  ország  tudományos  életének  megszervezésére,  Bél  Mátyás  közvetlen

környezetéből.234 A  nagy  tudós  az  ország  állapotát  leíró  –  s  az  egyre  szorgosabban  és

pontosabban  vezetett  kamarai  és  kereskedelmi  kimutatásoknak  mintegy  elméleti  hátteréül

szolgáló – művének összeállítása közben ismerte föl egy efféle társaság szükségességét, kivált

az egy ember erejét meghaladó tudományos vállalkozásokban. Pártfogója, Lotharingiai Ferenc

segítségével be is terjesztett egy társaságtervet az Udvarnak. A terv ugyan meghiúsult, de tételei

valamilyen formában újra és újra felbukkantak a XVIII. század meg-megismétlődő akadémia-

terveiben  és  akadémia-alapítási  próbálkozásaiban,235 míg  azután  a  XIX.  század  elején

megvalósult a Bél Mátyás-féle terv korszerű és nagy jövőjű változata: a Nemzeti Múzeum.236

232 Révész Imre idézett alapvető könyvein kívül lásd: Iratok a türelmi rendelet történetéhez. Kiadta és magyarázó
jegyzetekkel ellátta: Mályusz Elemér. Bp., 1940. Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. 485 p.
233 Horváth Róbert: Hatvani István professzor (1718–1786) és a magyar statisztikai  tudomány kezdetei.  Bp.,
1963. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 323 p., 2 t.
234 Wellmann Imre: Bél Mátyás és a magyar tudós társaság terve 1735-ben. = Magyar Tudomány 10 (1965) pp.
738–741.; Tibensky, J.:  Die deutsche Aufklärung im 17. und in 18. Jahrhundert  und ihre Bedeutung für die
Entwicklung  des  wissenschaftlichen  Denkens  in  der  Slowakei.  In:  N.  A.  Figurovskij  –  G.  Harig  –  B.  B.
Kaufengauz – A.  Klima – E.  Winter  (ed.):  E.  W. von Tschirnhaus  und die  Frühaufklärung in Mittel-  und
Osteuropa.  Berlin,  1960.  pp.  193–204.;  Bulla  Béla:  Néhány  szó  a  magyar  földrajztudomány  haladó
hagyományairól. = Földrajzi Közlemények 78 (1954) pp. 1–10.
235 V. Windisch Éva: Kovachich Márton György és a magyar tudományszervezés első kísérletei. = Századok 102
(1968) pp. 90–144.
236 Kollányi Ferenc: A Széchenyi-Országos-Könyvtár megalapítása. = Magyar Könyvszemle 10 (1902) pp. 209–
248.; A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene. Alapításának századik évfordulója alkalmából írták a Magyar
Nemzeti Múzeum tisztviselői. Bp., 1902.; Mátray Gábor: A Magyar Nemzeti Múzeum korszakai. Pest, 1868.



Közép-Európában  egyebütt  is  elsősorban  a  Bél  Mátyás-féle  honismeret  vagy  leíró

államismeret volt a tudós társaságok fő-fő munkaterülete a XVIII. században; de ahol nem is

alakultak társaságok, a leíró államismeret ott is fontos, ha ugyan nem centrális tudománnyá

fejlődött.  A  statisztikai  államismeret  csakhamar  önálló  szakmává  növekedett,  s  a  Bél

Mátyásnál – és késői utódaként az erdélyi Benkő Józsefnél237 – még egységes törzsről két

külön ág vált le, amely két külön tudományt hozott létre: az egyik a nemzeti múlt emlékeinek

föltárására  és  összegyűjtésére  specializálódott,  a  másik  a  hon  természeti  adottságainak  s

jellegzetességeinek kutatására. A hatalmas vállalkozás legfontosabb része az első területen a

forráskiadás és  a biobibliográfiai  munka238 megindulása volt,  a  másodikon a honi  flóra,239

fauna240 és ásványvilág241 kutatása, valamint az ország föltérképezése. A térképezésben s a

vízgazdálkodás mérnöki teendőiben kivált Bél Mátyás tanítványa és munkatársa, Mikoviny

Sámuel242 szerzett nagy érdemeket és teremtett európai viszonylatban is kiemelkedő iskolát.

Így amikor II. József uralkodása idején a szállítási gondok könnyítésére égetően szükségessé

válik a hajózható folyók térképezése, a nagy föladatot az e célból alakított magyar mérnöki

szervezet meglepően gyorsan s kiválóan oldja meg.243 De más területen is, a bányaméréstől a

folyók szabályozásáig és lápok lecsapolásáig érezhető a kiváló magyar földmérők hatása; és

még a barlangkutatás legkorábbi művelői244 között  is megtalálhatók a magyar mérnökök a

„fények” századában.

237 Allodiatoris  Irma:  Benkő  József  (1740–1814).  =  Élő-világ  9  (1964)  No.  2.  pp.  49–50.;  Benkő  Samu:
Középajtától Európáig. A történetíró és Linné-követő Benkő József. In: Sorsformáló értelem. Bukarest, 1971.
Kriterion. pp. 69–82.
238 Weszprémi  István  magyar  orvoséletrajzai  (Svccincta  medicorum Hungariae  et  Transilvaniae  biographia.
Lipcse–Bécs,  1774–1787),  a  korabeli  bio-bibliográfiák  –  a  XVIII.  század  egyik  jellemző,  nagy  műfaja  –
legkiválóbbjaihoz tartoznak.
239 Hanák János: Az állattan története és irodalma Magyarországban. Pest, 1849.; A magyar állattani irodalom
repertoriuma I.  A legrégibb  időktől  1870-ig.  Összeáll.:  Szilády Zoltán.  Bp.,  1922.;  Az állattan történelme.
Paszlavszky Józef Thomé után kidolgozott Állattanából. = Természet 7 (1875) pp. 88–95.
240 Gornbocz  Endre:  A  magyar  botanika  története.  A  magyar  flóra  kutatói.  Bp.,  1936.;  Hralovec,  Ivan:  A
növénytan tanítása a  nagyszombati  egyetem orvosi  fakultásán.  = Orvostörténeti  Közlemények.  Vol.   57–59.
(1971) pp. 239–247.
241 Koch  Sándor:  A  magyar  ásványtan  története.  Bp.,  1957.;  Zay  Sámuel:  Magyar  mineralógia  avagy  az
Ásványokról  való  tudomány,  melly A'  Természet  első  Világának  eddig  esinéretes  minden-féle  Szilleményeit
Magyar  Nyelven terjeszti  előnkbe.  Komárom, 1791.;  Benkő Ferentz:  Magyar  mineralogia az az  a  „kövek” 's
„értzek” Tudománya. Kolozsvár, 1786.; Voyage minéralogique fait a Hongrie et en Transilvanie par M. De Born.
Traduit de l'Allemand, avec quelques notes, par M. Monnet, Inspecteur-Général des Mines de France. Paris, 1780.
242 Faller Jenő: Mikovinyi Sámuel szerepe a selmeci bányászat történetében. = Bányászati és Kohászati Lapok 72
(1939) pp. 270–276, 289–293.
243 Fodor Ferenc: Magyarország vízrajzi térképezése II. József korában. = Vízügyi Közlemények 37 (1955) pp.
379–396., uo. 38 (1956) p. 386.; Tóth Andrásné Polónyi Nóra: A magyar állami műszaki szervezet kezdetei. =
Levéltári Közlemények 35 (1984) pp. 207–232.
244 Bendefy László: Sartory József, az aggteleki Baradla-barlang legelső térképezője. =Földrajzi Értesítő 12 (1963)
pp. 91–98.; uő.: Sartory József bányamérnök és Farkas János bányavállalkozó 1794. évbeli térképe és leírása az
aggteleki Baradla-barlangról. = Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat 103 (1970) pp. 339–349, 406–412.



A XVIII. század jellegzetes, mondhatnánk „cégérként” szereplő vállalkozása azonban

kétségkívül a nevelés volt.  Maróthi reformjának jelentőségét is az határozta meg, hogy az

énektanítástól  a  fizika  kísérleti  oktatásáig245 korszerű  tantárgyakkal  –  és  szemlélettel  –

frissítette, szó szerint „tizennyolcadikszázadosította” az ősi intézményt. Többnyire kevésbé

határozottan  s  majdnem mindig  más  példák  szerint  ugyanezt  tették  a  többi  protestáns  –

kálvinista,  evangélikus  és  unitárius  –  kollégiumok  is;  Patakon  például  a  fizika  kísérleti

oktatását még Maróthinál is korábban megvalósította – egész Európában a legelsők között –

egy zseniális fiatal professzor, Simándi István; Nagyenyeden pedig Tőke István professzor

úgyszólván a holland Pieter Musschenbroekkal egy időben, 1736-ban adta ki kiváló kísérleti

fizika-tankönyvét.246 A század második felében azonban a protestáns kollégiumok frissessége

érezhetően  csökken;  a  kegyes  királynő  türelmetlenségtől  egyáltalában  nem  mentes

„toleranciája” lassú, de biztos sorvadásra ítélte őket. Szerepüket egyre nagyobb mértékben a

piarista iskolák vették át.

A XVIII.  században elsősorban azok a szerzetesrendek fejlődtek,  amelyek a kor két

nagy  vállalkozásával,  az  oktatás  és  a  gyógyítás  ésszerűsítésével  tudták  összekapcsolni

tevékenységüket. Így került a szerzetesrendek folyton változó, nyugtalan univerzumában az a

kettő  az  élre,  amelyik  az  oktatást,  illetve  a  gyógyítást  választotta  hivatásának:  a  piarista,

illetve az irgalmas rend.

A  kegyesrendi  atyák  egész  Európa  neveléstörténetében  fontos  szerepet  játszanak  a

XVIII. században, Magyarországon azonban egyenesen fölbecsülhetetlen a jelentőségük.247 A

kegyes királynő teljes bizalmát  s támogatását élvezve nyugodtan dolgozhattak,  rendházaik

nemzetközi  láncolatát  –  nálunk  elsősorban  az  olasz  kapcsolatokat  –  felhasználva  a  kor

legfrissebb eszmei s tudományos áramlatait közvetíthették tanítványaiknak akkor is, amikor

protestáns kollégáik a megtűrtség keserű ízével szájukban puszta létükért kellett küzdjenek

vagy megalkuvások  árán  kellett  –  többnyire  csak  remélt  –  támogatást  kieszközölniök.  A

piaristáknak  nem kellett  megalkudni  ahhoz,  hogy korszerűek  s  magyarok maradhassanak.

Korszerűségüket nem annyira a természettudományok iránti erős – a leíró természetrajzi és a

245 Tóth Béla:  Maróthi György és fizika-oktatásunk. =  Fizikai Szemle 22 (1972) pp. 338–343.; Ötvös János:
Maróthi György könyvtára. In:  Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1955.
Debrecen, 1958. pp. 331–370.; Jausz Béla: Maróthi György. Klny. a Kossuth Lajos Tudományegyetem 1956.
évi Actájából. pp. 31–62.; Jakucs István – M. Zemplén Jolán: Debrecen és a magyarországi fizika kezdetei. =
Fizikai Szemle 12 (1962) pp. 361–368.; Jakucs István – Urbán Barna: A debreceni és a sárospataki református
kollégiumok legrégibb fizikai eszközei. = Fizikai Szemle 11 (1961) pp. 55–60.; vö.: Lengyel Imre – Tóth Béla:
Maróthi György külföldi tanulmányútja.  Adatok pályakezdéséhez, könyvtára keletkezéséhez Jakoh Christoph
Beckkel folytatott levelezéséből. = Könyv és Könyvtár [Debrecen] 8 (1970) No. 1.
246 Zemplén  Jolán:  A  magyarországi  fizika  története  a  XVIII.  században.  Bp.,  1964.  Akadémiai.  A fizikai
ismeretek elterjedésére a XVIII. század elei Erdélyben; Trócsányi Zoltán:  Csillagászat és repülés egy kétszáz
évvel ezelőtti magyar prédikációban. = Búvár 2 (1936) pp. 546–548.
247 Gerencsér István: A magyar felvilágosodás és a kegyes iskolák. = Regnum 5 (1942–43) pp. 326–370.



matematikai-fizikai tárgyak gondos kiegyensúlyozására törekvő – vonzalmuk mutatja, mint

inkább  az  az  igyekezetük,  hogy  –  a  francia  enciklopédisták  mintájára  –  funkcionális

összefüggést teremtsenek az elmélet s a mindennapok gyakorlata között. A piaristák kitűnően

kiválasztott helyeken, jól és szépen megépített iskolái máig látható tanú bizonyságai annak a

„kalobioticá”-nak,  ami  a  szelíd  hit,  a  józan  ész  és  a  hasznos  gyakorlat  okos

összeegyeztetésével igyekezett otthont teremteni magának e Földön. És ez az otthon a honi

környezetben  szükségképpen  magyar  volt;  a  piaristák  magyarsága  annyira  természetes  és

létükből következő, hogy akkor kellene csodálkoznunk, ha nem találnánk őket ott a magyar

nyelvű tudományos irodalom megalapozói s az első nagy nyelvmívelők között. Rát Mátyás, a

magyar  nyelvű  hírlapirodalom  s  a  tudományos  igényű  magyar  nyelvű  ismeretterjesztés

megteremtője nem ok nélkül figyelmeztetett  Révai  Miklós  Magyar Alagyákját  recenzálva,

hogy a nyelv körüli  fáradozásairól ismert piarista egyben Makó Pál mennykövekről szóló

tudós könyvének is a fordítója: „A ki emezt olvassa, alig fogja azt képzelhetni, hogy annak

fordítója, a ki olly méllységes tudományokra adta magát, egyszer-s-mind a gyönyörködtető

elme-futtatásokra-is  letudjon  ereszkedni.  De  maga  mondja  a  többi  között  a  7dik  Alagya

Végénn:  A'  vers  én  gondom  s  a  drága  Mathézis.  –  S én  ezt  ollybá  tartom,  mint  a

tudományoknak ditsőül felderülő napját jelentő hajnalt, midőn látom, hogy a mi poétáink nem

tsak  rendbe  szedett  szóknak  számlálói  avagy  koholói,  hanem  Haller'  és  Kaestnerként

mindennemű hasznos tudományokban gyakorlott elmének ki-fejezői.”248

A „mindennemű hasznos tudományok” mintaképe,  eszménye a fények századában a

matematika  és  a  racionalis  mechanika  volt.  Felvilágosodott  ember  a  „drága  Mathézis”

művelése  vagy  legalábbis  valamelyes  ismerete  nélkül  el  sem  képzelhető.  A  honi

felvilágosodás egyik pedagógiai s nyelvi remeke Maróthi  Arithmeticája volt, amit csak egy

évszázad  múlva  követ  hasonló  értékű:  Bolyai  Farkasé.  Fontos  matematikai

(valószínűségszámítási és matematikai logikai) kérdéseket tárgyalt  Hatvani  Introductiója,  s

kinevelt a magyar felvilágosodás két Európa-szerte ismert szak-matematikust is: Makó Pált és

Hell Miksát. Mindkettő szerteágazó érdeklődésű, több területen is alkotó, nagy műveltségű

248 Magyar  Hírmondó  2  (1781)  No.  46.  (aug.  13.)  pp.  361–362.;  Kókay  György:  A  magyar  hírlap-  és
folyóiratirodalom kezdetei 1780–1795. Bp., 1970. Akadémiai. kivált a 119. oldalt, ahol Kókay arra figyelmeztet,
hogy milyen jókor szorgalmazta Rát Mátyás – akinek elsőrendű felvilágosító-szerepét ez a monográfia tárta fel
igazán először – a magyar nyelvű népszerű tudományos munkák kiadását. „Amikor sorra ismertette az akkor még
hivatalos támogatást is élvező magyar nyelvű természettudományi és orvostudományi szakirodalom első jelentős
képviselőinek, Molnár Jánosnak, Rácz Sámuelnek és Benkő Józsefnek a munkáit, nem győzte hangsúlyozni, hogy a
tudományok  magyar  nyelvűsége  »a  közönséges  világosodásnak  eggyáltaljában  szükséges  eszköze«.  Rát  hitt  a
haladásban,  és  különösen  a  természettudomány eredményei  töltötték  el  büszkeséggel,  mert  ezek  felmentik  az
embereket a régi babonás képzeletektől, szorongásoktól.” Vö.: Trócsányi Zoltán: Régi újságharcok a babona ellen. =
Búvár 5 (1939) pp. 55–60.; Kókay, György: Ungarische, deutsche und tschechische (slowakisdie) Zeitungspläne in
Ungarn am Ende des XVIII. Jahrhunderts. = Magyar Könyvszemle 88 (1972) pp. 220–232. 



ember volt,  igazi  XVIII.  századi  philosophe.  Makó felsőoktatási  reformerként  s  költőként

szerzett hírnevet a maga korában,249 Hell orvosként.250

Ám mindenekelőtt  nagy matematikusok voltak; Makó dolgozta ki azt  a matematikai

apparátust,  amelyik  igen  alkalmasnak  kínálkozott  a  newtoniánizmus  korszerű,  Bošković-

megteremtette  formájának  kezelésére,251 Hell  pedig  a  számtani  műveletek  elvi

rendszerezésével és elemzésével az algebrai alapkutatásokat,252 a számítások ésszerűsítésével

és  egyszerűsítésével  –  amire  mint  csillagásznak  nagy  szüksége  volt  –  a  numerikus

matematikát  fejlesztette,  illetve  készítette  elő.  Makó matematikakönyvei  Bécsben jelentek

meg, Hellé Kolozsvárott. Mindketten a jezsuita rend tagjai voltak, s a rend hagyományaihoz

híven sorban tanítottak több felsőoktatási intézményben.

A XVIII. század közepén a nagy múltú rend oktatási gyakorlata és szelleme – részben a

piaristák mintájára és inspirációja  szerint – rohamosan modernizálódott,  de már túl  későn

ahhoz, hogy kivédhette volna a philosophe-ok és a közvélemény támadásait – XIV. Kelemen

pápa  1773-ban  a  rend  föloszlatására  kényszerült.  A  Monarchia  szellemi  életében  az  ex-

jezsuiták  azonban még sokáig  fontos  helyet  foglaltak  el,  a  magyar  egyetemi  bölcsészkari

oktatás a XVIII. században lényegében ugyanúgy az ő irányításuk vagy legalábbis szellemi

hatásuk alatt maradt, mint a cseh.253
 
 Éppen az ő, piaristákéval rokon szemléletük teremtette

meg a nagyszombati,  s az átköltözés után a budai, illetve a pesti egyetem bölcsészkarán a

„hasznos tudományok” oktatásának azt a rendszerét, ami a Van Swieten alapította praktikus

szellemű  orvoskarral254 és  a  bölcsészkar  mellett  mérnökképzésre  fölállított  Institutum

Geometricummal  együtt  jó,  olykor  egyenesen  kiváló  szakemberekkel  –  mérnökökkel,

249 Sárközy Pál:  Kerekgedei Makó Pál élete és matematikai  működése. = Matematikai  és Fizikai  Lapok 36
(1929) pp. 23–34.; Kreil, Anton:  Einige Züge aus dem Leben und dem Charakter des nummehr verewigter
Paulus Mako influirten Abbtes zu St. Margaretha von Bela, Domherrn der Kathedralkirche zu Waizen, Direktor
der philosophischen Facultät an der hohen Schule zu Pest etc. Pest. 1793.
250 Pinzger Ferenc: Hell Miksa emlékezete. 1–2. rész. Bp., 1920–1927.; Vida Mária: Hell Miksa. = Orvosi Hetilap
113 (1972) pp. 2661–2663.; uő.: Miksa Hell (1720–1792), a polyhistor astronomer. = Orvostörténeti Közlemények.
Vol. 69–70. (1973) pp. 209–213.; Ifj. Bartha Lajos: A magyar csillagászat történetéből II. A felvilágosodás korának
csillagászata. In: Csillagászati Évkönyv az 1959. évre. Bp., 1958. pp. 129–142.
251 Vekerdi László: Binige Lehrbücher ungarischer Mathematiker der Aufklärung. Kézirat.  
252 Vekerdi László: Kálvinista és jezsuita matematikusok. A matematika a honi felvilágosodás fegyvertárában. =
Természet Világa 140 (2009) No. 4. pp. 162–167. (– a szerk. kieg.) 
253 Nový, Luboś: Verbreitung der newtonsehen Ideen in Böhmen. Actes du IXe Congres International d'Histoire
des Sciences. Paris, 1960. pp. 553–557.; Winter, E.: Der Josephinismus. Die Geschichte des österrereichischen
Reformkatholizismus 1740–1848. Berlin, 1962.
254 Duka  Zólyomi  Norbert:  Orvosképzés  a  Nagyszombati  Egyetem orvostudományi  karán.  =  Orvostörténeti
Közlemények. Vol. 51–53. (1969) pp. 35–50.;  Antall  József – R. Harkó Viola – Vida  Tivadar: Az orvosi
kar fejlődése Budán és Pesten. = Orvostörténeti Közlemények. Vol.  57–59. (1971) pp. 119–139.; Lesky, Erna:
Wiener  Krankenbettunterricht,  van  Swieten  und  die  Begründung  der  medizinische  Fakultät  Tyrnau.  =
Orvostörténeti  Közlemények.  Vol.  57–59.  (1971)  pp.  29–39.;  Bokesová-Uherová,  Mária:  Origin  and
organization of the medical faculty of the Tyrnavia  University. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 57–59.
(1971)  pp.  219–227.;  Duka  Zólyomi,  Norbert:  L'activité  pratique  des  anciens  éleves  de  la  faculté  de
Nagyszombat et leur contribution scientifique. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 57–59. (1971) pp. 71–90.



tanárokkal, orvosokkal, mezőgazdászokkal – kezdte ellátni a század vége felé az országot. A

XIX. század elején lényegesen esett – kivált a természettudományok tekintetében – az oktatás

színvonala,  de  a  reformkor  ébredésében  félreismerhetetlenül  hat  –  ha  átalakultan  is  –  a

felvilágosodás kori magyar egyetem szellemi energiája.

Annál is inkább, mert a pesti egyetem tevékenysége az első években nem korlátozódott az

oktatásra.  A tudományos munka másféle szervezett  kereteinek hiányában az egyetemre hárult

minden efféle tevékenység, s a pesti egyetem igyekezett is derekasan helyt állani. A professzorok –

a kémikus255-botanikus256 Winterl vezetésével – még tudományos társaságot is alapítottak,257 ami

ugyan hamar megszűnt, de az emléke, s tán a hatása is beépült a később megvalósuló Akadémia,

illetve Természettudományi Társulat terveibe. Szerencsésebben jártak az egyetemi folyóirattal, ami

– a tudós Kovachich Márton György szerkesztésében – több évfolyamot megért.  Ez a német

nyelvű folyóirat elsősorban az egyetem szervezeti és oktatáspolitikai kérdéseiről tájékoztat,  de

kiterjedt recenziós tevékenységével – aminek fő célja a szépen gyarapodó egyetemi könyvkiadás

támogatása volt – máig jól eligazít a kor honi tudományos könyvtermésében. És természetesen

oroszlánrészt  vállaltak  a  professzorok  az  ország  jelen  állapotjának  s  múltjának  tudományos

föltárásában is.

De mindezen túl jutott nekik az egyetemmel semmiképp össze nem függő feladat is elég:

különféle technikai és mezőgazdasági tanácsadás, közegészségügyi kérdések véleményezése,  a

hetvenes-nyolcvanas években gyors növekedésnek indult Pest városának problémái. S a század

második felének egyik jellegzetes, nagy vállalkozásához, az Ecsedi-láp „eresztéséhez” is meghívta

a lecsapolást végeztető Károlyi Antal gróf az egyetem képviselőjét. Az egyetem ki is küldte Piller

Mátyást,  a  természetrajz  tanárát.  A  karigazgatónak,  Makó  Pálnak  küldött  jelentéseiből

rekonstruálta Takáts Sándor” a múlt század végén a hatalmas munka természetét, apró részleteit.

Az Ecsedi-láp a Kraszna és a Szamos alsó szakaszán, a vizek s az ember összműködése

folytán nőtt naggyá s folyvást növekedett.  A XVIII. század második felében már falvakat

fenyegetett elnyeléssel. A század közepén Károlyi Ferenc gróf – Nyíregyháza újraalapítója –

már  megpróbálkozott  a  leeresztésével;  feltérképeztette  a  lápot,  vágatott  is  egy  hosszú

csatornát benne, de halála (1758) után senki se törődött vele, s „Károlyi Ferenc vágását” –

ahogyan a nép nevezte – néhány év alatt benőtte a nád. 1778-ban találtak rá újra, amikor

Ferenc gróf fia, Antal újrakezdte a nagy munkát.

255 Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Adatok a hazai kémiai tanszék történetéhez. I. Winterl Jakab. Eger, 1960. (Az Egri
Pedagógiai Főiskola Füzetei. No. 168.); uő :  Winterl Jakab (1732–1801) a pesti orvoskar első kémiatanára. =
Orvostörténeti Közlemények. Vol. 19. (1960) pp. 87–100.
256 Priszter  Szaniszló:  A  pesti  egyetemi  botanikus  kert  történetéhez.  7.  Néhány újabb  dokumentum Winterl
életéhez és működéséhez. = Botanikai Közlemények 60 (1973) pp. 53–64.
257 Vekerdi László: A természettudomány a Tudós Társaság terveiben. = Századok 108 (1974) No. 4. pp. 807–835.



Antal  gróf  még  az  apjánál  is  körültekintőbben,  fölkészültebben  fogott  hozzá  a  láp

leeresztéséhez. Bejárta – apjához hasonlóan többször is – a lápot, elkészítette a Szamos szabályozási

tervét. A bécsi katonai mérnökiskolában a saját költségén kitaníttatott egy tehetséges ifjút, Mezey

Cirillt, akinek a tervei szerint s irányításával azután éveken keresztül, sikerrel folyt a nagy munka.

Szatmár és Szabolcs megye adta – amikor adta – a munkásokat, minden egyebet Károlyi fizetett. A

Helytartótanácstól csak jóváhagyást és kormánybiztosi címet kapott. A föladat azonban fölülmúlta

egy ember erejét, még ha olyan gazdag volt is, mint Károlyi. A kezdeti nagy sikerek után méltán

várt támogatás elmaradt, a gróf belefáradt a küzdelembe, s hiába Sürgette Mezey az eredmények

tartósításához  szükséges  befejező  szabályozási  munkákat,  arra  már  nem  vállalkozott.  Az

elkeseredett mérnököt 1785-ben elbocsátotta szolgálatából. „A lápon – fejezi be a szomorú históriát

Takáts  Sándor258 –  az  ő  távozása  után  lassanként  megint  a  régi  világ  kapott  lábra.  Ki-ki  azt

csinálhatott ott, amit akart. A csatornák eliszaposodtak, partjaik bedőltek, s a nád, sás és kolákány

átvette  megint  birodalmát.”  Ez  a  fausti  kép  szinte  az  egész  magyar  felvilágosodás  sorsát

szimbolizálhatná. A magukra hagyott tanult emberek óriási erőfeszítések és meglepő kezdeti sikerek

után elfáradtan s kiábrándultan félreállanak, olykor erőszakkal eltávolítják s félreállítják őket, s

megint átveszi a birodalmát a nád, a sás, a kolákány. „Úgy jártam – foglalja össze tapasztalatait a

bihari  magányába  elzárkózó  Bessenyei  –,  mint  egy  sebesen  nyargaló  tulok,  mely  kerítésnek

ütközvén, ledül, míg szédülése fejébül eloszlik s ismét útjának indulhat.” Pedig nagy szavakban,

lelkesedésben, megajánlásokban nem volt hiány; az ország vezetői a nyolcvanas években – jórészt a

magányába vonult  Bessenyei  útmutatása nyomán – szinte  lobogni látszottak a magyar nyelvű

művelődés ügye s megszervezése miatt. És II. József halála után az 1790-es országgyűlés látszólag

valóságos nemzeti újjászületésnek indult.

De  a  rendek  a  magyar  művelődés  ügyét  inkább  csak  az  udvar  elleni  harc  egyik

eszközeként használták, s lelkesedésük gyakran csupán afféle üres „extra Hungariam non est

vita”-szerű259 magyarkodás volt. Miként bántak például a magyarságukra és ősi alkotmányukra

büszke rendek a magyar alkotmánytörténet legkiválóbb tudósával Hajnóczy Józseffel!

A jogtudóst II. József nevezte ki szerémi alispánnak; Hajnóczy aztán hivatalát nemcsak

páratlanul lelkiismeretesen, hanem régi közéleti funkcionáriusokat megszégyenítő ügyességgel

látta  el.  De  nem  született  nemesnek,  s  miután  II.  József  visszavonta  rendeleteit,  a  rendek

követelték  a  jozefinista  alispán  távozását.  Egykori  gazdája  s  barátja,  Széchényi  Ferenc

káplánjával, Kiblin atyával üzent neki: „nemesítéséről – így beszéli el Bónis György a történetet –

258 Takáts Sándor: Az Eesedi Láp eresztése a múlt században. = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 8 (1899) pp.
1–34.; uő.: A Szamos szabályozása a múlt században. = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 5 (1898) pp. 545–576.
259 Vö.: Tarnai Andor: Extra Hungariam non est vita. Egy szállóige történetéhez. Bp., 1969. Akadémiai. 107 p.
(Modern Filológiai Füzetek 6.) 



most már nem lehet szó, letétele elkerülhetetlen, mert nem nemes és protestáns, Szlavóniának

pedig joga van hivatalaiból kizárni az eretnekeket. Széchényi tanácsát a humorérzékkel megáldott

öreg piarista így továbbította:  mondjon le ő maga törvénytiszteletből,  felismerve helyzetének

jogellenességét, hazafias színezettel.  „Égettesd el német ruháidat az akasztófa alatt,  csináltass

magadnak széles szablyát és köldökig érő prémet, hajigáld jobbra-balra, hogy »ebatta« és »b...m a

német lelkit !« Üdv neked akkor! és büntessen meg az Isten, ha nem leszel az első három nap alatt

három lófarkas nemes.” Ha ezt nem teszi, reménytelen a helyzete. „Ha megyéje meg is erősíti, az

országgyűlés elcsapja.”260

Szaporíthatnánk a példákat, de mind azt mutatná, hogy az 1790-es országgyűlési „reform”

hangulat csak látszólag kedvezett a honi művelődés ügyének. A magyar rendi ellenzék egyébként

is csakhamar olyan komisz csapdába került, hogy kisebb gondja is nagyobb lett – az igazában tán

soha lelkére nem vett – honi művelődésnél és nyelvművelésnél.

Az országgyűlés hangadó urai – ócsai Balogh Péter például – mérhetetlenül túlbecsülték az

erejüket,  s vétkesen elhibázták Lipót megítélését.  Amennyivel  gyengébb jellemű ember volt

ugyanis II. Lipót bátyjánál, annyival kiválóbb emberismerőnek s politikusnak bizonyult nála.261

A porosz királlyal paktáló magyar urakat először is egy gyorsan, s nem kis áldozatok árán nyélbe

ütött porosz–osztrák szövetséggel sarokba szorította. Közben II. József rendőrsége helyett titkos

politikai  kém-  és  propagandahálózatot  szervezett.  Ez  egyrészt  tájékoztatta  mindenről,  ami

Magyarországon történik, másrészt – s ez volt fontosabb feladata – röpiratokat írt és terjesztett; a

pesti polgárokból titkos „forradalmi” gárdákat szervezett a nemesség ellen, legfőképpen pedig a

magyarok ellen lázította a honi németek, szlovákok, románok, szerbek és horvátok egyházi s

világi vezetőit. A sakk-matt helyzetbe jutott nemesség hangadói úgy viselkedtek, ahogyan Lipót

előre tudta s várta: kegyeit kérték és kiegyeztek. Még Balogh Péterből is császár embere lett; s

nem lehetetlen, hogy a kiváló emberismerő Lipót éppen a titkos szolgálatában alkalmazta.262

A kiegyezés után persze Lipót is azonnal leállította álforradalmi szervezkedéseit,  de az

általa  életre  keltett  titkos  apparátus  a  császár  váratlan  halála  után  gazdátlanul  maradva

„önállósította” magát, s kihasználva a formálódó magyar értelmiség valódi forradalmi hangulatát

s képzettségét, katasztrófába sodorta az országot.

260 Bónis György: Hajnóczy József. Bp., 1954. Akadémiai. pp. 51–52. 
261 Vö.: Sándor Lipót Főherceg Nádor iratai 1790–1795. Kiadta, a bevezető tanulmányt és a magyarázatokat írta:
Mályusz Elemér. Bp., 1926. Magyar Történelmi Társulat. XII, 939 p., 1 t. (Magyarország újabbkori történetének
forrásai = Fontes historiae Hungariae aevi recentioris. Kormányzat- és közigazgatástörténeti iratok) Lásd például
a rövid, frappáns jellemzéseket, amit Lipót az országgyűlési urakról ad!
262 Wandruszka, A.: Leopold II. Erzherzog von Österreich, Gross-herzog von Toscana, König von Ungarn und
Böhmen, Römischer Kaiser. 1–2. Bd. Wien – München, 1965. Lásd kivált a 2. köt. pp. 273–290.: Das Ringen
mit der Ungarn.



Ma már a harc legapróbb részleteit is ismerjük, hála Mályusz Elemér és Benda Kálmán

mindenre  kiterjedő,  alapos  forráskiadványainak  és  tanulmányainak.  A küzdelem eszme-  és

tudománytörténeti feltárása azonban még ma sem tekinthető lezártnak; az utóbbi évek igényes

filozófiai263 és  tudománytörténeti264 analízisei  ellenére  sem.  A  magyar  nyelvű  művelődés

szempontjából  mindenesetre  egyaránt  sorsdöntő  a  Martinovics  elfogását  megelőző  néhány

évtized  teremtő  lendülete  és  a  Vérmezőt  követő  döbbent  csend.  A  felvilágosodás  honi,

autochton vonala Magyarországon megszakadt, s a fejlődés a következő század elején másféle

szellemi klímában indult meg újra.

Erdély védettebb hegyei között azonban a magyarországi tragédia után is folytatódott a

jozefinista, sőt a teréziánus felvilágosodás racionalista, értelmiség-képző világa.265 Az enyedi

kollégium volt  diákjai  között  a  XVIII.  században a magyar  művelődés  olyan nagy neveit

találjuk, mint Bod Péter, Gyarmathy Sámuel, Báróczi Sándor, Barcsay Ábrahám, Hermányi

Dienes  József,  Aranka  György  és  Bolyai  Farkas.  Igaz,  hogy  a  nagy  matematikus  csupa

kellemetlen emléket jegyzett meg az iskoláról, a század végén ott sem lehetett a nevelés valami

kiváló,  hiszen „még késő vénkorában is  kelletlenül  beszélt  azokról  a  kínzásokról,  melyeket

Nagyenyeden  el  kellett  tűrnie”.266 A  református  kollégiumok  (Nagyenyeden  kívül  még

Kolozsvár,  Marosvásárhely,  Székelyudvarhely,  Zilah és  Szászváros)  és  a  kolozsvári  jezsuita

akadémia legjobb diákjai azonban rendszerint kijutottak – az előbbiek többnyire mágnásifjak

kísérőiként – külföldi egyetemekre, ahol pótolhatták a honi nevelés hiányosságait, sok jófejű

diák  pedig  főúri  házakban  nevelősködve,  az  akkortájt  virágkorát  élő  nagyúri  könyvgyűjtő-

szenvedély267 hasznát élvezhette.

Hasonló  –  s  méghozzá  egyáltalában  nem  csekély  –  műveltségű  emberek  csoportja

kezdett  így képződni  Erdélyben főurakból  s  értelmiségi foglalkozásúakból;  a  távolság – a

térbeli s a társadalmi – nem volt akkora közöttük, mint Magyarországon. Nem nevezhetők

persze az erdélyi arisztokraták sem a tudomány s a nyelvművelés önzetlen (vagy akár önző)

patrónusainak; elég olvasni Benkő József panaszait s embertelen anyagi küzdelmeiről szóló

beszámolóit ahhoz, hogy erről meggyőződjünk. S a műveltségük sem volt annyira látványos,

mint  például  „fényes”  Eszterházy  Miklósé  vagy  Festetics  Györgyé,  se  annyira  a  kor

263 Mátrai László: Bevezetés. In: Martinovics Ignác: Filozófiai írások. Bp., 1956. Magvető. pp. 5–22.
264 Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Martinovics helye a kémiában. Eger, 1964. (Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei.
No. 336.); Szénássy Barna: Martinovics Ignác matematikai  munkássága. = Matematikai  Lapok 7 (1956) pp.
277–290.
265 Benkő Samu: Sorsformáló értelem. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest, 1971. Kriterion. 342 p.
266 Stäckel Pál: Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai. Első rész. A két Bolyai élete és művei.
Ford.: Rados Ignácz. Bp., 1914. MTA. p. 3.
267 Vö.:  Szarvasi  Margit:  Magánkönyvtáraink a XVIII.  században.  Főpapok és  főurak,  nemesek és  polgárok
gyűjteményei. Bp., 1939. OSZK. 131 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 7.)



legmagasabb nívóján álló  (s  legmagasabb szellemi divatjai  szerint  forgó),  mint  Széchényi

Ferencé. De ezek a könyvtárgyűjtő és kastélyépítő nemesek a század első felében és derekán

igencsak olvastak, botanizáltak vagy írták maguk is ; írtak életrajzokat, naplókat, anekdotákat

vagy  csak  egyszerű  leveleket;  tán  jelentéktelen  apróságokról,  de  olykor  azokból  az

apróságokból  –  például  Bethlen  Kata  fejér  hiacintgyökér  ügyében  írt  leveléből  –  máig

sugárzik  a  nyelv  tiszta  ereje,  az  élet  és  az  értelem.  Az  autochton,  honi  világosodás.  De

megerősödni, megfelelő nemzeti keret s fejlődés híján, ez a felvilágosodás nem tudott.

Jancsó  Elemér  az  erdélyi  felvilágosodás  magyarországitól  való  függését  s  különbségét

elemezve szépen megmagyarázza, hogyan állt meg a kapitalista fejlődés útján lassabban haladó

Erdélyben a radikalizálódás, s hogyan kanyarodott a forradalmi jakobinus eszmék helyett „az

intézményekért  vívott  harc,  a  nyelvújítás  kérdése a színház és  a  tudós társaság létesítésének

gondolata”268 felé. Elmondja Jancsó, hogy a legtöbb alapvető kérdésben a magyarországi nagy

felvilágosítók,  Kazinczy,  Batsányi,  Kármán  és  a  jakobinusok  eszméi  voltak  az  élesebbek,

haladóbbak. Az erdélyiek ellenben többet értek el szervezeti kérdések tekintetében. Kolozsvárott

1792-ben megkezdte előadásait a színház, Marosvásárhelyt 1793-ban megtartotta első ülését az

erdélyi tudós társaság.

Bécs  ugyan  nem  engedélyezte  a  Társaság  törvényes  létezését,  de  elnézték,  hogy  a

kormányzó ellenőrzése alatt „Próba Társaságként” működjék. A Társaság tevékenysége a XIX.

század elejéig enciklopédikus jellegű volt: nyelvészkedtek, kéziratokat gyűjtögettek s dolgoztak

föl,  igyekeztek föltárni  Erdély flóráját  és ásványi  kincseit.  A színházat  mint  a nyelvművelés

alapvető eszközét, gyakorlatban s elméletben egyaránt segítették. Szerepelt a terveik között egy

erdélyi enciklopédia is, mely „össze akarta foglalni az Erdélyre vonatkozó korabeli tudományos

ismereteket,  és  egyúttal  azok  alapján  elő  akarta  segíteni  Erdély  polgáriasodását,  népeinek

egymáshoz való  közeledését”.269 Az enciklopédikus  jelleg  a  legkiválóbb tagok működését  is

jellemzi.  Gyarmathi  Sámuel,  aki  Affinitásával  az  összehasonlító  nyelvészetet  megalapította,

botanikus is volt, s Magyarországon ő emelkedett először léghajóval levegőbe, mégpedig alig fél

évvel  a  Montgolfier-fivérek után.  Különféle  hasznos terveket  szőtt  az  ország iparosítása s  a

mezőgazdaság fejlesztése érdekében. „Terveit – írja Jancsó – Aranka magáévá tette ugyan, de az

erdélyi  tudós  társaságnak  nem  volt  pénze  a  tervek  megvalósításához,  a  kormányzó  pedig

közönnyel tért napirendre Gyarmathi javaslatai felett.”270

Megfelelő  anyagi  alap  híján a  XVIII.  században eredményes  tudományos munka már

elképzelhetetlen.  A  Nyelvmívelő  Társaság  javaslataiból  sem valósulhatott  meg  sok;  Erdély

268 Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest, 1955. Akadémiai. p. 21.
269 Uo. p. 31. 
270 Jancsó Elemér: A felvilágosodástól a romantikáig. Tanulmányok. Bukarest, 1966. Irodalmi. pp. 44–45.



történelmének,  földjének,  népeinek  s  természetrajzának  leírására  szőtt  nagy  terveik  álmok

maradtak. De ami belőlük megvalósult, kivált a történetírás terén, így is jelentős. S tán még

fontosabb  „világosító”  hatásuk,  az,  hogy  viszonylag  sokakkal  elhitették  a  tudományok

szükségességét.  Anyagi  alapokat  nem teremthettek  a  kutatáshoz – ez  másutt  is  uralkodók és

államok gondja volt –, de megteremtették a tudományos munka lehetőségének szellemi alapjait.

Kettős  értelemben is.  Részint  a  tudósokban ébresztgették munkájuk értelme iránt  a  bizalmat,

részint pedig elfogadtatták az urakkal s a kisvárosi polgárokkal a tudományos munkát. „A tudósok

olyan emberek – mondotta Aranka a Társaság titoknokságától való megválásakor 1798-ban –, akik

maguk sorsok és rendek felett való becsületet és kitetsző megkülönböztetést s utánok való járást

várnak. És meg is érdemlik.”271 A Nyelvmívelő Társaság hangulatot teremtett a tudomány mellett.

S ennek tán része lehetett abban, hogy olyan géniusz, mint Bolyai Farkas megülhetett Vásárhelyt, s

„erdélyi viszonylatban – foglalja össze Benkő Samu a nagy matematikus pedagógiai eredményeit –

páratlan szakmai tudásával,  minduntalan  megnyilvánuló  tanári  ambíciójával  a  múlthoz  képest

valóban  magas  szintre  emelte  a  kollégiumban  a  természettudományi  oktatást”.272 Folytatva

mintegy – egymaga – a Társaság munkáját.

Mert a XIX. század elején,  mikor Bolyai  Farkas is  a tagjai  közé tartozott,  már erősen

csökkent a Társaság jelentősége s munkakedve. Arankát, akit 1798-ban lemondattak, visszahívták

ugyan még egyszer 1801-ben, s ő megpróbálta újraéleszteni a Társaságot. De terveknél tovább

most  már  nemigen  jutottak.  Mindenekelőtt  Erdély  természetrajzi  feltárását  tekintették

feladatuknak, a mezőgazdaság s a honi ipar fejlődése érdekében. Az 1806. március 5-i gyűlésen

Zejk Dániel,  gróf  Teleki  József,  Cserei  Miklós valamint
 
Köteles Sámuel,  Marosi  Mihály és

Bolyai  Farkas  professzorok  előadták  a  vélekedésüket,  hogyan  működhetne  a  tudós  társaság

legsikeresebben Erdély ismeretének kidolgozásában.

Bolyai Farkas rövid tervezetében először is fölsorolja, milyen szempontokból kellene

megismerni  „hazánknak volt,  jelenvaló  s  lejendő voltát  földleírási  tekintetben,  Természeti

tekintetben, Policiai tekintetben (mekkora népe; milyen lelki s testi mineműségű tehetségű; a

kiművelésnek  mely  grádicsán  áll  s  miért  nem  feljebb  vagy  alább?),  Utazás  leírási

tekintetben.”

Aztán néhány rövid megjegyzés következik a kutatók minimális számáról s a műszerekről.

Figyelmeztet végül, hogy „időre szabott munkák ne legyenek (csak a csizmadia ura a kaptájának,

a genius, mint a szemérmes szűz, darabos az erőszakhoz). Ha lesznek munkák, beadatván azok

esmeretlen formában, ha a Társaság méltónak ítéli nem a lipsiai csemert okozó kertbe, ahol a sok

271 Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. p. 275.
272 Benkő Samu: Bolyai Farkas, a műszaki értelmiség nevelője. = Korunk 1 (1957) pp. 43–51. 



burján  az  egynéhány  virágot  elöli,  hanem  a  halhatatlanságra,  a  hipotézisbeli  kasszából

nyomtattassanak ki. Értem pedig nemcsak az ezután lehető, hanem a netalán a régiség mohára

kárhoztatott,  ki  tudja  hol  heverhető  nemzeti  munkákat...  Nagyokat  nem  lehet  álmodnunk

(immortalia ne speras monet annus et almum quae rapit hora diem). Kicsi a kútfő, nincs a Ganges

árkaira  szükség,  nőttön  nőhet,  maga  csinál  árkat  magának,  s  még  valaha  a  fényes  népek

tengereibe szakadhat.”273

273 Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. pp. 334–335. 



A TERMÉSZETTUDOMÁNY A TUDÓS TÁRSASÁG

TERVEIBEN274

A tudós társaságok és akadémiák megalapítását mindig s mindenütt példák, minták, tervek,

próbálkozások  hosszú  sora  előzte  meg.  A  példaképek  és  a  minták  rendszerint  erősen

átalakultak,  a  tervekből  később  kevés  valósult  meg,  a  próbálkozások  pedig  igencsak

elenyésztek, nyomtalanul. A későbbi társaságok indulását, sőt, egész jellegét mégis annyira

meghatározzák a példák, a plánumok és a próbálkozások, hogy létrejöttüket s működésüket

elképzelni is alig lehet az előzmények ismerete nélkül.

S a tulajdonképpeni intézménytörténeti előzmények önmagukban tán nem is elegendők.

A XVII.  század  első  éveitől  kezdve  ugyanis  az  akadémiaalapítási  tervekben  elsőrendű  a

természettudomány  s  a  matematika  szerepe;  a  legfontosabb,  minden  későbbi  tervhez

példaként  szolgáló  tudóstársaságok  egyenesen  a  természettudományok  művelésére  és  a

természettudományos gondolkozás terjesztésére alakultak.275

274 Forrás: Vekerdi László: A természettudomány a Tudós Társaság terveiben. = Századok 108 (1974) No. 4. pp.
807–835.
275  Max Weber, Franz Borkenau és Robert K. Merton úttörő vizsgálatai nyomán az utóbbi évtizedekben elég
sokat  föltártak  a  természettudományos  gondolkozás  és  a  feudálist  fölváltó  polgári  világrend  szövevényes
kapcsolataiból. Max Weber tézisét, mely a „protestáns etika” fontosságát hangsúlyozta a kapitalizmus szellemi
meghatározásában (A protestáns etika és  a  kapitalizmus szelleme.  Ford.:  Vida Sándor,  Bp.,  é.  n.  Franklin),
számosan alkalmazták a  természettudomány fejlődésére,  pl.  Mason,  S.  F.:  The scientific  revolution and  the
protestant reformation. = Annals of Science 9 (1953) pp. 64–87, 154–175.; Rabb, Th. K.: Religion and the rise of
modern science. = Past and Present 31 (1965) pp. 111–126.; Pelseneer, J.: La Réforme du XVIe siècle à l'origine
de la science moderne. In: La Science au seizième siècle. Colloque International de Royaumont 1–4 juillet 1957.
Paris,  1960.  Hermann.  pp.  151–168.  Mások  cáfolták  az  összefüggést  és  egyéb  szellemi  hátteret  kerestek  a
kísérleti és matematikai mentalitás európai kibontakozásához; pl. Butterfield, H.: The origins of modern science.
1300–1800. Revised ed. New York 1962 Collier Books; Needham, J.: The grand titration. – Science and society
in  East  and  West.  London,  1969.  Allen  and  Unwin;  Westfall,  R.  S.:  Science  and  religion in  l7th  Century
England. New Haven, 1958. Yale University Press.
Annyi mindenesetre valószínűnek látszik, hogy „a fiatal természettudomány” szervezett műveléséhez „rendező
elv”-ként jól szolgált a „kiélezett kálvini-puritán monoteizmus”, de „a természettudomány csak az animisztikus-
mágikus nézetek elenyészéséig volt erre a szövetségesre rászorulva, ezután önállóan folytathatta útját” Lásd:
Makkai László: Puritanizmus és természettudomány. = Századok 98 (1964) pp. 1073–1103.
A magia naturális tényleg nem volt alkalmas a természeti erők elemzésére, az erre való rendező elvet azonban
Franz Borkenau szerint nem a protestáns etika, hanem a manufakturális termelés mintája és elvi értelmezése
szolgáltatta.  Lásd:  Borkenau,  F.:  Der  Übergang  vom  feudalen  zum  bürgerlichen  Weltbild.  Studien  zur
Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode. Paris. 1934. F. Alcan. – Borkenau fontos könyvét később
nem nagyon  idézték,  de  finom megfigyelései  átszivárogtak  a  „történészi  köztudatba”;  így  például  a  '60-as
években Serge Moscovici  vaskos és  alapos művet  írt  az  újkori  mérnöki  munka,  a  gépszerkesztés  és  a  gépi
termelés  hatásáról  az  új  mechanisztikus természetszemlélet  kialakulására:  Moscovici,  S.:  Essai  sur  l'histoire
humaine de la nature. Paris, 1968. Flammarion.
Moscovici  könyve  kétségkívül  jobban dokumentált  Borkenauénál  és  sokkal  több  konkrét  tudománytörténeti
analízist tár az olvasó elé, ám Borkenau szempontjaiból tágasabb a kilátás; jól látható például az az út is, melyen
Merton hiszi haladni a XVII. századi angol tudomány megalapozóit. Merton az óceáni hajózás és a távolsági



Ám egészen más körülmények között s hatásra, mint nálunk, s így itthon inkább csak a

hírnevük hatott  s – valódi vagy képzelt  – jellegük. Ez egyébként így történt máshol is:  a

londoni  Royal  Society  például  a  későbbi  akadémia-alapítók  és  társaságtervezők

elképzelésében nagyúri tudománykedvelők és szakemberek természeti igazságokat föltáró és

gyakorlati  célokat  közösen megvalósító  „Salamon háza”-ként  élt,  a  párizsi  Académie  des

Sciences  gazdagon  dotált  állami  tudósok  tekintélyes  önképzőköreként,  az  Accademia  dei

Lincei  és  az  Accademia  del  Cimento  a  modern  matematikai-kísérleti  módszer

szimbólumaként. A honi akadémia-alapító tervekre azonban a nagy példáknál közvetlenebbül

hatottak a másodlagos és harmadlagos centrumok: a berlini és a szentpétervári akadémiák; s

főleg a kis német fejedelmi városkákban, egy-egy egyetem s egy-egy tudományos folyóirat

körül összeverődő társaságocskák, melyek többnyire maguk is a berlini és a szentpétervári

akadémiák provinciális változataiként keletkeztek.

kereskedelem hirtelen megnőtt  volumenében és  igényeiben vélte  fölismerni  azt  az erőt,  amely létrehozta az
újkori természettudomány és a newtoni mechanikus filozófia kereteit; lásd: Merton, R. K.: Science, technology
and society in seventeenth century England. = Orisis 4 (1938) pp. 360–632. Ha az óceáni hajózás és a távolsági
kereskedelem későbbi,  s  alaposabb tanulmányok szerint  nem is  alkalmas az  angliai  tudományos forradalom
megmagyarázására – lásd: Hall, A. R.: Merton revisited, or science and society in the Seventeenth Century. =
History  of  Science  2  (1963)  pp.  1–37.  –,  annyi  kétségtelen,  hogy  a  Royal  Society  keletkezésében  nem
lebecsülendő a szerepük. Hiszen a minden későbbi tudományos társaságnak mintául szolgáló londoni Royal
Society bölcsője csakugyan a távolsági  kereskedelem és  az óceáni  hajózás  fejlesztése érdekében létrehozott
Gresham  College  volt.  Méghozzá  jó  fél  évszázaddal  korábban,  mint  Merton  hitte.  És  nem  tagadhatók  a
gyakorlati célok a többi társaság esetében sem; a francia Tudományos Akadémiát már a maga korában eleget
szidták prakticizmusa miatt, s még az Accademia del Cimento-ban is jutott szerep gyakorlati célú vizsgálatoknak
és kísérleteknek, pedig ez sokkal inkább tekinthető a mai, „alapkutatásokkal” foglalkozó intézetek elődjének,
semmint a későbbi tudományos akadémiákénak. Lásd: Koyré, A.: L'Accademia del Cimento. In Acte du VIII e

Congrès International d'Histoire des Sciences. Florence–Milan 3–9 Septembre 1956. Paris, 1958. Hermann. pp.
LIV–LIX. A mindössze egy évtizedig működő firenzei Accademia del Cimento (1657–1667) Ferdinánd és Lipót
nagyhercegek  fizikai  és  kémiai  –  helyesebben  anyagismereti  –  érdeklődésének  és  tudományos  presztízs-
keresésének köszönhette létrejöttét. Az Accademia tudósai  Galilei matematikai-fizikai  irányát egyesítették az
„arisztoteliánus empirizmus” elveivel, s ezáltal a kísérleti kutatómunka első nagy hatású fogalmi keretét, s ezen
túl műhelyét teremtették meg.
Felsorolhatnánk  még  néhány  tényezőt,  amit  a  nyugati  országokban  a  természettudományos  fejlődés  és  az
akadémia-alapítás  elősegítőihez  szoktak  számítani,  azonban  nem  érdemes:  a  honi  viszonyokra  úgysem
érvényesek.  Nem  igen  hatottak  a  magyarországi  akadémia-alapítási  tervekre  s  a  honi  természettudomány
fejlődésére az eddig említett faktorok sem. A „puritanizmus” nálunk – gyakran a protestáns egyházakon belül is
–  többnyire  önvédelemre  szorult,  s  élet-halál  harcra  kényszerítetten  nem  sok  ereje  maradt  a
természettudományos  világszemlélet  támogatására  vagy éppen  formálására.  Holott  Angliában  még a  XVIII.
század végén és a XIX. század elején is erősen hatott a „dissenting” puritanizmus a természettudomány – kivált a
kémia – és az ipar fejlődésére, s ez a hatás tudományos társaságok és „dissenting” akadémiák szervezésében
találta meg az adekvát társadalmi formát; lásd pl.  Fleure,  H. J.:  The Manchester Literary and Philosophical
Society. = Endeavour 6 (1947) pp. 147–151.; King-Hele, D. G.: The Lunar Society of Birmingham. = Nature
[London] 212 (1966) No. 5059. pp. 229–233.; Schofield, R. E.: The Lunar Society of Birmingham. Oxford,
1963. Clarendon Press.
Nem serkenthette nálunk a manufakturális termelés fejlődése és a gépszerkesztés sem a természettudományos
gondolkozást,  hiszen  az  utóbbi  elébb  meghonosodott.  Vö.:  Katus  László:  A kelet-európai  iparosodás  és  az
„önálló tőkés fejlődés” kérdéséhez. = Történeti Szemle 10 (1967) No. 1. pp. 1–45. Ami pedig az erősen tőke- és
vállalkozás-igényes távolsági kereskedelmet illeti, az sem érte el, sem a marha-, sem a bor-, sem a gabona- vagy
a  gyapjúkereskedelem  területén  azokat  a  méreteket,  hogy  –  Katus  László  találó  kifejezését  és  fogalmát
alkalmazva – „indukáló tényezőként”  serkenthesse a  természettudomány honi  fejlődését.  Vö.:  Mérei  Gyula:
Mezőgazdaság és agrártársadalom Magyarországon 1790–1848. Bp., 1948. Teleki Pál Tudományos Intézet. A
külföldi példák inkább csak arra jók, hogy kiemeljék a honi viszonyok különbözőségét.



A  berlini  és  a  szentpétervári  akadémia  Leibniz  tervei  szerint  s  közreműködésével

született. A tervben a nagy filozófus szintetizáló elméje egyesítette három korábbi minta jó

tulajdonságait.  A Royal  Society-ből  elsősorban a  nagyurak  aktív  tudománykedvelését  s  a

munka közös jellegét vette át, a francia Académie-től a jól fizetett szaktudósok informatív

jellegű és feladatcentrikus gyűlésrendjét, az Accademia del Cimentotól pedig a matematico-

experimentális kutatási módszert és az eredmények kollektív publikálását.

A porosz uralkodók persze sohasem értették meg a leibnizi terv nagyságát. Nagy Péter

és utódai ellenben Leibniz terve alapján a XVIII. századi Európa egyik fontos és nagy hatású

tudományos  centrumát  teremtették  meg.  Számos  kiváló  tudóst  és  igen  sok  jó  külföldi

szakembert – köztük néhány magyart – alkalmaztak hosszabb-rövidebb ideig a szentpétervári

akadémián, s a hazatérők vitték magukkal a szentpétervári emlékeket s példát.

A német egyetemi városkákban a berlini és a szentpétervári minta természetesen erősen

átalakult. A német fejedelmecskék szerettek Nagy Pétert és Nagy Frigyest játszani, de persze

hasonlíthatatlanul kisebbek voltak egyéni s kollektív lehetőségeik.  A tudományt  értő vagy

támogató  közönség pedig  a  német  városokban éppen úgy hiányzott,  mint  Berlinben vagy

Szentpéterváron. A német akadémiák tudósai így a helyi egyetemi tanárokból, az udvartartás

és a kormányszervek hivatalnokaiból és a városi orvosokból verbuválódtak, akik – úgy ahogy

– megéltek foglalkozásukból, s különösebb fejedelmi támogatást – címeken kívül – nemigen

igényeltek,  s  nem  is  remélhettek.276 A  társaság  tekintélyét  növelendő,  természetesen

igyekeztek tiszteletbeli s levelező tagokként megnyerni más városkák ismertebb professzorait

s  orvosait,  s  szívesen  fogadtak  soraikba  pozsonyi,  nagyszombati,  soproni,  selmecbányai,

budai,  pesti,  debreceni,  szebeni,  kolozsvári,  sárospataki,  nagyenyedi  vagy marosvásárhelyi

tanárokat;  magyarországi  vagy  erdélyi  orvosokat  is,  kivált,  ha  németül  beszéltek,  vagy

történetesen a városka egyetemén tanultak ifjúkorukban.

A magyar tervek egynémelyikére kétségtelenül erősen hatott a német minta, s kivált a

személyes kapcsolat német professzorokkal; de a végül megvalósult Akadémia legfontosabb

előkészítő tervei egészen más példák, áramlatok és elvek hatásáról tanúskodnak, melyek –

még ha gyakran külföldi eredetűek is – csak a honi élet s fejlődés különlegességéből érthetők

meg.  Számbavételük  s  elemzésük  a  magyar  művelődéstörténet-írás  feladata;  néhányat

azonban itt  is  meg kell  említeni.  Szólni kell  röviden itt  is a természettudományos oktatás

276 Nincs polgárság, mint Angliában, és nincs művelt arisztokrácia, mint Franciaországban. A francia-majmoló
Brandenburg félbarbár Erős Ágost Drezdája rövid pillanat. A nemesek katonákként, a polgárok tisztviselőkként a
fejedelmeket szolgálták. Lásd: Dilthey, W.: Leibniz und sein Zeitalter. Gesammelte Schriften Bd. 3. Stuttgart,
1959. B. G. Teubner. pp. 40–44.



helyzetéről s a tankönyvekről, a szabadkőművességről, s legfőképpen az Egyetem – a pesti

egyetem – hatásáról.

Az újkori természettudomány megteremtői s művelői igen gyakran professzorok voltak,

az új tudomány útja mégis elég korán elvált az egyetemektől és főiskoláktól. „A XVII. század

közepétől úgy a XIX. századközépi általános egyetemi reformig – írja Robert E. Schofield – a

tudósok  sokkal  inkább  a  tudományos  társaságokban  találtak  Alma  mater-t,  semmint  a

főiskolákon. Közismert igazság ez, mely csaknem minden országban tükröződik azon férfiak

vitairataiban, akik a társaságok által támogatva, az egyetemi kapcsolatoktól függetlenül vagy

épp ellenükre folytatták alkotó munkásságukat.”277

Mint  a  legtöbb  „közismert  igazság”,  természetesen  ez  sem  igaz.  Már  Schofield

figyelmeztetett  rá  a  modern  társaságkutatást  elindító  közleményében,  milyen  kevéssé

ismerjük a tudományos akadémiák és a természettudományos oktatás történetét ahhoz, hogy

ilyen kategorikusan leszögezhessük a tudós társaságok primátusát.  S csakugyan, a részlet-

kutatás hamarosan módosította is Schofield megállapítását, kivált, ami a XVIII. századot és a

kisebb akadémiákat illeti.

A XVIII. században (főként a század második felében) a tradicionális nagy Akadémiák

– a londoni, a párizsi, a szentpétervári és a berlini – már elsősorban politikai intézmények; a

nemzeti  presztízs,  s  részben  a  nemzeti  növekedés  eszközei,  melyekről  gondoskodni  –

oktatástól és praktikus haszontól (s tán a tényleges tudományos eredményektől is) függetlenül

– az állam, illetve az uralkodó kötelessége. A kisebb társaságok helyzete ellenben egészen

más volt. Ezek a kisebb akadémiák inkább a tagjaik hírnevét növelték (azt is csak a tudósok

respublikájában), nem az állam vagy a fejedelem dicsőségét, s ha hivatalos engedélyt vagy

éppen  segítséget  óhajtottak  elérni,  közvetlen  hasznot  kellett  hajtsanak  vagy  legalább

ígérjenek.  Ebből  a  célból  alakultak  át  s  egyesültek  pl.  a  Habsburg-uralom idején  Firenze

nagymúltú akadémiái, s így nyerték meg Lipót nagyherceg támogatását.278

Legtöbbször azonban nem a fejedelemtől, hanem a helyi egyetemtől vagy főiskolától

függött a tudós társaság tekintélye és sorsa. Még Born Ignác lovag is – aki pedig egyáltalában

nem volt professzortípusú tudós vagy pláne egyetemi ember – arra hivatkozik a prágai Tudós

Társaság megalapításakor, hogy lám „Németországban már majdnem mindegyik kis egyetem

saját  tudós társaságot állított  fel”.279 S valóban, a prágai Tudós Társaság  Értekezéseiben a

277 Schofield, R. E.: Histories of scientific societies: needs and opportunities for research. = History of Science 2
(1963) pp. 70–83.
278 Cochrane, E. W.: Tradition and enlightenment in the Tuscan Academies 1690–1800. Chicago, 1961. The
University of Chicago Press.
279 Vorrede des Herausgebers an den Leser. = Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme
der Mathematik, der vaterlndischen Geschichte und der Naturgeschichte 1 (1775)



közvetlen  gyakorlati  hasznú  cikkeken  kívül  elsősorban  az  ottani  cseh  professzorok  és

kegyesrendi tanárok tanulmányai jelentek meg.280

És ez érthető is, hiszen a XVIII. század során lényegesen megváltozott mindenfelé a

főiskolák helyzete s szerepe; vagy inkább talán a természettudomány és a matematika helye

változott meg az oktatási rendszeren belül.281 A főiskolák fő célja s feladata ugyanis – mint

mindig a középkor nagy egyetemei óta – továbbra is az egyházi és az állami, mindinkább az

utóbbi, funkcionáriusok s alkalmazottak képzése maradt, de az újkori állameszme, az ésszerű

államigazgatás,  a  „Staatsrson”  egyre  több  matematikai  és  természettudományos  ismeretet

kívánt  az  alkalmazottaktól.  Éspedig  nemcsak  a  kereskedelem,  a  bányászat,  a  hajózás,  a

nagyméretű  út-  és  csatornaépítés  s  egyéb  hasonló  praktikus  foglalkozásokban;  az

államigazgatás racionális és empirikus szelleme maga is egyre több statisztikát, térképezést,

egészségügyi  rendszabályt  követelt;  s  nem  utolsósorban  a  honi  természeti  kincsek

megismerését és ésszerű hasznosítását.

S ez az új, racionális és empirikus szellem tükröződött az oktatásban is. „Az egyetem –

olvashatjuk  a  honinál,  igaz,  összehasonlíthatatlanul  önállóbb  francia  fejlődésről  –  egy

társadalomban, mely kiválóan értesült  a természettudomány haladásáról,  nem élhetett  úgy,

hogy  reá  is  ne  hatott  volna  valamennyire.”282 A  honi  társadalom  természettudományos

280 Így például Joseph Stepling és Johann Tessanek, prágai professzorok dolgozatai a newtoniánus matematika és
fizika  köréből,  Gelasius  Dobner  és  Adauctus  Voigt  kegyesrendi  tanárok  történeti  munkái  (Voigt  a  prágai
egyetem történetét írta meg, majd, már mint bécsi professzor, a cseh könyvpártolás történetét a XVII. századig,
Dobner a szláv őstörténetet kutatta – Dugonicshoz hasonló lelkesedéssel, de sokkal több szakismeret birtokában,
s mégsem kevésbé kritikátlanul –, Anton Strnadt földrajzprofesszor, császári és királyi csillagász megfigyelései,
Raphael  Ungar  egyetemi  könyvtáros  dolgozata  a  csehországi  régi  latin  irodalomról  stb.  –  A  folyóirat
természettudományos jó hírnevét mutatja, hogy Tobern Bergman, a nagy kémikus is közölt benne egy cikket, a
fémek analízisében döntő haladást képviselő forrasztócső-próbáról. Lásd: Abhandlungen einer Privatgesellschaft
in Böhmen 4 (1779) pp. 245–304.
281 Ben-David, J.: The scientific role: the conditions of its establishment in Europe. = Minerva [London] 4 (1955)
No.  1.  pp.  15–54.  –  A tanulmány szerint  a  középkori  egyetemeken a  humaniorák  és  a  természettudomány
egyaránt  marginális  helyzetbe  szorultak,  s  így  képviselőik  mintegy  „ellen-fakultásokat”  hoztak  létre  az
akadémiákban. A humaniorákból a klasszika-filológiát azonban már a reneszánsz századai alatt befogadta az
egyetem, s így az akadémiákra a nemzeti nyelvek és irodalom, valamint a természettudomány maradt, amit az
egyetemek lényegében nem integrálták egész a XIX. századig. – Joseph Ben-David tanulmánya erősen hatott a
tárgykörrel foglalkozó majdnem minden későbbi munkára, a jelen tanulmányra is; azonban elemzése a három
klasszikus  példára  (Itália,  London,  Párizs)  korlátozódik,  s  így  megállapításai  más  területeken  korrekciókra
szorulnak.
282 Mlle M. Lacoarret – Mme Ter-Menassian: Les universités. In: Enseignement et diffusion des sciences en
France au XVIIIe siècle. Sous la direction de René Taton. Paris, 1964. Hermann. pp. 125–168. (az idézett rész: p.
141.)  –  A kiváló  kötet  számos  új  adatot  tár  föl  a  francia  természettudományos  oktatásról.  A korai  francia
műszaki képzésre vonatkozó – részben eddig is ismert – tények az új megvilágításban új és fokozott jelentőséget
nyernek.  –  A  selmeci  főiskola  (1763,  ill.  1770)  és  az  Institutum  Geometricum  (1782)  nálunk  gyakran
hangoztatott „elsősége” miatt nem árt megemlíteni  a kötet gazdag adataiból, hogy pl. az École des Ponts et
Chaussées  –  hosszú  előzmények  után  –  már  a  XVIII.  század  közepén  (1743-tól)  rendeletileg  szabályozott
intézmény (1756-tól a mai néven), szabályos három évfolyamos műszaki főiskola, melynek már az elődje, a
híres „rajzoló iroda” is képzett bányászokat, akik a század közepén már kísérleti kémiai kurzust is végeztek,
Laurent-Charles de Laplanche „à l'alambic” nevű patikájában. A francia katonai mérnöki oktatás megszervezése,
illetve  újraszervezése  is  a  XVIII.  század  közepén  történt,  s  ez  is  erősen  hatott  a  matematikai-
természettudományos képzettségre; nemcsak azért, mert a francia katonai mérnökök nagy része később – mint



jólértesültsége persze nem hasonlítható a franciáéhoz, de az oktatásért felelős tényezők – a

három nagy egyház és az állam vezetői – jól ismerték a külföldi fejlődést és szükségképpen

igazodtak hozzá. A XVIII. században a honi iskolákban is szóhoz jutott a természettudomány;

elébb a  protestáns  főiskolákon és  a  piarista  gimnáziumokban,  csakhamar  pedig  a  jezsuita

akadémiákon is; elsősorban és legfőképpen azonban az újjászervezett majd Budára, illetve

Pestre költöztetett egyetemen.

A teréziánus reformok következtében az egyetem rövidesen sokkal fontosabbá vált a

természettudományok oktatása  és  terjesztése szempontjából,  mint  az  e  téren  addig  vezető

protestáns kollégiumok. A modern, felvilágosult európai államokkal hatalmi konfliktusokba

bonyolódó  Ausztria  ugyanis  nem  kerülhette  el  a  gyors  kiegyenlítődést,283 s  ez  a

természettudományok oktatása terén is jelentkezett. Így például alig néhány évvel a hasonló

jellegű  francia  intézmények  után  Magyarországon  is  felsőfokú  bányászképzés  indult,  az

egyetemen 1782-ben mérnökképző intézet nyílott,  s a Monarchia főiskoláin általában elég

nagy szerepet kapott a matematika és a természettudomány, mindenfelé.

Az  előkészítés  érdeme  azonban  elsősorban  a  protestáns  kollégiumoké  és  a  piarista

iskoláké.  A  piarista  természettudományos  oktatás  honi  vonatkozásait  Gerencsér  István

elemezte,284 s megmutatta, hogyan alakult ki a természettudományok befogadására alkalmas

haladó  légkör  a  rend  saját  szellemiségéből.  A  protestáns  kollégiumok  szerepét  a

állami tisztviselő – polgári mérnöki feladatokat oldott meg, hanem azért is, mert a Mézières-i katonai–mérnöki
egyetem felvételi vizsgájára valóságos kis magán műszaki főiskolák készítették elő a pályázókat.
283 „Gerade die Machtkmpfe der europischen Staaten – írta éppen a teréziánus Ausztriával kapcsolatban Friedrich
Meinecke – haben es von jeher zustande gebracht, ihre Strukturen gegeneinander auszugleichen, ihre Interessen
nach derselben Richtung zu lenken, veraltete und rückstndige Formen und Ziele abzustossen und so sich immer
zu regenerieren.” Lásd: Meinecke, Fr.:  Die Idee der Staatsrson in der neueren Geschichte.  München–Berlin,
21925. Oldenbourg. p. 414.
284 Gerencsér  István:  A magyar  felvilágosodás és  a  kegyes  iskolák.  =  Regnum. Egyháztörténeti  Évkönyv 5
(1942–43) pp. 326–370. – A dolgozat számos nyomtatásban megjelent s kéziratban maradt tankönyvet ismertet,
melyekben  többnyire  jelentős  szerep  jut  a  fizikának.  Így  pl.  Cörver  János  közel  1000  oldalas  filozófiai
előadásaiban  (Róma,  1741)  matematika,  logika,  metafizika  és  fizika  (általános  és  csillagászat)  szerepel.  „A
Physicaban –írja róla Gerencsér – Corsini szellemében dolgozik. Fő törekvése különösen a részletes fizikában az
egyes törvényeket kísérletekkel illusztrálni. A sok rajz ezt a célt szolgálja: valóban bemutatott kísérletek rajzai
lehetnek ezek.  Az emelő, fogaskerék,  lejtő,  ék,  csavar stb.,  az újabb kísérletek leírása és a  következtetések
levonása jellemzik írását. Csillagászati nézeteiben követi a korabeli modern felfogást, teljesen szakít, akárcsak
Corsini, sőt talán méginkább, mint ő, a skolasztikus világképpel.” Honi szempontból ugyanilyen jelentős Poor
Kajetán (1744–1813;  a  pesti  intézetben adott  elő fizikát  és  oeconomia rusticá-t)  Pesten 1781-ben megjelent
könyve. „Tipikus példája ez a mű annak – írja róla Gerencsér –, hogy a természettudományi irányú mozgalom a
piaristák körében alig egy emberöltő lefolyása alatt mennyire elmélyül, egyúttal önállósul. A fizika kezd kiválni
a filozófiából. És a sajátos törvényű természettudományos gondolkodás megalkotja önálló, részleteket felkutató
monográfiáit.”  Alber  Nep.  János  1782-ben  Bécsben  megjelent  disszertációja  (Cogitationes  philosophicae  de
immediato corporum contactu  Theoriam Clarissimi  Josephi  Rogerii  Bocchovicii  respicientes)  Koppi  Károly
1775-ös disszertációjához (De vi corporum infinita) hasonlóan, a racionális mechanika megalapozásában fontos
szerepet játszó eleven erő vita utórezgéseihez sorolható. „Ez a probléma – írja Gerencsér – rendkívül erősen
foglalkoztatta kezdettől fogva az új irány követőit: mindig igen részletesen foglalkoztak a testek elveivel, közben
erősen  támadva az  aristotelesi  felfogást.  Főleg  a  Leibniz-féle  monasz  megoldás  mellett  foglaltak  állást,  azt
magyarázva, sokszor összekapcsolva newtoni elvekkel (testek-gravitáció-vonzerő probléma).”



természettudományos, illetve a matematikai oktatásban részletesen ismerteti Zemplén Jolán,

illetve Szénássy Barna monográfiája;285 jelentőségük, s az általuk képviselt kálvinista szellem

hatása  a  természettudományos  gondolkodásra  pedig  megismerhető  Eduard  Fueter  Svájc

tudománytörténetét  tárgyaló  könyvéből.286 Fueter  teológiai  és  természettudományos

szempontból  egyaránt  szakszerű  analízise  –  márcsak  a  magyar  kálvinisták  és  kivált  a

debreceni professzorok erős svájci kapcsolatai miatt is287 – lényegében a honi viszonyokra is

érvényes; a kálvinista hitvilág és a református racionalizmus itt is csak néha s néhol került

egyensúlyba,  és  sohasem  konfliktusoktól  mentesen.  Így  azután  az  oktatás  módszere

váltakozva  hol  haladó  volt,  hol  maradi,  hol  egyszerre  mind  a  kettő.  Ám  a  kálvinista

kollégiumok – kivált a debreceni, a sárospataki és a nagyenyedi – igazi jelentősége nem is az

ilyen vagy olyan oktatási rendszerben rejlett, hanem az iskolák eredendőn demokratikus és a

külső kötöttségek ellenére is szabad szellemében. Független és önálló gondolkozásra alkalmas

elmék nevelődtek – s neveltek – itt, gyakran a tanítási módszer kegyetlen és maradi latin biflái

ellenére.288 Ez  a  szabad,  kritikai  gondolkozás  a  lényeges  a  tudomány  meghonosodása

szempontjából,  nem  az,  amit  a  református  kollégiumokban  tételesen  –  és  gyakran

dogmatikusan – tanítottak belőlük.

A  természettudományos  gondolkozás  XVIII.  századi  honi  térhódítása  azonban  a

tankönyvirodalom nyomán  is  jól  követhető.  Gerencsér  István  említett  tanulmányán  kívül

elsősorban Csapodi Csaba mutatta meg két, tárgyi és metodikai szempontból egyaránt úttörő

dolgozatában,289 miként tárható föl a honi fizikatankönyvek tartalmi és eszmei elemzésével a

magyarországi felvilágosodás természettudományos aspektusa. Mindenekelőtt megállapította,

hogy „a racionalizmus és empirizmus nagyon sok eredménye nemcsak a hazai  piaristáknál

285 M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. A fizika szaktudománnyá válik. Bp.,
1964.  Akadémiai;  Szénássy Barna:  A magyarországi  matematika  története  a  20.  század  elejéig.  Bp.,  1970.
Akadémiai.
286 Fueter, E.: Geschichte der exacten Wissenschaften in der schweizerischen Aufklrung (1680–1780). Aarau–
Leipzig, 1941. H. R. Sauerlnder.
287 Vö. pl. Die Korrespondenz des Basler Professors Jacob Christoph Beck 1711–1785. Bearbeitet von Ernst
Staehelin.  Basel,  1968. Studien zur Geschichte der  Wissenschaften in Basel.  Bd. XVIII.  Különösen érdekes
Maróthi György levelezése Beck-kel.
288 Erre leginkább Julow Viktor figyelmeztetett – tudománytörténeti szempontból is úttörő és nélkülözhetetlen –
Fazekas-monográfiájában. „Valóságos diákköztársaság ez – írja a debreceni kollégiumról. A fegyelmi tanácsban
együtt ül a professzor és tanítvány; a fegyelmi felügyeletet a kisebb diákok felett a nagyobbak gyakorolják, s ők
látják el az alsó osztályokban az oktatói munka egy részét is. A diákság tréfás és komoly hagyományok által
megszabott szoros közösségben él. A diáktűzoltóság, a kántus, a rendszeres vasárnap délelőtti kirándulások a
Nagyerdőre,  a  különféle  fegyelmi  és  adminisztratív  megbízatások  öntudatos  felelősségvállalásra  és  értelmes
együttműködésre nevelnek.” Lásd: Julow Viktor: Fazekas Mihály. Bp., 1955. Művelt Nép. pp. 17–18. – Julow
lényeglátó elemzéséből érthető meg legszebben, hogy a kálvinista ortodoxia ellenére „Debrecen és Kollégiuma
is kész a felvilágosodás befogadására” (uo. pp. 19–20).
289 Csapodi Csaba: Két világ határán. Fejezetek a magyar felvilágosodás történetéből. = Századok 79–80 (1945–
46)  pp.  85–137.;  Csapodi  Csaba:  Newtonianizmus  a  nagyszombati  jezsuita  egyetemen.  =  Regnum.
Egyháztörténeti Évkönyv 6 (1944–46) pp. 50–68.



talált  kedvező  fogadtatásra,  nemcsak  közöttük  vezetett  eklektikus  filozófia  kialakítására,

hanem  körülbelül  ugyanabban  az  időben  a  magyar  jezsuiták  közt  is”.290 A  katolikus

főiskolákon  ugyan  a  XVIII.  század  közepéig  ragaszkodtak  a  régi,  skolasztikus

hagyományhoz, de „a jezsuita tudományos kutatás a természettudományokban is messze elöl

járt akkor, amikor a pusztán anyagközlő egyetemi oktatás szinte még mindig a XVI. század

világában  folytatódott  tovább,”291 s  a  magyar  jezsuiták  a  rend  nevelési  módszere

következtében szintén megismerkedtek ezekkel az eredményekkel.

„Hogy a már régóta élő új szellemiség az egyetemi oktatásba is bevonulhasson, ahhoz

külső beavatkozás adta meg az alkalmat; az első egyetemi reform... Nem olyan tekintetben,

mintha itt valami külső, erőszakos beavatkozásnak való kényszerű engedelmeskedésről lenne

szó,  hanem  arról,  hogy  végre  szabadon  megnyilvánulhatott  a  lelkes  együttérzés,  az  új

filozófiának tudatos igenlése, a skolasztika világának határozott elvetése, sőt gúnyos lenézése,

a recentior philosophiához való önkéntes és buzgó csatlakozás.”292

A nagyszombati, illetve a pesti egyetemen tehát hasonló szerepet töltöttek be a jezsuita,

illetve  exjezsuita  professzorok  a  természettudományos  műveltség  meghonosításában,  mint

például  a  prágai  egyetemen;293 s  a  jezsuita  professzorok  tankönyvei  mutatják  legszebben,

hogy akár Prágában, a nagyszombati, illetve pesti egyetemen milyen gyors volt az átmenet a

skolasztikától  a  newtonianizmusig;  egy  hirtelen  átvett,  s  Rudjer  Josip  Bošković nyomán

gyorsan el is hagyott cartesianizmuson keresztül.294

290 Csapodi: Két világ határán, p. 92.
291 Uo. p. 99.
292 Uo.
293 Vö.:  Nový,  L.:  Verbreitung  der  newtonschen  Ideen  in  Böhmen.  In  Actes  du  IXe Congrès  International
d'Histoire des Sciences. Paris, 1960. Hermann. pp. 553–557. – Lubo Nový hangsúlyozza, hogy a XVIII. század
közepéig a prágai egyetemen nem lehet a modern törekvések átvételéről beszélni; Joseph Stepling, Newton és
Euler kiváló ismerője csak az egyetemi reform után kezdett új fizikát előadni, s 1763-ban hozta az egyetemre
Tesáneket, aki azután a 80-as években kezdi gazdagon kommentálva kiadni a Principá-t, ami akkor már – jegyzi
meg igen találóan Nový – természetesen anakronizmus, „denn die Weltentwicklung hatte in den Werken Eulers,
D’Alemberts, der Brüder Bernoulli und Lagranges bereits neue Ergebnisse erzielt”. Ugyanez érvényes a magyar
newtoniánusokra.
294 Csapodi – jóval a közelmúlt s napjaink valóságos Bošković-reneszánsza előtt – hangsúlyozza a nagy jezsuita
fizikus  magyarországi  hatását  s  találóan  jellemzi:  „A nagy,  dalmáciai  származású  jezsuita  matematikus  és
csillagász – írja – a vonzóerő elfogadása mellett olyan önálló rendszert alakított ki, amely bizonyos mértékig
összhangot teremt Leibniz és Newton iránya közt. Bošković rendszere főként a testek elemi alkotórészeinek és
azok dinamizmusának tekintetében tér el Newtonétól. Rendszere dinamikus atomizmus, azt tanítja, hogy az erő
magában az anyagban van.” Bošković filozófiája – s tekintélye – Monarchia-szerte segítette a newtonianizmus
terjedését. „Az 1753-i reform utáni korszak filozófiai oktatásának első korszakát tehát az jellemzi – foglalja
össze gondos elemzését Csapodi –, hogy leszámol a skolasztikával, a második szakaszt az, hogy leszámol a
cartesiánizmussal. 1753 előtt Descartes még túlságosan új és forradalmi, azért nem kap helyet az oktatásban, egy
jó évtized múlva már rendszerét mint elavult, meghaladott álláspontot küszöbölik ki. Annak bizonysága ez, hogy
a sokáig változatlan, régi szellemiséget milyen rohamos gyorsasággal váltják fel az újabb és újabb irányok.”
Lásd:  Csapodi  Csaba:  Newtonianizmus  a  nagyszombati  jezsuita  egyetemen.  =  Regnum.  Egyháztörténeti
Évkönyv 6 (1944–46) pp. 59–68.



A változó természetfilozófiai kereteket a tankönyvírás konkrét fizikai és matematikai

tartalommal  töltötte  ki.  Már  Csapodi  figyelmeztetett  az  1753  után  Nagyszombatban  írt

egyetemi tankönyvek korszerűségére és szakmai színvonalára; Zemplén Jolán pedig részletes

tartalmi elemzésük után megállapította, hogy „az első egyetemi tankönyvek Magyarországon

tehát  mennyiségben  igen  nagy,  színvonalban  körülbelül  a  korszaknak  megfelelő  fizika

anyagát nyújtották”.295

De talán az a legfontosabb ezekben a (Mária Terézia 1753-as rendeletére keletkezett)

nagyszombati fizikatankönyvekben, hogy jó átlagot képviselnek: se nem a legelsők, se nem a

legjobbak. Nem az elsők, mert – korábbi s kevésbé jelentős tankönyvektől eltekintve – Tőke

István enyedi professzor már 1736-ban kiadta kiváló „dogmatikus” (azaz deduktív-spekulatív)

kísérleti fizikáját,296 s a nagyszombati professzorok könyveivel egy időben jelentek meg Makó

Pál elsőrendű tankönyvei, melyek állják a versenyt a kor legismertebb hasonló jellegű francia

műveivel.

Makó Pál  az  idő tájt  került  Bécsbe (1763) mint  Bessenyei  György (1765).  A fiatal

jezsuita tudós – aki ügyes latin elégiáival hívta föl magára az udvar figyelmét – persze nem a

testőrséghez került,  hanem a Teréziánumba, a nemes úrfiak nevelésére Mária Terézia által

alapított főiskolára, a fizika, matematika és mechanika tanárának. A jezsuita tanárt azonban

ugyanaz a Bécs formálta, mint az ifjú testőrt; ugyanaz a Bécs, mely akkortájt Párizs után a

világ legfranciább metropolisza volt.  Ekkor még nem érvényesült Sonnenfels és II.  József

más-más irányú, de végül is azonos hatású németesítő törekvése, és a francia minta közvetlen

fényét még nem zavarta a porosz közvetítés erős és hazánkban oly végzetes hatása. A magyar

jezsuiták – már Csapodi figyelmeztetett rá – egyébként is nyugati s itáliai források szerint

igazodtak;  a  nagyszombati  tankönyvírók  például  még  rendtársaik  idézését  is  kerülték,  ha

németek voltak. Ugyanezt a közvetlen nyugati hatást erősítette Bošković bécsi tartózkodása a

század  közepén;  a  nagy  dalmata  valósággal  a  francia  newtoniánizmus  (azaz  a  newtoni

mechanikát a leibnizi infinitézimális-számítás formalizmusával a fizika anyanyelvévé avató

analízis)  nagyköveteként  terjesztette  Európa-szerte  a  legmodernebb  „fiziko-matematikai”

felvilágosodást. Ezt a szellemet sugározzák fiatalabb rendtársa s kollégája, Makó Pál bécsi

kézikönyvei.297 A nyugati  felvilágosodás  részben  tehát  Bécsen keresztül  közvetítődött;  de

295 M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964. Akadémiai. p. 240. 
296 Tartalmi ismertetését  lásd:  Zemplén Jolán id.  műve pp. 199–214., és főleg pp. 283–286. – Az értékelést
illetően  azonban  még  ma  sem  tekinthető  elavultnak  Szilády  Zoltán  rövid  megjegyzése  az  Institutiones
philosophiae  naturalis...  „empirikus  irányáról”  Lásd:  Szilády  Zoltán:  Bethlen  kollégiuma  és  a
természettudományok.  Nagyenyed,  1904.  Nagyenyedi  Könyvnyomda  és  Papírárugyár  Rt.  p.  10.  Zemplén  –
Csapodi  Nagyszombatra  érvényes  koordináta-rendszerét  követve  –  itt  is  elsősorban  cartesiánus-newtoniánus
ellentétpárban gondolkozik.
297 Fizikakönyvét  Zemplén  Jolán  (id.  mű  pp.  240–253.),  matematikakönyveit  Szénássy  Barna  úttörő



hozták magukkal a Svájcban, Hollandiában, Németországban tanuló protestáns diákok, s a

nyugaton  utazgató  főurak  is.  Baranyai  Zoltán,298 Eckhardt  Sándor299 és  Molnár  Ágnes300

monográfiái  óta  mindez  köztudott,  bár  az  általuk  ismertetett  „deista”,  „materialista”,

„szenzualista”, „pietista” hatások mellé azóta még jó egypárat felsorolt az irodalomtörténet-

írás. A XVIII. századi professzorok ízlésük, műveltségük és személyes ismeretségük szerint

lelkesedtek egyikért vagy másikért.

A  válogatás  eredménye  mindenesetre  a  tehetségüktől  is  függött.  Hatvani  István

Introductio-ja  például  –  amit  a  matematikatörténészek  matematikai,  a  fizikatörténészek

fizikai, a statisztikatörténészek politikai aritmetikai tankönyvként szoktak értékelni – kiváló

gyűjtemény  a  kor  legfrissebb  természetfilozófiai,  geográfiai,  népességelméleti,  etikai  és

természetes  teológiai  problémáiból,  jól  megtűzdelve  klasszikus  idézetekkel;  zseniális

montázs,  valóságos  Baedekerként  olvashatnánk  a  korabeli  Nyugat-Európa  szellemi

áramlataihoz, ha a szerző jó előre nem figyelmeztetne, hogy a reá bízott fiatal lelkeket akarja

beoltani a fejét porból fölemelő  naturalizmus és atheizmus ellen. De az író el-elfelejtkezik

kegyes  céljáról,  érdekes  és  élvezetes  esszékbe kezd,  szellemesen érvel,  vitatkozik,  akár  a

megcáfolandó tanok oldalára is áll.  Semmit át  nem vesz szolgaian.  Mérlegel.  Műveltséget

szembesít  műveltséggel.  A műveltség pedig  mindig sokkal  több az  egyén által  megtanult

tények összegénél.

A magyar felvilágosodásból – a kor tankönyvei ezt kétségtelenül demonstrálják – nem

hiányzott a „fények századára” másutt is annyira jellemző természettudományos gondolkozás.

És ez a természettudományos gondolkozás – ezt igazolják Tőke, Hatvani és Makó művei –

nemcsak külföldi importból táplálkozott,  autochton honi pedagógiai  fejlődés  eredménye is

volt. Ez a fejlődés azonban nem talált a maga kisebb-nagyobb iskolai körén túlterjedő és ható

monográfiája (A magyarországi matematika története a 20. század elejéig. Bp., 1970. Akadémiai. pp. 98–100.)
ismertette.  Legfontosabb  műve,  a  Calculi  Differentialis  et  Integralis  Institutio  (Wien,  1768.  J.  T.  Trattner)
azonban egyáltalában nem „felületes”,  és nem is az jellemző reá,  hogy „nem iparkodik rendet teremteni az
infinitézimális számítás – Bohlmann által – »naiv«-nak nevezett korát jellemző különféle differenciálhányados
értelmezések  között”.  –  Makó  valójában  a  francia  matematikusok  által  elfogadott  s  kifejlesztett  leibnizi
formalizmussal dolgozik; pontosan és mindig nagyon világosan. Az analízis megalapozásával – épp úgy, mint a
francia matematikusok, még évtizedekkel később is – nem sokat törődik, illetve elfogadja az akkor szokásos
„non-standard” megalapozást. Az analízis aritmetizálása szempontjából természetesen ez a megalapozás abszurd
és helytelen, s a matematikatörténészek egészen a legutóbbi időkig mindig a modern szempontból ítélték meg az
infinitézimális  számítás  kezdeteit.  De miután A.  Robinson fölfedezte a  „non-standard analysis” lehetőségét,
várható,  hogy  a  matematikatörténészek  is  újraértékelik  a  XVIII.  századi  matematikai  „alapkutatást”.  Vö.:
Vekerdi László:  Végtelen sorok és fluxiók. = A MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei 14
(1964) pp. 423–441. – Makó tulajdonképpen a Bošković-féle fizikához teremtette meg a matematikai apparátust;
az  ő  infinitézimális-felfogására  a  Bošković-görbe  „limes”-ei  hatottak,  nem a  Cauchy-  és  Weierstrass-félék.
Fizikakönyve valóban teljes mértékben alkalmazza is ezt  a matematikai  apparátust;  mint azt  Zemplén Jolán
alapos ismertetése kiemeli.
298 Baranyai Zoltán: A francia nyelv és műveltség Magyarországon. XVIII. század. Bp., 1920. Pfeifer Ferdinánd.
299  Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp., 1924. Franklin-Társulat.
300 Molnár Ágnes: Debreceni arcok a felvilágosodás századából. Bp., 1939. Szerző kiad.



társadalmi kereteket.  Még annyira  sem, mint a honi  irodalom. Így a nemzetté válás nagy

folyamatában azután a természettudomány művelése – noha így vagy úgy mindig szerepel az

akadémia-tervekben – háttérbe szorult más, sürgetőbb feladatokhoz képest.

A titkos társaságok

A XVII. s a XVIII. század tudós társaságait vizsgálva, lépten-nyomon valódi vagy kitalált

titkos  egyesülések  nyomára  bukkan  a  történetírás.  A  Royal  Society  egyik  elődjeként

emlegetett  „invisible  college”,  a  németországi  „rózsakeresztesek”  különféle  válfajai,

Sociniánus  és  más  nonkonformista  protestáns  szekták,  Comenius  társasága,  rövid  életű

alkimista szövetségek, szabadkőműves és illuminátus páholyok egyesítették Európa-szerte a

létező vagy leendő tudós társaságok sok tagját  illetve jelöltjét  hosszabb-rövidebb időre.  A

titkos társulások többségében fontos szerep jutott a valódi vagy a vélt természettudománynak;

ha nem másként, legalább a kor kollektív képzeletvilágához tartozó szimbólumként.301

Magyarország – s általában a Monarchia – életében a XVIII. század utolsó harmadában

különösen  fontos  tényező  a  szabadkőművesség.  A  szellemi  élet  egyéb  csatornái  híján  az

olvasgató és irogató emberek szükségképpen a páholyokba szoktak; „a szabadkőművesség

hatását – írja Benda Kálmán – elsősorban abban láthatjuk, hogy lehetőséget adott arra, hogy

az  értelmiség  tagjai  rendszeresen  találkozzanak,  véleményüket  a  legfontosabb  világnézeti

kérdésekről kicseréljék és a problémákat megvitassák.”302

A szabadkőművesség erős nemzetközi összeköttetései segítették az időszerű értesülések

és  az  új  tudományos  ismeretek  terjedését,  s  így  helyettesítették  és  előkészítették  a  tudós

társaságok információgyűjtő és -közlő működését. A közös „munka” pedig – ha nem is a nagy

tudományos akadémiákhoz hasonlítható mértékben – csökkentette a társadalmi különbségek

elszigetelő  hatását,  s  utat  nyitott  az  alacsonyabb  vagy  éppen  nem-nemes  származású

tehetségek előtt.  „A magyar  társadalom vezető osztályai – írta 1936-ban Jancsó Elemér –

jórészt  a  szabadkőművesség  nagy  befolyásának  hatására  enyhítik  rendi  elzárkózottságuk

eddigi merev formáit és lassanként elvetik azt a „barokk-katolikus” életszemléletet, amely a

század első felében oly annyira divatos volt”.303 S ami talán még fontosabb, a páholyokban

301  Vö.: D. Dubarle, O. P.: The proper public of science. Reflections on a cartesian theme concerning humanity
and the state  as  audiences  of  the scientific  community.  = Minerva [London]  1 (1962–1963) pp.  405–427.;
Jacquot, J.: Humanisme et science dans l’Angleterre élisabéthaine. L'oeuvre de Thomas Blundeville. = Revue
d'Histoire des Sciences 6 (1953) pp. 189–202. 
302 Benda Kálmán: A magyar jakobinus mozgalom története. Bp. 1957. Akadémiai. p. 15.
303 Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII-ik században.
Cluj, 1936. Ady Endre Társaság. p. 31. – A páholyok társadalmi kiegyenlítő-szerepe egyébként valószínűleg
kisebb volt, mint Jancsó Elemér eme máig jobbal föl nem váltott könyvében véli, hiszen a főurak alkalmazottai



egyre nőtt  a  nem-mágnás származású entellektüelek aránya.  „1785 előtt  – írta  a  felvidéki

páholyokról, de többé-kevésbé az egész országra általánosíthatóan Jancsó – főként főurak és

gazdag birtokosok vagy magas rangú megyei tisztviselők lépik át a titkos szentélyek kapuit;

1785 után a felvilágosodás apostolai és zászlóvivői: írók, egyházaikkal meghasonlott papok és

osztályaiktól  megvetett,  anyagilag  tönkremenő  nemesek  keresik  a  »fényt  és  maguk  sem

veszik észre igazi jelentőségüket: a fényt ők maguk adják, viszik a páholyok jövőt váró, hitet

és lelkesítést terjesztő »testvérei« közé.”304 Az idézett mondatról a korstílus díszét lehántva

pontos  defíníciót  kapunk  a  páholyok  jelentőségére.  A  számban  s  műveltségben  lassan

gyarapodó polgári  értelmiség első akciósejtjei a páholyok, egy új életforma s életeszmény

tanműhelyei. A titokzatos külsőségek és a látványos felvételi s egyéb ceremóniák ezt sokáig

sikeresen  leplezték,305 mikor  azonban  mind  nyilvánvalóbbá  vált,  a  mágnások  nagy  része

beszüntette a működését; a kőművesek nyelvén szólva: „fedezett”. S mikor azután nálunk is

megnyíltak  a  szakmai  és  társadalmi  érintkezés  s  fölemelkedés  más,  hatékonyabb  útjai,  a

páholyok végleg jelentőségüket s értelmüket veszítették. A megmerevedett feudális s a lassan

kibontakozó polgári világ közötti átmenet korában azonban Közép-Kelet-Európa-szerte szinte

hézagpótló szerepet töltöttek be a kőművesek, első nevelőiként egy polgári értelmiségnek,

mely másutt, tőlünk nyugatra s északra más erők hatására, erősen különböző s a művelődés

fejlődésére lényegesen kedvezőbb keretek között formálódhatott.

A páholyoknak ugyanis egyáltalában nemcsak jó hatásai regisztrálhatók. A tehetségek

mellett felszabadították – tán még nagyobb mértékben – a törtetőket s a szélhámosokat is. A

XVIII.  századi  Európa  szellemi  klímája  egyébként  is  kedvezett  a  tudományos

szerencselovagoknak,306 s  a  páholyok  jótékony  homályában  a  kalandorok  még  sokkal

könnyebben érvényesültek. Hála Kazinczy közlékenységének, elég jól ismerjük például egy

nevezetes  felvidéki  kalandor  és  alkimista,  Hánzéli  Márton  rózsakeresztes  üzelmeit.  Ez  a

Hánzéli Márton nevelőként került Pottornyay András – nejével szerzett – girálti kastélyába.

Pottornyay úr „buzgó és bibliás ember volt, de – jellemzi Kazinczy – amellett rettenetesen

megbotránkoztató”. Nem került sok fáradságába Hánzélinek az urat s az egész eperjesi „Zum

számára még külön páholyokat is szerveztek, s a szabadkőművességgel nem rokonszenvező jozefinista rendszer
sokkal jótékonyabban hatott a származási hátrány csökkentésére.
304 Jancsó Elemér id. műve pp. 145–146.
305 „Paradoxe – írja  híres  könyvében a kőművesekről Paul Hazard – des  gens qui ne veulent  plus d'Église,
fréquentent une chapelle obscure. Des gens qui ne veulent plus de rites ni de symbols, recourent aux symboles et
aux rites: l'imitation; les colonnes,  la toile reinte qui représente le temple de Solomon, l'étoile flamboyante;
l'équerre, le compas, le niveau. (...) Des rationaux vont chercher au fond des âges les élements d'un mysticisme
qui,  plus  tard,  et  chez  quelques-uns  d'entre  eux,  se  substituera  à la  raison.”  Lásd:  Hazard,  P.:  La  pensée
Européenne au XVIIIème siècle de Montesquieu à Lessing. Tome I. Paris, 1946. Boivin et Cie. p. 364, 377.
306 Vö.:  Biermann,  K.  R.:  Auf  den  Spuren  des  mathematischen  Glücksritters  Ferdinand  von  Sommer.  =
Forschungen und Fortschritte 41 (1967) pp. 235–238.



tugendhaften  Reisenden”  nevű  páholyt  az  aranycsinálásra  rábeszélni.  „Alkémista

laboratóriumot rendeztek be – írta Szathmáry László – a kastély félreeső részén. Pottornyay

szívesen áldozott rá, Hánzéli  pedig pompásan értette a berendezést.  A rózsakeresztesek itt

gyűltek össze munkára. Akik Girálton laktak, egész nap aranycsinálással és orvosságfőzéssel

foglalkoztak, de ha az éj elérkezett, inkább a jótermetű parasztmenyecskék érdekelték őket.

Pottornyayné  egy  darabig  tűrte  az  aranycsinálásnak  ezt  a  szokatlan  módját,  de  aztán

megsokallta, és az egész társaságot kikergette. A társaság azonban nem jött zavarba, átvonult

a szomszéd faluba, Kerekrétre, az asszony másik birtokára. Itt folytatták azt, amit Girálton

félbehagytak.”307 Hánzéli azonban – nem minden botrány nélkül – nemsokára odébb állott és

„távozása  véget  vet  minden  komolyabb  munkának.  Ő  lévén  –  írta  Jancsó  –  a  felvidéki

szabadkőművesség  igazi  megszervezője  és  leglelkesebb  vezére,  eltávozásával  válságba

juttatta a városa és a szomszéd helyek szabadkőművességét. A rózsakeresztes munka még

folyt egy darabig Eperjesen, de az »Erényes utazóhoz« csakhamar megszűnt.”308

Meg  kell  figyelni,  milyen  különböző  hangsúllyal  ismerteti  a  kémiatörténész  s  az

irodalomtörténész Hánzéli  működését.  Hasonló kettősség jellemzi  ugyanis  magát az egész

szabadkőművességet.  A  páholyok  titkolódzása,  az  exotikus  és  fellengzős  szertartások,  a

nagyzoló  és  hivalkodó  címek,  a  mozgalom  múltját  s  kereteit  misztifikáló  elbeszélések

kétségtelenül  erősen  gátolták  a  józan  természettudományos  gondolkozás  megerősödését  s

terjedését. Viszont a kőművesség fennkölt, emberbarát célkitűzései s a művelődést szolgáló

propagandája  Közép-Kelet-Európa-szerte  elősegítette  a  nemzeti  irodalmak  kifejlődését  s

egységesedését; egységesedését színvonal és jelleg tekintetében egyaránt. A páholyok körül

csak ritkán, s egyéb szerencsés körülmények közrejátszása miatt sarjadt ki jelentős tudomány;

az  irodalmi  élet  azonban  nemegyszer  láthatóan  a  páholyok –  közvetlen  vagy közvetett  –

hatására virágzott ki.309

Kivált  Pesten,  ahol  a  80-as  években s  a  '90-es  évek elején  a  szabadkőművesség az

irodalompártoló arisztokrácia s az írók találkozását katalizálta.

A pesti „Zur Grossherzigkeit” páholy a '70-es évek elején keletkezett, de föllendülését a

„Draskovich-rendszer” elfogadásától (1775) s Draskovich János pesti tartózkodásától (1776–

1778)  szokták  keltezni.  Gróf  Draskovich János  (1740–1787)  előkelő  katona-családból

származott,  s maga is  ezt  a pályát választotta.  Gyorsan haladt a ranglétrán s kora számos

előkelő osztrák, horvát és magyar tisztjéhez hasonlóan ifjan megismerkedett a szabadkőműves
307 Szathmáry László: Magyar alkémisták. Bp., 1928. K. M. Természettudományi Társulat. p. 375.
308 Jancsó Elemér id. műve p. 141.
309 Erre a kettősségre implicite már Eckhardt Sándor figyelmeztetett; elsősorban Kazinczy nyomán, aki lelkes
szabadkőműves volt, de „mélyen lenézte apósa alchimiai és egyéb titkos működését”. Eckhardt Sándor: Magyar
rózsakeresztesek. = Minerva 1 (1922) pp. 208–223.



eszmékkel s lelkes hívéül szegődött. A szabályokat azonban nem minden tekintetben találta

megfelelőnek, s főleg az bántotta,  hogy a magyarországi  páholyok mind német nyelvűek.

Kidolgozott tehát horvátországi szolgálata idején barátjával, Niczky István gróffal versengve

egy latin nyelvű rendszert (Latomia Libertatis sub corona Hungariae), melynek programja –

Jancsó szerint – „nem csupán egy humanista lélek becsületes vallomástétele az elnyomott

»emberek« mellett, hanem a társadalmi valóságokat felismerő társadalomvizsgáló csodálatos

mélyenlátásának  bizonyítéka  és  szembeszállás,  bátor  kiállás  az  elnyomók és  elnyomottak

harcában a lentlévők igazsága mellé”.310 Domanovszky Sándor óvatosabb véleménye szerint

„nem  is  lehetett  volna  jobban  formulázni  a  felvilágosodáshoz  hajló  megyei  nemesség

gondolkozását”, mint ahogy Draskovich teszi a  Latomia-ban.311 Jancsó szerint Draskovich a

jakobinusok  elődje,  Domanovszky  szerint  pedig  a  Latomia  az  1790–1791-i  diéta  nemesi

szónokai szájába adott érveket.

Akárhogyan  is  volt,  a  Draskovich-rendszert  –  kezdetben  –  a  legtöbb  honi  páholy

elfogadta.  Csak  Eperjesről  tiltakozott  Hánzéli  Márton,  aki  a  Draskovich-rendszert  követő

páholyokat följelenteni is kész volt „az államra nagyon veszélyes patriotizmusuk” miatt.312 A

köznemesség  ellenben  tán  épp  emiatt  –  vagy  inkább  a  latin  nyelv  miatt?  –  kedvelte;

mindenesetre  Domanovszky  elsősorban  „a  Draskovich-obszervanciához  fűződő

hagyományok”nak  tulajdonítja,  hogy  a  köznemesség  –  elsősorban  épp  a  budai  és  pesti

páholyokban betöltött vezető szerepe következtében – „a korábbi szűklátókörű verbőczyánus

rendi  szellem  egyoldalúan  alkotmányvédő  irányából,  amely  törhetetlenül  ragaszkodott

meglevő  régi  állapotokhoz  és  semmi  változtatáshoz  nem  akart  hozzájárulni,  a  sokkal

hajlékonyabb  új  nemzeti  irányba  terelődött  át”.313 Azonban  Buda  és  Pest  német  nyelvű

(gyakran közvetlenül Ausztriából vagy Németországból ide származott) polgári értelmisége –

köztük  több  egyetemi  professzor  –  nem  föltétlenül  rokonszenvezett  a  köznemesség

törekvésével; a budai páholyok története a  '80-as években intrikák, sértődések, egyesülések,

szétválások, „fedezések”, újraalakulások áttekinthetetlen zűrzavara, amit még a monarchiabeli

„Frey-maurerei”  lelkes  szabadkőműves  hagiográfusa,  Abafi  Lajos  sem  tudott  (szokása

310 Jancsó Elemér id. műve p. 136.
311 Domanovszky Sándor: József nádor élete. Első rész. Bp., 1944. Magyar Történelmi Társulat. p. 137.
312 Domanovszky Sándor id. műve p. 142.
313 Uo. p. 141. – Domanovszky kétségkívül nem vádolható a szabadkőművesek iránti elfogultsággal, de – tán a
nemesség „hajlékonyságát” demonstrálandó – valószínűleg túlozza a páholyok jelentőségét a nemzeti reform-
törekvésekben. „A reform-mozgalmak egyike-másika – írja Gálos Rezső – tőlük indult ki. De még a nyelvért
való küzdelem sem folyt a hazafias törekvésekkel egy síkon, mert előadási nyelvük Kármán idejében a német és
a  latin  volt;  pedig  Kazinczy mindjárt  1790-ben  sürgette  a  magyar  nyelv  bevezetését.”  Lásd:  Gálos  Rezső:
Kármán József. Bp., 1954. Művelt Nép. p. 50. Lényegében Domanovszkyéval egyezik Balázs Éva véleménye:
„Az olvasmányok passzív hatása itt aktivizálódik, itt hangzik el először a szabadság és egyenlőség jelszava, az
országgyűlési articulusokhoz kapcsolódó rendi szemlélet itt lazul fel.” Lásd: H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely,
a reformpolitikus. Bp., 1967. Akadémiai. p. 10.



szerint)  összefüggő  és  világos  történetté  kiegészíteni.314 A  történet  részletei  tán  nem  is

fontosak itt, elég annyit megjegyezni, hogy sok viszontagság után az „Ad Magnanimitatem”-

ből a 80-as évek közepén újból „Zur Grossherzigkeit” lett s a kalapácsvető főmesteri széket a

gazdag köznemesség köztiszteletben álló irodalomkedvelő vezéralakja, Orczy József báró315

helyett  a  pesti  egyetem Bajorországból  idekerült  illuminátus  filozófia-professzora,  Anton

Kreil foglalta el.

Volt-e a páholyoknak közvetlen szerepük a 80-as évek pesti tudományos-társaságalapító

próbálkozásaiban?

Waldapfel József a pesti és budai irodalmi élet kezdeteiről szóló monográfiájában már

mindenesetre megállapította,  hogy a „Kovachich magánvállalkozásaként megjelent Merkur

von  Ungarn”  kiadójaként  föltüntetett  „Gesellschaft  patriotischer  Liebhaber  der  Litteratur”

mögött  „valószínűleg  a  Pozsonyból  átköltözött  Első  ártatlanság  szabadkőműves  páholy

rejlik”,316 ennél  többet  azonban  ma  sem  tudunk  mondani.  A Merkur  von  Ungarn,  oder

Litterarzeitung für das Königreich Ungarn und dessen Kronlnder szerkesztője,  Kovachich

Márton György jól ismert szabadkőműves volt, s szabadkőműves volt a szerzők többsége is,

ebben azonban semmi különös sincsen, hiszen a 80-as években a páholyokban igen sok pesti

professzor  működött,  s  a  Merkur kifejezetten  egyetemi  folyóirat  volt.  Főleg  az  egyetem

szervezetét,  órarendjét,  alkalmazottait,  történetét  valamint  a  magyarországi  közép-  és

főiskolákat s az oktatási reformot ismertette, nem is annyira a Magyar Királyság, mint inkább

a külföld – elsősorban a német világ – tudósaival és irodalmáraival. Közölt a Merkur von

Ungarn magyar  nyelvű  könyvekről  is  recenziókat,  részletesen  ismertette  a  sárospataki

kollégium történetét s állapotát, beszámolt – nagy elismeréssel – a piaristák iskoláiról és –

kevésbé lelkesen – a debreceni Kollégiumról; mindez azonban inkább külföldi literátusokat

érdeklő hazai különlegesség, semmint a honi fejlődés belső igényeit szolgáló írás.

Kovachich  ismert  s  elismert  tudós  volt  német  kollégái  körében,  s  láthatóan  arra

törekedett, hogy érdekes anyagot szállítson számukra, s lehetőleg meggyőzze őket, hogy a

fiatal  pesti  egyetem sem marad el  túlságosan a németek boldogabb és régibb intézményei

mögött. Németül írt és iratott hát, hiszen németeknek írt; a magyar szerinte egyébként sem

irodalmi nyelv, s nem alkalmas a felvilágosodás terjesztésére.317 Márpedig a felvilágosodás

kötelező  volt  a  német  egyetemi  professzorok  ama  világában,  melyre  ő  –  s  véle  kollégái

többsége  –  mérceként  tekintett.  Ebben  a  világban  meg-  s  elismertetni  magukat  és
314 Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Bp. [é. n.] Ludwig Agtner. p. 156, 286.
315 Orczy József báró a híres irodalompártoló és költő, Orczy Lőrinc báró fia volt, az Orczy-kert létesítője, az
1790-es köznemesi mozgalom egyik vezére.
316 Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. 1780–1830. Bp., 1935. MTA. p. 50.
317 Uo. p. 48.



egyetemüket: ez volt az ő legfőbb igyekezetük. S végül is talán így értendő a folyóiratot kiadó

társaság  nevében  szereplő  „patriotisch”  jelző,  mely  azonban  egyáltalában  nem  zárta  ki

Dugonics András II. József ellen lázongó „nemesi és nacionaliata”318 magyarságát. A Merkur

von  Ungarn ugyanis  megadta  a  császárnak,  ami  a  császáré,  s  a  német  egyetemi

aufklérizmuanak – ami az istené. S e hit jegyében láthatóan jól megfértek egymással a német

és a magyar nyelv hívei,  illuminátusok és exjezsuiták.  A Dugonics Andrást  (és a magyar

nyelv  tudományra-termettségét)319 dicsérő  Koppi  Károly  meg  a  német  nyelv  tudományos

elsőbbségét  valló  Kovachich,  az  illuminátus  Kreil  meg  az  exjezsuita  Makó  azonos

közösséghez:  a  pesti  egyetemhez  tartoztak.  Nemcsak  –  olyan  amilyen  –  megélhetésüket:

társadalmi megbecsülésüket is ennek köszönhették a növekvő s polgárosodó városban, s a

német  kollégák  körében  elért  sikereik  jelezték  –  s  adták  meg  –  a  rangjukat.  Vallási,

világnézeti,  nyelvi  s  születési  különbségeken  túl  s  ellenére  egységbe  foglalta  őket  az

intézmény,  s  Martinovics  élénk  fantáziával  megírt  följelentéseiben  bizonyosan  teljesen

alaptalanul, de – épp egyetemi tapasztalatai alapján – tán nem teljesen értelmetlenül „beszél a

jezsuiták és az illuminátusok szövetkezéséről”.320

Az egyetem a '80-as évek végén, a '90-es évek elején határozott, önálló szellemi tényező

a honi életben. Az egyetem Budára, illetve Pestre költözése idején még a professzorok nyertek

„fényt”  a  páholyoktól,  a  '80-as  és  '90-es  évek  fordulójára  azután  majdnem megfordult  a

helyzet. S az egyetem növekvő tekintélye a háttere az első honi tudományos társulásoknak.

Az egyetem

A felvilágosodás korában keletkezett vagy akkor is működő tudományos társulatok – kivált a

német  művelődés  világában  –  rendszerint  egyetemek  mellett  alakultak,  illetve  egyetemi

professzorok vezetése  alatt  állottak.  Többnyire  az  egyetem –  az  egyetemi  professzorok –

„propagandaszervezetének”  és  „tájékoztató-hivatalának”  a  szerepét  látták  el  ismertették  a

helyi  kutatás  eredményeit  a  fejedelemmel,  a  város  értelmiségével,  s  elsősorban  a  többi

városban élő s dolgozó tudósokkal, akiknek munkásságáról viszont értesítették a helyieket.

Éppen  ezért  a  társaság  legfontosabb  feladataihoz  tartozott  egy  folyóirat  kiadása  s  más

318 Szauder József: Az estve és az álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Bp., 1970. Szépirodalmi. p. 146.
319  „Der Verfasser hat durch diese zwei Werke – írja Dugonics Tudákosság-áról – bewiesen, dass die ungarische
Sprache, wenn man ihrer mchtig genug ist, so reich sey, dass man in derselben alle Wissenschaften behandeln
könne, ...” Lásd: Merkur von Ungarn 1 (1786) pp. 1041–1042.
320 Sándor  Lipót  főherceg nádor  iratai  1790–1795.  Kiadta,  a  bevezető  tanulmányt  és  a  magyarázatokat  írta
Mályusz Elemér. Bp., 1926. Magyar Történelmi Társulat. p. 153. Lásd még: Benda Kálmán id. műve p. 60. és I.
köt. Iratok 31. sz., 46. sz.



társaságok  folyóiratainak  figyelése.  Nemcsak  –  sőt  elsősorban  nem  –  az  elsőrangú

centrumoké.  A  XVIII.  század  tudományos  világa  erősen  hierarchikus;  s  a  hasznosítható

értesülések  cseréje  az  azonos  tudományos  szinteken  a  legélénkebb.  Az  akadémiák

tevékenysége ezt a szintekre osztott „kommunikációt” katalizálta, s ezáltal meghatározta az

egyetemek s a tudósok helyét a „tudományok nagy láncában”.

Érthető hát a pesti egyetem botanika- és kémiaprofesszorának, Jakob Joseph Winterlnek

az  öröme,  mellyel  professzortársait  köszöntötte  1784.  március  13-án  a  tudós  társaság

megalakulása alkalmából.  „Leírhatatlan boldogság látnom – mondotta  (természetesen ékes

német körmondatokban) régi vágyaim csírázását, hisz Önök, tisztelt Barátaim és Kollégáim!

lám összegyülekeztek, hogy végre alapjaiban is műveljék azokat a hasznos tudományokat,

melyeket már hosszú évek óta számos tanszéken előadnak a tudást szomjazóknak, s hogy, mit

még  országunk  félénkebb  múzsái  eddig  tenni  alig  merészeltek,  eredeti  közleményekkel

gazdagítsák azokat, hogy ezáltal is méltóbbakká tegyék az előadásokra és az ezzel kapcsolatos

királyi kiadásokra. Eme figyelemre méltó napon, mely talán új korszakot nyit Magyarország

történelmében, egyesülnek Önök a legfölvilágosultabb nemzetekkel, melyek közül legtöbben

már  sok-sok éve  elkezdették  volt  a  tudományok társaságok általi  művelését,  találmányaik

bőkezű  hozzájárulásával  s  mindenekelőtt  országuk  természetrajzának  s  művészeteinek

közkinccsé  tételével.  Jóllehet  Magyarország  ez  idáig  eme  példák  egyikét  sem  követte,

mégsem  lehet  azt  mondani,  hogy  ne  lett  volna  már  a  legkorábbi  időkben  jó  szívvel  a

tudományok iránt: – már az előző századokban engedélyezte, hogy a királyai által alapított

egyházi javadalmakat a tudományok meghonosítására fordíthassák; még magánszemélyek is

bámulatra méltó bőkezűséggel tekintélyes alapítványokat létesítettek, hogy tanítók és tanulók

ne csak az országban, hanem Itáliában, Németországban és Hollandiában is tanulhassanak; és

annyira beleszerettek az egyetemi alkotmányba, hogy az ország nagyjai a mai napig egyetemi

titulusokkal – Magnificus, Spectabilis, tekintetes – neveztetik magukat, s az ország legtöbb

kollégiuma Universitásnak hívatja magát. De a hasznos tudományok szerencsétlenségére, az

ország akkori szelleme (bármennyire csaknem ellentétes ízlésbe csapott is át máma) csak jogi

ismeretekre és teológiára vezetett.”321

Winterl  azután  ismerteti  a  korábbi  társaságalapító  terveket,  kivált  Fischer  Dánielét

beszéli  el  pontosan,  szervezeti  és  szakmai  részletekkel  gazdagon,  s  elemzi  a  terv

meghiúsulásának okait s körülményeit. „A mi boldogabb korunkban – folytatja – az említett

akadályok eltávolíttattak az útból: a magyar egyetem (die hungarische Universitt)  megérte

321 Anrede  des  Herrn  Jakob  Joseph  Winterl  an  die  versammelten  Mitglieder  der  Hungarischen  gelehrten
Gesellschaft  am  Tage  ihrer  ersten  Versammlung  den  13.  Mrz  1784.  Monatliche  Früchte  einer  gelehrten
Gesellschaft in Ungarn, Brachmonat 1784. Pest und Ofen, bey Weingand und Köpf. pp. 1–32.



tizennegyedik évét s ez alatt számos tanult embert képzett; ami azonban a mi szempontunkból

még kedvezőbb hatású, az az ez idő alatt Magyarországban keletkezett buzgóság, mely még

termékenyebb  lehetne,  mint  maga az  egyetem,  mely nem függ tagjai  akaratától.  Ma már

országszerte  a  legtartalmasabb  könyvtárakat,  a  leghasználhatóbb  fizikai  eszközöket,  a

leggazdagabb  természetrajzi  gyűjteményeket  találjuk;  s  férfiakat,  akik  szorgosan  olvasnak

anélkül,  hogy  engednének  az  írói  hírnév  csábításának,  férfiakat,  akik  boldogan  áldozzák

jövedelmük egy részét új kísérletekre, vagy újból kipróbálják a régieket és a többszöri kudarc

sem riasztja el őket; ismerünk Magyarországon birtokokat, melyeknek jövedelmét jelentősen

megnövelte az az egyszerű, korábban megvetett tény, hogy megtanulták a növények s füvek

megkülönböztetését, megismerték a rovarokat s átváltozásaikat. Ha ez a mozgalom behatol a

közemberek  soraiba  is,  jobb,  egészségesebb  s  olcsóbb  lesz  az  ételünk  és  a  kézművesek

olcsóbban fogják szállítani termékeiket.”322

Ehhez  azonban  az  kell,  hogy  egy  társaság  gyűjtse  össze  az  egyébként  elkallódó

találmányokat,  s  ezáltal  egyszerre  szolgálja  a  tudományok  gyarapodását  s  Magyarország

dicsőségét. Magában senki sem mehet sokra, a képességek megosztottak, s csak megfelelően

működő  Társaságban  egészítik  ki  egymást;  így  kijavítják  a  tévedéseket,  megszüntetik  a

hiányokat,  s  „az egyesült  barátok a  természet  igaz tarifája  szerint  fizetik  meg egymásnak

szolgálataikat.”323

Persze sok társaság nem ilyen, és sok helyütt csak hírnevük öregbítésére szövetkeznek a

tudósok.  Épp  azért  jó  előre  ki  kell  dolgozni  a  publikálás  föltételeit  s  szabályait,  hogy a

hasznos tudományok művelése egyének hiúságától s civódásaitól kárt ne szenvedjen. Winterl

javasol  is  mindjárt  néhány  elvet,  mindenekelőtt  azonban  követendő  példaként  állítja  a

Társaság elé a majna-frankfurti Gesellschaft der nützlichen Wissenschaften-t.

Baconiánus  program  tehát,  a  német  tanszéki  aufklérizmus  szabályai  szerint.  A

publikálás  tervezett  elvei  az  egyetemieknek  kedveztek,  a  többieket  Winterl  inkább  a

pártfogásra s az olvasásra biztatta. A hasznosság hangoztatásával azonban tán nem is annyira

őket, mint inkább a tudományokat közismerten hasznosságukért s hasznuk szerint értékelő

uralkodót akarta megnyerni az ügynek. Mindez úgyszólván kötelező nemzetközi aufklérista

sablon; a következőkben azonban Winterl – kellő mentegetőzések után – elmondotta, hogyan

képzeli  a  különböző  szaktudományok  művelését  a  leendő Tudományos  Társaságban.  Mai

nyelven: helyi viszonyokra alkalmazott tudományelméletet vázolt.

322 Uo. pp. 10–11.
323 Uo. p. 11.



Először is a természethistória helyét s föladatát jelöli ki az emberi tevékenységek „nagy

láncában”,  mely  az  emberiséget  a  boldogságra  hivatott  vezetni.  Ebben  a  nagy láncban  a

Természethistória az első láncszem, s noha látszólag unalmas és sivár, minden másnak az

alapja; hisz „mi lehet soványabb s egyszerűbb az ábécé betűinél, s mégis nem ezek-e az igazi

alapeszközök, amik segítségével közöljük egymással gondolatainkat, fogalmakat gyűjtünk és

új  tapasztalatokra  alkalmazunk,  utódainkra  hagyjuk  érzéseinket  és  elsajátítjuk  elődeink

minden tudását.324

A természethistóriában halmozódó tudást a mesterségek tökéletesítésére kell fordítani.

Mert  bármily  tökéletlenek  ma  a  –  történelem  előtti  időkben  kétség  kívül  tökéletes  –

mesterségek,  tudomány  által  hatalmasan  javíthatók.  Például  a  gyógyszerészet  –  érvel

Winterlben a kémikus – mily szánalmas állapotban volt még száz éve is, a fizika alkalmazása

előtt!  Öt  tudományt  sorol  fel,  mely  mesterségekre  vezet:  matematika,  kísérleti  fizika,  a

tapasztalás  művészete  (ma  „heurisztikának”  mondanánk),  esztétika  és  földrajz.  Az  öt

tudománynak  –  a  kantiánusok  szokása  szerint  –  öt  „képességet”  feleltet  meg,  mely

mindenkiben megvan, csak különböző mértékben. Akiben kiemelkedően erős a „képesség”,

az a „genie”; ez azonban többnyire csak a tudományok egyikére terjed ki, s egyébként is igen

ritka. Ezért azután igen lényeges a kiegyenlítődés a genie és a „genietelen fejek” (genielose

Köpfe) között; éppen ez a tudóstársaságok fő feladata.

Ezen túl is persze rengeteg a lehetőség, az elvégzendő munka bővében van mindenütt.

A botanika például igazán rohamosan fejlődött Cesalpinotól Linnéig, s mily távol áll mégis a

tökéletességtől! S Linné is csak a növényeket s – úgy ahogy – az állatokat rakta rendbe, az

ásványok között  még ma is  a  legteljesebb zűrzavar  uralkodik.  S egyébként  is:  „Linné úr

rendszere  valójában gyenge kitalálás,  maga ia  elvetette  volna,  ha  a  hibáit  el  nem ismerő

nyakasság  nem lett  volna  nélkülözhetetlen  tulajdonság  világhíréhez;  a  géniuszok gyakran

nagyon természetellenesek: semmitmondó ok miatt összecsapva, kicsiség miatt szétválasztva;

a  fajok  megkülönböztetésében  munkája  oly  megemészthetetlen,  hogy  az  ember  két  út

egyikére  kényszerül:  vagy  elhagyja  a  megkülönböztető  jegyeket  és  csak  az  ábrákra

szorítkozik,  mint  Jacquin  teszi,  vagy  nem tekintve  az  ábrákat,  a  növényeket  a  megadott

megkülönböztető jegyek szerint keresi  ki,  s  azt,  amelyik egyikkel sem hasonlítható össze,

újnak  tartja  s  illő  megkülönböztető  jeggyel  látja  el.”325 Tulajdonképpen  –  véli  Winterl  –

mindkét  út  járható,  de  Jacquin-t  követve  elvész  a  botanika  s  a  zoológia  „nagy szépsége,

324 Uo. p. 16.
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tökéletessége,  haszna”; az tudniillik,  hogy két kis könyvvel a zsebében az ember bárhová

kerül, nevén tud nevezni minden növényt s állatot.

A nevek különben is Linné legtökéletesebb alkotásai, itt  valóban „férfias bátorsággal

törte meg a jeget”. Sajnos „a németek közt ehhez még senkinek sem támadt mersze; mi még

mindig Blumenbltter-ről beszélünk, ahol ő petals-t (s nem folia floris-t) mond, Staubbeutel-ről

beszélünk, mikor ő Antheraeről (s nem Vesicula pollinis-ről) és így tovább; ha az anatómusok

bátrabbak  nem  lettek  volna,  tán  még  ma  is  törzstámasz-ról  beszélnénk  lábak  helyett  s

törzstámasznyúlványokról lábujjak helyett”.326

Ez a  kis  nyelvi  kitérő  két  szempontból  is  figyelmet  érdemel.  Az  egyik  az,  hogy a

nyelvről  szólva  Winterl  milyen  természetesen  mondja,  hogy  „mi  németek”,  holott

Magyarországról  s  a  magyar  múltról  meglehetősen  elfogult  magyar  „hazafiként”  szól.  A

közös haza tehát nem jelentett semmiféle nyelvi együvé tartozást (aminthogy a közös nyelv is

takarhatott nagyon különböző „hazafiságokat”). Az akadémiai próbálkozások szempontjából

azonban érdekesebb Winterl nyelvújító szenvedélye: lám, már az első honi akadémiai gyűlés

sem eshetett meg nyelvművelés nélkül. S hogy nem a magyar, hanem a német nyelv volt a

művelés tárgya, az csak fontosabbá teszi az esetet, hisz a példa így érzékelteti igazán, miféle

általános és elterjedt aufklérista elvvel találkozunk a nyelvújításban.

Látott  s  persze  előírt  Winterl  a  honi  tudománynak  más  föladatokat  is  a  (német)

nyelvművelésen túl. Mindenekelőtt a botanika területén Linné rendszerének javítását, s lassú

átalakítását  a  természetnek  jobban  megfelelő  rendszerré.  Kutatási  módszerként  kétféle

„összehasonlítást”  jelöl  meg:  az  egész  élőlény (természetes)  hasonlítását  a  többihez,  és  a

(mesterségesen)  kiválasztott  jegyek  szerinti  osztályozást.  Az  experimentális  fizikáról

megjegyzi,  hogy erre  vonatkozóan  nem adhat  tervet,  nem utolsósorban  azért,  mert  ezt  a

tudományt nagyon sokféle néven – pl. kémia, általános és különleges fizika, kísérleti fizika,

mineralógia,  metallurgia,  fiziológia  stb.  –  nagyon  sokféle  szempont  szerint  művelték,

úgyhogy  teljesen  darabokra  szakadt.  Terv  helyett  összefoglalja  röviden  az  „igazi

experimentális fizika” elméletét. Winterl elmélete négy részből áll, s lényegében az erők és a

testek kölcsönhatása alapján elképzelt  kutatási  lehetőségeket  osztályozza,  s  vázolja  az így

nyert  ismeretekből  következő  gyakorlati  hasznot.  Ehhez  hasonló  pseudonewtoniánus-

baconiánus módon ismerteti – igazi tudományszervezői lelkesedéssel – a feltalálás művészetét

(mai  nevén heurisztikát).  Itt  azonban  már  megfejeli  az  aufklérista  racionalizmust  egy kis

hamisítatlan német preromantikával:  a genie-t,  a „jó fejet” ugyanis nem lehet felfedezésre

tanítani, hisz ő ezer dolgot vesz magától észre ott, ahol más nem is lát semmit. Annál inkább

326 Uo. pp. 22–23.



kell azonban tisztítani az utat a „buta fejek”, azaz a közönséges emberek előtt, s kezük ügyébe

kell  adni  a  fölfedezéshez szükséges  eszközöket:  „die  Wissenschaften sind durch Ordnung

verkürzte, und zur Fassung für den blöden Kopf eingerichtete Erfindungsarten, die das Genie

aus dem rohen unaufgerumten Zustand der Gegenstnde sich selbst entwickelt.”327 

A német egyetemek hatásáról tanúskodik az a nagy szerep is, amit Winterl az esztétikai

kutatásoknak szánt;  a  német  mintákat  követi  földrajzi  programja is,  a  divatos  statisztikai-

államgazdaságtani leírásokat állítva példaként kollégái elé.

Nem tudjuk,  volt-e  a  társaságnak több gyűlése  ezen az  egyen kívül,  a  Monathliche

Früchteből  mindenesetre  több  nem jelent  meg.  Winterl  gondos  monográfusa,  Szőkefalvi-

Nagy  Zoltán  sem bukkant  folytatás  nyomára,  de  megjegyzi,  hogy  a  következő,  1802-es

próbálkozás támogatói között is „ott látjuk Winterlt”.328

Az 1802-es akadémia-alapítási kísérlet is egyetemi vállalkozás volt. A tervét Winterl

nagy utóda, Kitaibel Pál készítette, ám ez a próbálkozás még hamarább meghiúsult mint az

első:  csupán  az  előkészítő  bizottság  gyűlt  össze  1802.  március  6-án,  elfogadták  Kitaibel

kitűnő tervét,  a társaság azonban még az első ülésig sem jutott  el.  De a terv nem tűnt el

nyomtalanul, megjelent nyomtatásban. „A tudományok közül – írja róla a magyar botanika

történetírója,  Gombocz  Endre,  aki  több  művében  elemezte  Kitaibel  »Plan«-ját  –  felölelte

volna hazánk földrajzát, az általános természettudományt, zoológiát, botanikát, mineralógiát,

kémiát, fizikát, gazdaságtant, technológiát, orvostudományt és a mechanikára és hidraulikára

alkalmazott  matematikát.  Hogy  mennyire  szükség  van  egy  ilyen  társulatra,  azt  –  sorolja

Gombocz Kitaibel érveit  – azok a ferde nézetek mutatják legjobban, melyek hazánk felől

itthon  és  külföldön  uralkodnak.  Mily  kevéssé  ismerjük  éghajlatunkat,  melynek  külföldön

olyan veszett híre van, hogy Magyarországot a nemzetek temetőjének hívják mily keveset

tudunk Alföldünk talajáról, hegyeinkről, folyóinkról stb. Utal arra a szoros kapcsolatra, amely

az  egyes  természettudományok  között  fennáll,  amely  lehetetlenné  teszi,  hogy  egymástól

elszakítva  munkálkodhassanak  saját  területeiken.  Míg  egyes  tudományok  tapasztalatokat,

adatokat gyűjtenek, mások ezekből a tapasztalatokból általános érvényű törvényeket vonnak

le, melyek az előbbieket biztosabb és gyorsabb haladáshoz segítik. Így kerül kapcsolatba a

kémia  az  élők  világával,  a  kémia  és  a  fiziológia  a  mezőgazdasággal,  a  mezőgazdaság  a

mechanikával  és  hidraulikával.  Az  egész  indokoláson  végighúzódik  Kitaibel  egészséges

természetszemlélete, mely mindent a nagy természet részeinek lát. Kidolgozza az egyesület

327 Uo. p. 29. – Ám a botanikus Winterl értékelését lásd: Priszter Szaniszló: Néhány újabb dokumentum Winterl
életéhez és működéséhez. = Botanikai Közlemények 60 (1973) pp. 53–64.
328 Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Adatok a hazai kémiai tanszék történetéhez. I. Winterl Jakab. = Az Egri Pedagógiai
Főiskola Füzetei 186. sz. Eger, 1960. pp. 413–433. (Klny. a Főiskola Évkönyveinek VI. kötetéből) 



egész  szabályzatát  a  legaprólékosabb  részletekig  olyan  ügyesen,  hogy  a  későbbi

Természettudományi Társulat szervezetének is mintául szolgál.”329

Kitaibel  1802-es  „Plan”-ja  és  az  1784-es  Winterl-féle  vállalkozás  között  is  tudunk

azonban  az  egyetemről  kiinduló,  illetve  egyetemi  professzorok  által  létrehozott  társulási

kísérletekről. Nem tudjuk, kiket rejtett a Kovachich-féle  Merkur-t kiadó „hazafiúi társaság”,

jól ismert azonban a magyar nyelv első egyetemi tanára, Vályi András körül összegyűlt s

működő Pesti  Magyar Társaság története.330 Ez a társaság inkább csak egyetemi hallgatók

irodalmi  önképzőköre volt,  ám hatását  tekintve  nem épp jelentéktelen;  Aranka György is

hivatkozott rá nyelvmívelő társasága programjában.

Kevésbé ismertek, de sokkal jelentősebbek az 1790-es évek elején Schedius Lajosnak,

az  esztétika  ifjú  professzorának  összejövetelei.  „Schediusnál  –  írja  ezekről  Waldapfel  –

gyakran gyülekeztek a főváros legkiválóbb tudósai, főleg Haliczky, a német nyelv egyetemi

tanára, Mitterpacher, a természetrajzé és mezőgazdaságé, Winterl, a kiváló vegyésztanár, az

1784.  évi  természettudományi  társaság  alapítója,  Schönwiesner  és  Schwartner

historiográfusok,  Kreil,  a  filozófia  tanára,  továbbá  Dugonich  és  Prónay  Sándor  br.”331

Schedius baráti köréhez tartozott Kármán József is, és Toldy Ferenc szerint 1793-ban épp egy

ilyen estélyen, Kármán javaslatára született meg a gondolat, hogy Pestet irodalmi központtá

tegyék.332 „Toldy Ferencnek kissé romantikusan beállított előadása szerint Schedius Lajosnál

egy »írói estvélyen«, 1793-ban (bizonyosan az év vége felé) született meg a gondolat, hogy

Pestet  irodalmi  központtá  kell  tenni:  »itt  a  nagy mező,  honnan  (...)  ki  tisztázott  nézetek

áradhatnak ki az egész országra s egy irodalmi köztársasággá olvaszthatják a sok elszigetelt

erőket.«. Ez a nagyszerű gondolat Kármán Józseftől eredt, az ő lángeszére, széles látókörére

vall.”

Ez a gondolat – melyet követve Kármán az Urániát, híres folyóiratát alapította meg –

már kivezet az egyetemi körökből, ám Schedius jelenléte az Urániában (még ha szerepe tán

kisebb  is  volt,  mint  Toldy  Ferenc  hitte)  épp  eléggé  mutatja  a  fiatal  esztétikaprofesszor

tekintélyét.  Növekvő tekintélyét  Schedius – Kovachich  Merkurját és Winterl  vállalkozását

követve – elsősorban arra használta, hogy a honi tudományos életet bekapcsolja a nemzetközi

– német – tudósvilágba. S ügyesen szerkesztett folyóirataival sikerült részben pótolnia egy

egyetemi tudóstársaság ilyen természetű feladatát.

329 Gombocz Endre: A magyar botanika története. A magyar flóra kutatói. Bp., 1936. MTA. pp. 310–311.
330 Waldapfel  József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. 1780–1830. Bp., 1935. MTA. pp. 94–98.
331 Uo. p. 100. 
332 Uo. p. 101. – Vö.:Gálos Rezső: Kármán József, p. 57.



Waldapfel  valószínűnek tartja,  hogy  a Pester  Zeitung időszakos irodalmi  melléklete

1798-ban  Schedius  javaslatára  indult.  Mindenesetre  Schedius  volt  a  főmunkatárs.  „Több

felhívás alatt szerepel is az ő neve. Az első számban hosszú jelentésben fejti ki véleményét az

ily értesítők jelentőségéről. Elmondja, hogy a magyarországi könyvekről a külföldi lapok csak

alkalmilag közölnek egy-egy rövid ismertetést.  1796-tól kezdve akarnak lehetőleg minden

irodalmi  alkotásról  számot  adni.  Magyarországot  illető  félreértések  eloszlatására  rövid

tájékoztató cikkeket is közölnek.”333 1799. január 3-tól a melléklet már hetenként jelent meg,

Literrischer  Anzeiger  für  Ungern címen,  valóságos  külön folyóiratként.  Az első  számban

Schedius  szakszerű  nyelvészeti  érveléssel  indokolja  meg  az  „Ungern”  név  használatát.

Ugyanebben  a  számban  a  „Vermischte  Nachrichten”  rovat  hosszan  ismerteti  s  méltatja

Kitaibel adjunktus és Waldstein gróf nagy vállalkozását,  a Plantae rariores-t, melynek első

kötete azon évben volt megjelenendő.

Az előzetes ismertetés külön is hangsúlyozza a szerzők gondosságát; fölhasználtak a

növények  meghatározására  minden  segédeszközt,  mely  Pesten  s  Bécsben  található,  s

ezenkívül „a múlt őszön Lipcsébe, Berlinbe, s Drezdába utaztak irodalmi kutatás végett,  s

hogy ott közvetlen kapcsolatba lépjenek Németország nagy botanikusaival, egy Hedwig-gel,

egy Wildenow-val s másokkal. Reméljük – végződik az ismertetés –, hogy ez a mű az egyik

legszebb gyarapodása lesz a magyarországi irodalomnak.”334

A Plantae rariores előfizetési felhívása 1799. március 17-én jelent meg Bécsben, az első

füzet  1799  novemberében,  „valószínűleg  200  példányban;  a  többi  füzet  azonban  csak

rendetlen  időközökben  követte  az  elsőt.”335 „A  nagy  mű  egyébként  már  az  első  füzet

megjelenésekor felkeltette a szakkörök érdeklődését.  A regensburgi botanikai társaság,  s a

göttingai  királyi  társaság  tagjai  közé  választotta  a  tudós  szerzőket.  Az Annalen  der

Österreichischen  Literatur már  1802  januári  számában  részletesen  és  nagy  elismeréssel

ismerteti az első 7 füzetet, majd az egész megjelent kötetet.”336 A  Literrischer Anzeiger is

közölte, még 1799 áprilisában a Plantae rariores részletes hirdetését; s Kitaibel szerzőként is

szerepelt  a  folyóiratban.  Így  például  a  február  14-i  számban  jelent  meg  a  Mátráról  írt

„kismonográfiaszerű dolgozata”, melyben – Gombocz tömör értékelése szerint – megsejtette,

„hogy a későbbi, növényföldrajzi alapon folytatott flórakutatásban milyen nagy szerepe lesz a

Magyar Középhegységnek”. Nemcsak a flórát  írta le, részletesen beszámolt a geológiai  és

ásványtani viszonyokról s az ásványvizekről is. 

333 Uo. p. 146.
334 Literrischer Anzeiger für Ungern 1 (1799) jan. 3. 
335 Gombocz Endre id műve p. 326.
336 Uo. p. 329.



„A  természet  egységbe  látásának  tanúbizonysága”  –  írta  Kitaibel  tanulmányáról

Gombocz. S ez a természetszemlélet jellemzi Kitaibel minden munkáját. „Útjain, ha a növény

áll is első helyen, rnint az igazi felfedezőt, minden érdekli. Ásványvizek, állatok, ásványok,

kőzetek, népszokások, népies nevek – valamennyit bevonja gyűjtő munkájába. Egységes kép

a természetről, ez a fő igyekezete. (...) Abban az időben, mikor a botanikusok legnagyobb

dicsőségüket abban látták, hogy az újonnan felfedezett fajok neveihez odabiggyeszthették a

hiúságukat teljesen kielégítő »mihi« szócskát, Kitaibel, akinek pedig erre bőségesen nyílott

alkalma, sokkal messzebb tekint. Az új faj leírásával nem látja munkáját befejezettnek. Izgatja

és képzeletét további munkára serkenti a fajok sajátságos földrajzi elterjedése, a variálódó

fajok, a talaj, az éghajlat hatása a növények eloszlására.”337

Ezzel a – mai néven ökológiai – szemléletével s modern módszereivel persze magára

maradt, kivált hazánkban, ahol a Helytartótanács az ország florisztikai fölmérését – szokása

szerint – rendeletekkel kívánta megoldani. Felszólította a megyei és a városi orvosokat, hogy

gyűjtsék be a vidék növényeit; az sem baj, ha meghatározni nem tudják, küldjék csak el a

lelőhely  feltüntetésével  a  Helytartótanácsnak,  ahol  aztán  Winterl  professzor  majd

tudományosan  földolgozza  az  anyagot.  A  megyei  fizikusoknak  persze  kisebb  gondjuk  is

nagyobb volt annál, mint hogy teljesítsék a rendeletet; közönséges útszéli gazon kívül nem is

jutott így semmi egyéb Winterl kezébe. Egyetlen ember akadt az egész országban, Genersich

Sámuel, Lőcse város orvosa, aki egyébként is szenvedélyes növénygyűjtő lévén, néhány új

kárpáti fajjal gazdagította az egyetem botanikus kertjét. Genersich növénygyűjtő munkássága

eredményét  össze  is  foglalta  egy kis  könyvben,  melyben  felsorolta  a  Szepességben  talált

ismert s új növényfajokat. A könyvet, mely 1798-ban jelent meg Lőcsén, Kitaibel recenzeálta

a  Literrischer  Anzeiger 1799.  június  22-iki  számában.  Elismerte  a  munka  érdemeit,

elsősorban azt, hogy a szerző a felsorolt növényeket általában helyesen határozta meg. Akad

azonban  sok  helytelen  meghatározás  is,  és  sok  növény  hibás  név  alatt  szerepel.  Még

súlyosabban  esik  latba,  hogy  az  újnak  tartott  fajokat  nem  írta  le  részletesen,  s  ami  a

legfontosabb: a lista távolról sem teljes, s így nem ismerhető meg belőle a vidék flórája.

A  rövid  recenzióra  az  orvosi  kar  nevében  azonnal  válaszolt  Winterl  professzor  a

Literrischer  Anzeiger július  6-iki  és  július  20-iki  számában,  hosszan,  méltóságteljesen.

Dicsérte a Helytartótanács „bölcs” rendelkezését, melynek mára is olyan szép eredmények

köszönhetők, mint Genersich Elenchus Florae Scepusiensis-e. De vajon várható-e a folytatás,

ha  az  ilyen  szép  igyekezetért  ócsárlás  a  hála?  Ezért  –  még  ha  akad  is  hiba  az  efféle

munkákban – vétek azt dobra verni, el kell inkább titkolni, s csupán „barátságosan fülébe

337 Uo. pp. 308–309.



súgni  a  szerzőnek”.  Ha  valamit,  ő  inkább  azt  kifogásolja  Genersich  könyvében  –  s  még

inkább  Kitaibel  kritikájában  –,  hogy  nem ragaszkodik  szigorúan  a  Linné  által  megadott

nevekhez. Másfél évtizede, a társaság alapító ülésén is azt tartotta már Winterl a botanika

legnagyobb hasznának, hogy egy kis könyvvel a kezében az ember – akárhova kerül – néven

nevezheti  a  növényeket.  Egy flóra  teljességre  törekvő  leírása?  Ugyan,  a  botanika  célja  a

jelenleg  vagy  majd  a  jövőben  hasznosítható  növények  fölismerése.  „Teljesen  nevetséges

vállalkozás”  lenne  másért  kutatni  új  növények  lelőhelyeit,  mint  azért,  hogy egykor  majd

gyógyszerekként, táplálékként vagy technikai célokra fölhasználtassanak.

„Két  ellentétes  tudományos  felfogás  ütközik  össze”  a  kritikában  és  ellenkritikában,

összegezi Gombocz a vita ismertetését. „Kétségtelen, hogy ami a szinonima-tömeg veszélyét

illeti,  volt  valami  igazság  Winterl  szavaiban,  ezt  a  jövő  mutatta  meg,  de  egyébként

felfogásának roppant ósdiságán csak mosolyoghatott Kitaibel. Bizony nem volt nevetséges

Kitaibel vállalkozása,  mikor  a Plantae rariores-ben az »ezerarcú Alföld növényritkaságait

elénkbe  tárta,  mikor  nem gyógy-  vagy  haszonnövények  keresése  céljából  mászta  meg  a

Kárpátok hegyeit.”338

Ez a vita több szempontból figyelemreméltó. Először is mutatja, hogy a „fülbesúgó”

kritikai módszer népszerűsége nem korlátozódott az irodalmi életre. Különben a Literrischer

Anzeiger recenziói  között  akad  egy  pár  –  főleg  természettudományi  vagy  matematikai

könyvekről szóló –, bírálat amiből gyanítható, hogy a szerkesztő igyekezett az efféle „baráti”

kritikák ellen küzdeni. Azonban – s ez a vita másik, fontosabb tanulsága – szembe találta

magát a Kar s az Egyetem érdekeivel. A testület az érdekeit – a tagok érdekeit – védte, nem az

igazságot vagy az új felfedezéseket.

Nem lehet azt állítani, hogy Kitaibelt ne ismerték volna el külföldön s itthon egyaránt.

Külhoni  tudós  társaságok  tagjául  választották,  itthon  az  utazásaihoz  nem  is  egészen

jelentéktelen  összegű segélyeket  kapott;  továbbá kitüntetéseket  s  kiemelt  fizetést.339 Némi

huzavona után – hallgatólagosan – mentesítették az oktatás terhétől. A honi körülményekhez

képest „szép” tudományos karriert futott be, kétségkívül. De a Plantae rariores (Bolyai János

Scientia spatii-ja  után  a  legjelentősebb  XIX.  századi  magyar  tudományos  mű)  sohasem

jelenhetett volna meg Waldstein Ferenc gróf áldozatkész támogatása s baráti segítsége nélkül;

a nagy művet hatalmas anyagi és szellemi áldozatok, sok gyötrődéssel járó utazások árán sem

tudták befejezni, s végül itthon alig negyven példányt sikerült eladni belőle. Kitaibel egyik –

máig el nem avult – úti beszámolóját csak halála után két évtizeddel adta ki az akkor ifjú

338 Uo. p. 337.
339 „Ő Felsége, tekintettel Kitaibel igen nagy érdemeire, rendes tanári címet és 1200 fl. fizetést ad neki 1802
szeptember 1.-étől kezdve.” Lásd: Gombocz Endre id. műve p. 216.



Kanitz  Ágost,  s  mintaszerű  ásványvíz-elemzéseiből  is  nagyon  kevés  jelent  meg  életében.

Növénytani munkásságának bámulatos mérete s óriási jelentősége csak napjainkban derült ki,

miután  Jávorka  Sándor  hosszú,  türelmes,  szakszerű  munkával  föltárta  Kitaibel  Nemzeti

Múzeumban őrzött növénygyűjteményét.340 Nagy vitájában – melybe a tellur fölfedezése miatt

keveredett  Klaproth-tal  –  nincs  intézmény vagy tudós,  aki  szilárdan  Kitaibel  mellé  állott

volna,  s  a  hajszába beleunván,  lemondott  vitathatatlan elsőbbségéről.  A nagy tudós körül

hiányzott  a  tudományos  munkához  s  a  nagy  eredmények  hasznosításához  mindenkor

szükséges  szakmai  és  társadalmi  környezet.  Többek  között  talán  épp  egy  jól  működő,

korszerű tudományos társaság.

Az 1802-es mintaszerű akadémiaterv – amelyet Kitaibel készített, talán József nádor és

gróf Festetics János biztatására – elindult a maga útjára jóváhagyás végett. Közben azonban

Schedius egy újabb akadémia nélküli akadémiai értesítőt indított útnak,  Zeitschrift von und

für Ungern, zur Beförderung der vaterlndischen Geschichte, Erdkunde und Literatur címmel.

Akár Kitaibel „Plan”-ját, ezt is Patzkó Ferenc József pesti nyomdájában nyomtatták.341 S akár

egykor  a  Literrischer Anzeiger-ben,  a  Zeitschrift első  évfolyamában  is  szerepel  Kitaibel;

részben  szerzőként,  mintaszerű  ásványvíz-analízissel,342
 

részben  pedig  –  mint  a  tellur

fölfedezője – Franz Müller Reichenstein és Klaproth mellett, illetve előtt.343 Később azonban

már nem találkozunk a folyóiratban a nevével, bár akad természettudományi, illetve orvosi

tárgyú cikk a későbbi füzetekben is, s rendszeresen ismertetnek Magyarországon vagy magyar

szerzőktől  németül  vagy  magyarul  megjelent  természettudományi  tárgyú  könyveket.  Így

például a negyedik kötet  (1803) ötödik füzetében enyhén szólva túlzó dicséret  jelent meg

Winterlről,344 s a hatodik kötet (1804) 1. füzetében részletes méltató ismertetés olvasható új,

340 Jávorka  Sándor:  Kitaibel  Pál.  Bp.,  1957.  Akadémiai.  –  Kitaibel  fölfedező  útjaira  s  Jávorka  Kitaibel-
monográfiájára lásd: Tasnádi-Kubacska András: Nagy magyar természettudósok. Bp., 1958. Gondolat. pp. 79–87.
341 Patzkó Ferenc József  apja,  Ferenc Ágost  kiadásában jelent  meg a pozsonyi  Magyar  Hírmondó,  melynek
szintén  volt  már  oktatásügyi  vonatkozása;  „a  Nova  Posoniensia  iskolai  hagyományait  örökölte”:  iskolai
olvasmányként szerepelt. Lásd: Dezsényi Béla: A Nova Posoniensia és az újságolvasók a XVIII. században. In:
Magyar századok. Bp., 1948. Egyetemi Ny. pp. 143–163. – „Schedius Lajos, az utolsó jelentős németnyelvű
lapszerkesztő – írja Dezsényi – (...) szintén a pozsonyi evangélikus tradíció örököse.” Az, hogy a „Plan”-t a
Patzkó-nyomda adta ki, talán Schedius közvetlen közreműködésére utal.
342 Kitaibel, Paul: Kurze Analyse des Szalatnyaer Mineralwassers. = Zeitschrift von und für Ungern 2 (1802) No.
l.  pp. 54–61. – A dolgozat  pontosan közli  a metodikát  is,  ami Kitaibelt  a  modern kvalitatív analízis kiváló
szakértőjének mutatja. A Na2SO4-ot pl. a következőképpen mutatja ki: „Die Silber-Auflösung in Ammoniak,
oder flüchtigen Laugensalz giebt mit dem Wasser einen in Salpetersure unauflöslichen Niederschlag.”
343 Abbé, Eder: Beytrag zur Entdeckungsgeschichte des Telluriums. = Zeitschrift von und für Ungern 2 (1802)
No. 1. pp. 90–93.
344 Über des Herrn Professor Winterls neues System der Chemie. = Zeitschrift von und für Ungern 4 (1803) No.
5. pp. 275–283. – Winterl rendszerét az ismertető összehasonlítja Lavoisier kémiájával, s többször is kifejezi,
mennyivel  jobb az utóbbinál.  Így pl.:  „Winterl  hat  nicht  so,  wie Lavoisier,  seine Krfte  aufgeboten,  um ein
einzelnes  Problem  zu  lösen,  er  gehört  zu  den  seltenern  Mnnern,  die  mit  hellem  Auge  jede  merkwürdige
Aeusserung der Natur, die ihnen vorkommt, betrachten, und sie verfolgen, bis sie selbige verstehen. Unter ihren
Hnden entspinnt sich nicht, aus einer Erfahrung, ein System von Thatsachen, sondern aus allen Thatsachen, die
sie tiefschauend in der Natur fanden, wird ihrem Genius ein wirkliches System.”



ill.  latinból  újonnan  németre  fordított  könyvéről.345 A  recenzió  dicséretekkel  halmozza  el

kiváló  német  nyelvérzéke  miatt  még  a  könyv  fordítóját  is,  aki  történetesen  Winterl

asszisztense, Schuster János volt; később a kémiai műszó-magyarosítás egyik (rettenetes rossz

nevek gyártására) elszánt bajnoka.346

Összefügg-e  Winterl  megdicsőítésével  Kitaibel  elmaradása  a  Zeitschrift-ből,  nem

tudjuk;  annyi  azonban  kétségtelen,  hogy  a  recenziók  színvonala  –  legalábbis  ami  a

természettudományos  könyveket  illeti  –  lényegesen  alacsonyabb  a  Literrischer Anzeiger-

éinál. Formális, üres dicséretek; a társasági és egyetemi ranglétra gondos figyelembevételével.

Gróf  Batthyány Vince  végnélküli  folytatásos  útleírásai  mellett  elsősorban  Lübeck  Károly

ömlesztett könyvismertetései, Fabchich folytatásos cipszer nyelvművelése, Miller Ferdinánd

pesti  censor  recenziói  terpeszkednek  végeláthatatlanul,  s  ebben  az  egész  dicséret-  és

szóinflációban Csokonai  Dorottyájára alig jut tíz hideg és értetlen sor.  De a Zeitschrift-et

becsülte a külföld, és Schedius elsősorban folyóiratának köszönhette hírét a német egyetemek

s tudós akadémiák világában.

Nem lehet azt persze megmondani a Zeitschrift alapján, hogy miféle lett volna a hozzá

tartozó  akadémia.  Kitaibel  tervét  hosszas  huzavona  után  1808.  május  8-án  végképpen

elutasították; a századeleji pesti egyetemet s a korabeli honi művelődést tekintve valószínű,

hogy egyébként sem sokat váltott volna be a nagy botanikus szép elgondolásaiból.

Ezt fejezi ki  különben Waldstein gróf Kitaibelhez intézett,  gyakran idézett  levele is.

„Egy olyan országban – írta a jóbarát Bécsből –, hol a nemesség más üdvözítő igét, mint

birka,  búza  és  robot  nem  ismer,  a  lehetetlenségek  közé  tartozik  egy  ilyen  tervnek  a

megvalósítása.  Én  itt  Bécsben  több  magyar  gavallérral  beszéltem  a  dologról,  akik  a

vállalkozást nagyon szépnek találták; mikor azonban a hozzájárulás költségeit elibük tártam,

345 Winterl, Jakob Joseph: Darstellung der vier Bestandtheile der anorganischen Natur. Eine Umarbeitung des
ersten Theiles  seiner  Prolusionen u.  Accessionen  von dem Verfasser.  Aus dem Lat.  übers.  von Dr.  Johann
Schuster; Assistenten des Verfassers. Jena bey Fr. Fommann, 1804. XXXXVI und 528 S. gr. 8. = Zeitschrift von
und für Ungern 6 (1804) No. 1. pp. 51–54. – A könyv tekintélyét kétségkívül növelte, hogy Johann Wilhelm
Ritter  (1776–1810)  írt  hozzá  előszót,  aki  a  „sekundér”  Volta-oszlop  (nedves  lemezekkel  elválasztott
rézlemezekből  álló  oszlop,  elektromos  áram  hatására  a  rézlemezek  feltöltődnek  és  az  oszlop  maga  is
áramforrássá  válik)  fölfedezésével  épp  akkortájt  szerzett  világhírt.  Ritter  éleselméjű  fizikus  és  csapongó
fantáziájú  romantikus filozófus volt,  Winterl  könyvében a következetes  dualizmust  dicsérte;  Winterl  szerint
ugyanis a szervetlen természet második alkatrésze a savprincipiumból és bázisprincipiumból álló „Geist”. – A
kortársak s a modern kémiatörténészek (vö. Szőkefalvi-Nagy Zoltán: i. m. 415) nagy megbecsülése azonban nem
áll  arányban  a  könyv  tényleges  értékével;  „megsejtéseit”  valószínűleg  ködös  fogalmazásának  köszönheti,
divatját pedig a kor „elv” és „szellem” kedvelésének. – Természetesen mindez nem érinti Winterl érdemeit az
egyetemi  botanikus  kert  létrehozása  körül.  Vö.:  Priszter,  Szaniszló:  The  first  floristic  work  from  Central
Hungary. Postscript to the facsimile ed. of Winterl's Index compiled in 1788. Bp., 1972. Akadémiai.
346 Például kalcium – „mészany”, magnézium – „keserany”, tellur – „földany”, mangán – „tseleny”, nikkel –
ledérany”, kobalt – „banyany”; a mangán ugyanis „tseles”, könnyen megtéveszti a vegyészt, a kobaltot pedig a
bányamanókról, a koboldokról nevezték el – a németek, akiket Schuster, annyi sok magyarítóhoz hasonlóan,
szolgamód követett.



kinevettek.  Ugyan mi hasznuk volna belőle,  felelték;  az ugyan minket  semmire meg nem

tanítana;  egy  ostoba  parasztnak  praktikus  ökonómiája  sokkal  többet  ér,  mint  az  a  sok

sületlenség, amit a tudósok összeírnak. Maradjatok magatoknak (’blast mir den Hobel aus’)

gondoltam magamban: mint barmok jöttetek a világra, azok is maradtok. Remélem azonban,

hogy gróf Erdődy, a vicekancellár nem olyan, mint a többi; ő sok jót várna ettől az intézettől,

és azt mondotta, hogy jobb volna, ha az országgyűlésen szólítanánk fel a nemességet a terv

támogatására.”347

„Volt azonban ezekben az időkben – kommentálja Waldstein levelét Gombocz Endre –

még  egy  súlyos  akadálya  bárminemű  magyar  tudós  vagy  természettudományos  társaság

alapításának. A nyelv.”348 S méghozzá nemcsak abban az értelemben, ahogyan Gombocz – s

véle megegyezésben egész történetírásunk – képzeli,  ti.  hiánya által.  Akadályozta a nyelv

ügye a természettudományos és matematikai műveltség meghonosodását más, közvetettebb és

szubtilisabb módon is. Közismert, hogy a XIX. század elejére a nyelvmívelés került minden

tudományszervezési  és  akadémia-alapítási  terv  és  kísérlet  centrumába,  úgyannyira,  hogy

egyébre  alig  jutott  figyelem  –  s  pénz.  Az  első  akadémikusokat  és  istápolóikat  a

természettudományokból  s  matematikából  majdnem  kizárólagosan  csak  nyelvművelési

kérdések érdekelték. S ez annál különösebb, mert a XVIII. század végén föllendülő magyar

nyelvű  hírlap-  és  folyóirat-irodalomban  –  tehát  jóval  a  szenvedélyes  nyelvújítás  előtt  –

megjelent már, mégpedig nem is akármilyen szinten, a természettudományos és matematikai

ismeretterjesztés  is.  Hogyan,  s  miért  lúgozódott  ki  úgyszólván  minden  komolyabb

természettudományos igény az Akadémia alapításának korára a honi közéletből? A kérdés

nyilván  összefügg  a  rendi  ellenzék  diadalával,  a  magyar  jakobinizmus  vérbefojtásával,  a

német  kispolgári  klasszicizmus  és  romantika  hatásával,  a  megélénkülő  főúri  és  nemesi

reakcióval, a gazdasági és ipari elmaradottságunkkal és még egy sor egyéb tényezővel. 

*

347 Gombocz Endre id. műve p. 311. – Lásd továbbá Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi
Társulat története, 1841–1941. Bp., 1941. Természettudományi Társulat. pp. 8–9.; Jávorka Sándor: Kitaibel Pál.
Bp.,  1957.  Akadémiai.  –  Jávorka  a  harmadik  személyben  idézett  levélhez  a  következő  megjegyzést  fűzi:
„Kitaibel tehát hazájában egyedül marad az ország rendszeres természetrajzi felkutatását célzó tervével. Nincs,
aki  a  naturalista  természettudomány  célkitűzéseiben  követőjéül  szegődne.  Korát  megelőző,  nagyvonalú
elgondolásait ebben az elmaradott korban csak kevesen értik meg, s ha meg is értették, a kapitalizmus eme
kezdeti  szakaszában a  szerencsétlen viszonyok azok megvalósulását  nem engedik.  Magános jelenség marad
nálunk, míg a zavartalanabb, haladó kultúréletüket élő nyugati államokban, de Baumgarten útján Erdélyben is,
több-kevesebb résztvevővel tovább folyik ez a csendes és lassú átalakulás a dogmatikus természetszemléletből a
naturalista megújhodás felé.” – Idézi Waldstein levelét Tasnádi-Kubacska is, id. műve pp. 62–63.
348 Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története, p. 9.



A magyar nyelvű hírlapirodalom megszületése és hirtelen megerősödése a '80-as években, s a

'90-es  évek  legelején  egyike  a  legérdekesebb  és  legjelentősebb  honi  kultúrtörténeti

jelenségeknek.  Szinnyei  József,  Ferenczy  József,  Máté  Károly,  Esze  Tamás,  Waldapfel

József349  és elsősorban Dezsényi Béla nyomán a honi kutatás már messzemenően földolgozta

a  kérdést,  és  Kókay  György  monográfiája350 nemcsak  új  eredményekkel  gazdagította  és

szintetizálta  az  addigi  eredményeket,  hanem  föltárta  a  hírlapirodalom  kapcsolatait  az

egyetemmel és az akadémiai törekvésekkel is.  És ami a  legfontosabb:  végleges érvénnyel

igazolta átlagában egyenletesen magas és korszerű színvonalát.351  Azonban mint minden honi

sajtótörténeti munka, még Kókay kiváló monográfiája is – természetesen – irodalomcentrikus,

s így egyrészt nem tud szabadulni az indokolatlan Göttinga-csodálattól.352 Másrészt nem igen

veszi figyelembe a természettudományos érdeklődés és igények jelenlétét. Tán nem fölösleges

azért  külön  figyelmeztetni  rá,  hogy  a  nyelv  pallérozása  kezdettől  fogva  kiterjedt  a

természettudományokra  is.  A  hírlapokból  úgyszólván  sohasem  hiányzanak  a  „tudományi

dolgok”;  nagy figyelemmel (s  néha meglepően szakavatott  magyarázatokkal)  kísérik pl.  a

léghajózás fejlődését, ismertetik a jelesebb honi természetrajzi gyűjteményeket, s állandóan

buzdítanak a hon botanikai, ásványtani, földrajzi megismerésére. Kivált Rát Mátyás újsága, a

pozsonyi Magyar Hírmondó jeleskedett ezen a téren is a '80-as évek elején. 

„Bizonyságul  –  jegyezte  meg  egy tudósításhoz  még  az  első  számok egyikében  Rát

Mátyás – , hogy Magyar országban igen-is sok kikeresni és vizsgálni való esméretlen dolgok

vagynak, a Túdósoknak kedvekért tsak egyegy új példát hozok elő. Kőszeg tájékánn egyegy

madár fogattatott,  melyet azon vidékbeli emberek sem esmérnek, és Sopronban Konrád és

Töpler  Uraimék  meg-vizsgálván  sem  Linné,  sem  Brisson  rendes  jegyzékében  fel-nem

találtanak;  de  azon  rendbeli  (Ordo)  madarak  közül  valónak  esmérték,  mellyeket

LinnéÖlyvöknek  (Accipitres)  nevez.  Imígy írják  le:  Lanius  capite  cristato,  gula  et  taenia

oculari nigra, cauda subaequali apice flauo, remigibus secundariis quator apice purpureo”.353  

Erdély florisztikai feltárásáról Benkő József küldött tudósítást; az 1780. november 25-

iki  számban  részletesen  beszámolt  hazai  botanikai  utazásairól.  „Lésznek  talám  –  írta

befejezésül – jövendőbenn, a kik azt pótolgatják, a tőlem fel-nem keresett Füvek neveinek

meg-irásokkal: adja Isten! mert ahol én jártam-is, nem lehettem olly száz szemű Árgus, aki

349 Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. 1780–1830. Bp., 1935. MTA. 
350 Kókay György:  A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei. 1780–1795. Bp., 1970. Akadémiai.
351 Vö. Turczel Lajos kiváló recenziójával: A magyar nyelvű sajtó hőskorának története. = Irodalmi Szemle 14
(1971) No. 2. pp. 171–173.
352 Vö.: Kókay György: Göttinga és a magyar újságírás kezdetei. = Magyar Könyvszemle 81 (1965) No. 2. pp.
141–150.
353 Lásd: Magyar Hírmondó 1 (1780) No. 17. p. 132.



előtt tsak egy Fü-is láttatlanul ne maradhatott vólna.”354 

De nemcsak a hazai flóráról tudósít Benkő József; beszámol tanítványa, Balog József

dél-amerikai utazásáról is. Az érdekes, izgalmas tudósítás valóságos kedvkeltés a tudományos

gyűjtőutakra, amit az ügyes szerkesztő – például Cook kapitány utazásairól szóló rendszeres

beszámolóival – egyébként is éleszteni igyekezett. A beszámolókhoz s tudósításokhoz fűzött

jegyzeteivel pedig folyton-folyvást buzdított,  bírált,  tanácsolt  a magyar nyelvű s a magyar

hazát föltáró tudomány érdekében.

„Noha ugyan kevés számmal vagynak még – jegyezte meg a szerkesztő Balog József

(Benkő  által  közvetített)  leveléhez  –  a  könyvekben  gyönyörködő  Magyarok;  még-is

nemzetünknek nagyobb betsületére nézve óhajtani bátorkodom, hogy a miket azon főldnek

mivólta és maga leleményei felől levelekbenn vagy egyébként irni fog ő Kegyelme, avagy

tsak edj részént Magyarul irná inkább, hogy-sem más nyelven. Benkő munkásságát pedig így

kommentálta:  „Mit  szóllunk  már  mi  Magyar  országiak  mind  ezekhez?  Meg-előztek  már

bennünket az Erdélyiek a főld termései felől való tudománybann. Meg-vagyon már az Erdélyi

Flórának kezdete. Majdan nagyobb része-is el-készül. Nekünk edj kis (nem tudom, mitsodás)

Tyrnaviensis Flóránál (Nagy-Szombat körül termő füveknek meg-irásánál) egyéb semmink

sintsen. Fogadja ugyan Posonban lakozó Lumnitzer Orvos Uram, hogy sok fáradozásai után

már készülő Posoni Flórája nem sokára világot fog látni. De hol van több? Orvos Uraimék

közül,  akiket  a  dolog  leg-közelebbről  illet,  némellyeket  az  aurea  praxis,  aranyt  szerző

gyakorlás, sokat az értetlenség, másokat más akadály a tanulástól, keresgéléstől, visgálástól

el-fog. Azonbann az-is igaz, hogy ritka már most a tehetős Urak között a Battyányi Bóldizsár,

a ki ama hires fűvészt, Klusius Károlyt esztendőnként kétszer háromszor szokta vala maga

kotsiján és kőltségén Bétsből Magyar országra, nevezetesen Német-Ujvár várába hozatni és,

hogy  ez  ország  terméseit  ki-kereshette  s  meg-visgálhatta,  abban  mindenképpen  meg-

segéteni.”355 

Így  buzdított  a  derék  Rát  Mátyás  a  vizsgálódásra  és  a  honi  föld  tudományos

megismerésére. Kitaibel nagy utazásai nem légüres térből indultak el tehát s nem is idegen

mintára,  vagy  éppen  Winterl  professzor  könyvszagú  botanizálásából.  A  naturalista

természethistória forradalmát, a „ki a szabadba” elvet jókor közvetítette hozzánk Kollár Adám

és  Tersztyánszky  Dániel  hírlapírást  és  közoktatást  összekapcsoló,  s  a  felvilágosodás

szellemében fölhasználó rendszere.

A felvilágosodás racionalizmusa mindig szívesen támaszkodott a természettudományos

354 Lásd: Magyar Hírmondó 1 (1780) No. 25. p. 770.
355 Lásd: Magyar Hírmondó 1 (1780) No. 79. pp. 591–592.



gondolkozásra. Rát Mátyás például Révai Magyar Alagyák-ját recenzálva nem mulasztja el

megemlíteni, hogy a szerző Makó menykövekről szóló könyvének a fordítója. „A ki emezt

olvassa, alig fogja azt képzelhetni, hogy annak fordítója, a ki olly méllységes tudományokra

adta magát, egyszer-s-mind a gyönyörködtető elme-futtatásokra-is le-tudjon ereszkedni. De

maga mondja a többi között a 7dik Alagya végénn: A’ vers én gondom s a drága Mathézis. –

S én ezt ollybá tartom, mint a tudományoknak ditsőül felderűlő napját jelentő hajnalt, midőn

látom, hogy a mi poétáink nem tsak rendbe szedett szóknak számlálói avagy koholói, hanem

Haller  és  Kaestner-ként  mindennémü  hasznos  tudományokbann  gyakorlott  elmének  ki-

fejezői.”356 

S  még  fél  évszázaddal  később  is  dicsőségére  vált  volna  egy  matematikai

szakfolyóiratnak – ha lett volna nálunk – az a tisztánlátás, ahogyan a körnégyszögesítőket

figyelmezteti foglalatosságuk hiábavalóságára, mely „ha szinte fel-találtatnék-is; egyéb nem

sülne-ki  belőle,  hanem hogy közelítés  (approximatio)  által,  ugyan azon számokat  kellene

abból ki-hozni, mellyek a'nélkűl-is tudva vagynak. – Minek-okáért azoknak, a kik a karikának

négy-szegesítését  fel-találni  igyekeznek,  tanátsul,  s  ez  alkalmatossággal  edjszer-s-mind

válaszul-is egyebet nem mondhatni, hanem hogy a' mellé amit Volfnak kisded Elementájából

tudnak, több a'-féle s bővebb és újabb könyveket-is olvassanak-meg, minek-előtte a tárgyul

feltett dolog körül tovább fáradoznának.”357 

A  korszerűség  s  a  szakszerűség  mellett  meg  kell  figyelni  az  idézetekben  a  nyelv

szépségét s üdeségét. Milyen természetesen kínálkozik a nyelvújítás előtti magyar nyelv a

modern  tudományos tartalom kifejezésére.  Így írja  le  például  a  hidrogénkészítést  amateur

vegyészek számára: „Az arra való palatzkba 3 Lót lágyan melegűlt vizet, 1 Lót vitriololajat,

és  fél  Lót  fűrészelt,  de  nem rosdás  vas  hulladékot  tészen,  s  menten  a  levegő  égtől  üres

hólyagnak meg-nyilt  tsapját  a palatzk szájába alkalmaztatja. Leg-ottan ebben nagyon kezd

forrani,  s  egy-néhány szem-pillantás  múlva gyúlható levegővel  meg-telik  és  fel-fúvódik a

hólyag, kivált ha az üveget alól egygy kevéssé rázogatják.”358 

Ha más természetű is, nem kisebb értékű Rát „tudomány-népszerűsítő” újságírásánál

Péczely Józsefé sem a Mindenes Gyűjteményben. De a Hadi és Más Nevezetes Történetek

szerkesztői,  Görög  Demeter  és  Kerekes  Sámuel  is  rendszeresen  értesítették  olvasóikat  a

fontosabb tudományos eseményekről, kivált ha honi vonatkozásuk is akadt, vagy ha példaként

szolgálhattak  a  tudomány  honi  művelésére.  Az  1791.  október  9-i  számban  részletesen

beszámoltak  például  II.  Lipót  császár  látogatásáról  a  Prágai  Tudós  Társaság  ülésén,  ahol

356 Lásd: Magyar Hírmondó 2 (1781) No. 46. pp. 361–362.
357 Lásd: Magyar Hírmondó 1 (1780) No. 91. pp. 736–737.
358 Lásd: Magyar Hírmondó 2 (1781) No. 90. p. 716.



„külömbkülömbféle  remekek  olvastattak,  's  mutogattattak  a'  Statistikából,  Chymiából,

Mechanikából,  Astronomiából”.  Őfelségének  igen  megtetszett  a  Prágai  Tudós  Társaság

dicséretes törekedése, mellyel a közhasznú tudományok elterjedését eszközli, „minekokáért

méltóztatott ő Felsége, a’ Kintstárra, és Kereskedésre ügyelő Tanáts jelentésére, kegyelmesen

rendelni, hogy az emlíett tudós Társaságnak ez uttal hat ezer forint ajándék adódjon a' Kir.

Kintstárból, a' hasznos utazásoknak, próba-tételeknek, 's helyek' leírásainak folytatására.”359 

A Hadi és Más Nevezetes Történetek idején, a 80-as és 90-es évek fordulóján azonban

már visszaszorította a természettudományokat az élénk érdeklődés a politika nagy eseményei,

kivált  a  „Frantzia  Országi  változás”  iránt.  Még  a  forradalommal  szimpatizáló  Pristley

Birmingham-i  házának  felgyújtását  is  láthatóan  azért  ismertetik  olyan  részletesen  a

„Tudományi  dolgok”  rovatban,  mert  a  király  elrendelte  a  gyújtogató  csapat  szigorú

megbüntetését,  s  egyáltalában nem méltányolta,  hogy „az Angliai  Konstitutzió  eránt  való

buzgólkodásából pusztított.”360 

A francia forradalom nagy eseményei mellett éppen elég izgalmas témát szolgáltatott a

'90-es évek elején a honi változás is, s így érthető, hogy a természettudomány egyre inkább

háttérbe szorult a hírlapokban. A nemesi ellenzék már a jozefinista birodalom-építő tervek

bukását a saját diadalaként könyvelte el, az uralkodó halála után pedig azt hitte, hogy bel- s

külpolitikai bajokba bonyolódott utódjának majd ő diktálhatja a rendi kiváltságokat szavatoló

feltételeket. A magyar nyelv ügyét az országgyűlésen összegyűlt gazdag nemesek már azért is

felkarolták, mert a gyűlölt „kalapos király” küzdött volt ellene. Ezért fordult Révai Miklós az

országgyűléshez, Egy magyar társaság iránt való Jámbor szándék című akadémia-tervével. A

Jámbor  szándék  rendszeresen  kifejtve  s  érvekkel  gondosan  megokolva  ismétli  meg  a

Magyarság fundamentális tételét:

„A tudománynak kulcsa a nyelv, még pedig a számosabb részre nézve, amelynek sok

nyelvek tanulásában módja nincs, minden országnak született nyelve. Ennek tekéletességre

való vitele tehát legelső dolga légyen annak a nemzetnek, amely a maga lakosai között  a

tudományokat terjeszteni, s ezek által amazoknak boldogságokat munkálkodni kivánja.”

359 Lásd: Hadi és Más Nevezetes Történetek 5 (1791) pp. 460–451.
360 Lásd: Hadi és Más Nevezetes Történetek 5 (1791) p. 224.



AKADÉMIAI TERVEK
ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

A NYELV ÉS A HATALOM ERŐTERÉBEN361

„A tudományos társaságok megteremtésére irányuló eléggé nagyszámú kísérleteknek – írja V.

Windisch Éva – két típusát különböztetjük meg: az akadémiai tervezeteket s a szűkebb körben

létesülő, vagy létesülni kívánó, részletcélokat – honismeret, nyelvművelés, folyóirat kiadása,

vagy általában a tudományok, művészetek önképzőkörszerű ápolása – kitűző társaságokat.”362

A legtöbb terv azonban valamiféle átmenet  e két  szélső vagy inkább tán ideál-típus

között, s a XVIII. század vége felé közeledve, mindegyikben egyre nagyobb hangsúlyt nyer a

nyelvmívelés, az anyanyelven művelt tudomány. Az akadémia-tervezés egybeforr a nemzeti

nyelv  ügyével.  „Mit  kell  hát  egy  nemzetnek  elkövetni  –  kérdezi  Bessenyei  György  a

Magyarság-ban –, ha tudománnyal fel akarja magát emelni; mely dolog kötelessége? – vagy

valamely idegen nyelvet kell anyanyelvének fogadni s a magáétól búcsút venni, vagy a maga

született nyelvébe a mély tudományokat általtenni. De egy egész nemzet meddig tanul meg

valamely idegen nyelvet tökéletesen és mikor felejti el a magáét?”

Az alternatíva első lehetőségét csak az utolsó mondat zárja ki. Mert néhány száz vagy

néhány ezer tudós és tanult ember könnyen búcsút vehet az anyanyelvétől, s idegen nyelvet

fogadhat  magáénak.  „De  egy  egész  nemzet...?”  Megtanulják-e  az  idegen  nyelvet  „a

parasztemberek, kikkel beszélnünk kell”? S itt Bessenyei, mintha enyhíteni akarná a „De egy

egész nemzet” súlyát, eltereli róla a figyelmet, s az amúgy is érthetőt kezdi magyarázni fölös

érvekkel:  „Mert  a  parasztemberek,  kikkel  beszélnünk  kell,  nem  tanulnak  sem  görögül,

zsidóul, sem deákul, nekik is feleségeikkel beszélni kell, pedig a parasztasszonyok, tudjuk,

miképpen szokták az idegen nyelveket tanulni. Azért akkor fog a magyar nyelv hazánkbúl

kihalni,  mikor a magyar parasztasszonyok deákul,  görögül, franciául vagy németül fognak

tanulni és magyarul megszűnnek beszélni. Míg pedig a magyar parasztasszonyok magyarul

fognak beszélni,  addig a parasztemberek is úgy beszélnek, és hasonlóul,  míg a jobbágyok

magyarul  szólnak,  addig  az  uraknak  sem  lehet  a  magyarságot  elfelejteni.  Ha  már  így

361 Forrás: Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon. Reáliák a régi Akadémia terveiben és működésében.
Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.  Piliscsaba  –  Bp.,  1996.  Magyar  Tudománytörténeti  Intézet  –  Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület. pp. 33–48. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 1.)
362 Vö. Windisch Éva: Kovachich Márton György és a magyar tudományszervezés első kísérletei. = Századok
102 (1968) pp. 90–144.



kéntelenek  vagyunk  nyelvünket  megtartani,  tisztítsuk  ki  legalább  és  dolgozzunk

előmenetelünkön”.

A  nyelvművelés  gondolata  Bessenyei  idejében  már  nem  új  ötlet.  Az  egész  német

felvilágosodás ismételgette, az unalomig. S Bécsben már Gottsched kifejezetten nyelvművelő

akadémiát  akart  fölállíttatni.  S  épp  az  idő  tájt  vívta  győzedelmes  harcát  a  német  nyelvű

színművészet megteremtéséért, illetve megtisztításáért a nagy Sonnenfels, amikor Bessenyei

Bécsben  tartózkodott.  Láttuk,  Winterl  professzor  is  a  (német)  természettudományos

nyelvművelést tekintette a pesti tudóstársaság egyik feladatának.

Hasonlóképpen,  az  anyanyelvű  irodalom,  és  tudomány minden  polgárosodó  nemzet

célkitűzéséhez hozzátartozott; messzibb Nyugatra évszázadok óta, s a német világban is már

jó pár évtizede.

A parasztok,  illetve  a  jobbágyok  bevétele  a  nemzetbe  szintén  nem volt  újság,  még

Ausztriában sem. Mária Terézia hosszú uralkodása alatt lassan, ingadozva, de folyton javult a

parasztság helyzete; a gazdasági élet fejlődése valamint a verseny a külfölddel megkövetelte

és  meghatározta  ezt  a  –  Robert  A.  Kann  szellemes  elnevezésével  –  „pragmatikus

progressziót”.363

Nem kellett hát külön kitalálni a nyelv és a nemzet sorsának az összekapcsolását, pláne

a praktikus és pragmatikus szellemmel telített  Teréziánus Bécsben,  ahol eleve elvárták az

irodalomtól s a tudománytól, hogy az államot és az uralkodóházat szolgálja.

Bessenyei  nagy fölfedezése a hangsúly volt.  A szenvedély,  mellyel  a nyelv sorsát a

nemzeti  fölemelkedés  alapföltételeként  jelölte  meg:  „Hogy  neveznéd  az  olyan  nemzetet,

melynek anyanyelve nem volna?  Sehogy.  Micsoda szomorú,  elvettetett  és gyalázatos sors

lenne  az  egész  nemzetnek  anyanyelv  nélkül  a  többi  anyanyelves  népek,  hazák  közt

bujdokolni, és szemtelenkedni, hol szűntelen azt kérdeznék tűle: hát te mi vagy, honnan jöttél,

ki vagy? Azonban amely nemzettűl elkódulná nyelvét, az iránt mindég ugy tetszene, mintha

inasa vagy szolgája volna.”

A nemzet boldogulása, fölemelkedése, léte tehát az anyanyelvtől függ. S a magyar „a

maga anyanyelvét felejteni láttatik; olyan világba pedig, melybe minden haza önnön nyelvét

emeli, azon tanul, azon perel, kereskedik, társalkodik és gazdálkodik.”

„Olyan  világba  pedig”,  ha  élni  akar  egy  nemzet,  vagy  éppen  utol  akarja  érni  a

haladottabb hazákat,  nincs  más  választása,  mint  önnön erejéből,  minden áron kiművelnie

anyanyelvét.  Magyar  nyelvű könyveket írni,  s magyar  nyelven olvasókat nevelni.  Magyar

nyelvű színházat teremteni és hozzá értő közönséget. Magyar nyelvű egyetemet és éppen ezt

363 Kann, R. A.: A study in Austrian intellectual history. London, 1960. Thomas and Hudson. p. 122.



igénylő diákokat. Nálunk csakúgy mint másutt, a nyelv a nemzetté-válás elsőrendű eszköze

volt.  Ám a  felvilágosodás-kori  Európa  nem testvéries  szövetsége  „önnön  nyelvét  emelő”

hazáknak, hanem küzdőtere. Tudatos vagy öntudatlan küzdőtere, az eredmény szempontjából

egyre megy.

A nagy nyugati nyelvek nemzetképződést megelőző évszázados organikus fejlődését az

idő tájt érte utol a harminc éves háború rémségei miatt addig alaposan elmaradt német. S ez a

gyors  nyelvi  fejlődés  és  nyelvi  egységesedés,  a  polgárosodás  és  az  iparosodás  gyorsuló

üteméhez  társulva  s  célkitűzéseit  segítve,  elébb-utóbb  a  német  gazdasági  s  kulturális

terjeszkedés eszközévé vált.364

És mit  sem változtat  ezen a  tényen,  hogy amíg az Aufklärung át  nem csapott  nyílt

nacionalizmusba,  akadtak  felvilágosult  bécsiek,  akik  –  mint  ezt  Dezsényi  Béla  a  bécsi

Magyar Újság-nál megállapította – azt akarták, hogy ne csak Magyar- és Erdélyországban

tudjon mindenki magyarul, „hanem a határos német tartományokban is terjedjen a magyar

nyelve, hogy ezáltal megélénküljön a kereskedés”. A német nacionalizmus tudatosulását épp

az jelzi, hogy a „a XVIII. század német szerzőinek ezt az álláspontját, amely a magyar nyelvet

a némettel még teljesen egyenrangúnak és – a kereskedelem, az anyagi és szellemi termékek

kölcsönös  forgalma  érdekében  –  német  nyelvterületen  is  terjeszteni  érdemesnek  tartja,  a

Magyar Újság korától kezdve egyre ritkábban találjuk meg”.365

A  papneveldékben  már  Mária  Terézia  uralkodása  alatt  elrendelték  a  német  nyelv

tanítását; „a nagyszombati főiskola már 1770-ben ez utasítást adja a humaniorák tanítására

nézve: mivel e királyságban három nyelv van használatban: a magyar, német s szláv, melyek

között a német igen hasznos, sőt szükséges, az e nyelvet nem ismerő ifjakat zsenge koruktól

fogva kell arra minden osztályban tanítani, de az anyanyelv kára nélkül, melyet otthon nem

nélkülözhetnek”.366

A németek hirtelen igen megbővültek a németségükben, ugyanakkor pedig mi „nagyon

megszűkültünk a magyarságba, melynek ugyan bőségébe soha voltunk.” A német Aufklärung,

akár  tudatosan,  akár  se,  reá  nehezedett  keleti  és  északi  szomszédaira;  a  honi  világosodás

jórészt  ez  elleni  védekezés  volt.  „Über  alles”-be  át-átcsapó  „Sturm und Drang” az  egyik

oldalon, fennmaradásért vívott harc a másikon, melyben a nemzethalál víziója megelőzte a

364 Vö.: R. A. Kann id. műve p. 141.: „One should not fail to see Josephine Germanism in conjunction with the
beginnings of the Slavonic cultural Renaissance and of the early Magyar–Hungarian reform period as a stage of
cultural nationalism. In this sense the bureaucratic justification of this Germanization drive was to a large extent
a mere rationalization of a national ideology. That this nationalism, unlike the parallel Slavonic and Magyar
developments, was sponsored but not invented from above does not alter this fact.”
365 Dezsényi Béla: Pethe Ferenc „Gazdaságot Tzélozó Újság”-jának néhány problémája. = Magyar Könyvszemle
67 (1943) pp. 288–291.
366 Marczali Henrik: Mária Terézia. Bp., 1891. Franklin-Társulat. p. 304.



politikai  nemzetté  válást.  Ezzel  az  eleve  védekező  hangsúllyal  lesz  a  magyar

felvilágosodásban a nyugat-európaitól eltérően – Jancsó Elemért idézve – „a nyelvújítás és az

anyanyelvű irodalom megteremtése ... központi feladat. Ennek a fő törekvésnek van alávetve

minden irodalmi és művelődési mozgalom.”367

Így bár általános európai eszméket követett,  „a felvilágosodás kori nyelvművelésünk

egészében  mégis  a  magyar  talajról  fakadt:  a  mi  társadalmi,  politikai,  művelődési

viszonyainknak,  a  mi  irodalmi  fellendülésünkkel  kapcsolatos  mintegy  belső

kényszerűségnek ... köszönheti létét.”368

A  nyelvművelés  központi  szerveként  elképzelt  s  végül  létrejött  akadémia  is,

természetesen.

Ami  egyébként  magát  az  ötletet  s  tervet  illeti,  nem  kellett  azért  Bessenyeinek  a

szomszédba mennie, épp bécsi élete idején eléggé foglalkoztatta a császárváros értelmiségi

köreit s az udvart az akadémia-alapítás.

Még  Gottsched  nyelvművelő-akadémia  terve  után,  a  század  közepén  megbízta  a

császárnő Friedrich Wilhelm von Haugwitzot, hogy készíttessen gondos, mindenre kiterjedő

tudóstársaság tervet. Haugwitz el is készíttette a javaslatot Joseph von Petrasch báróval, aki

néhány éve alapította az olmützi Societas incognitorum-ot (1746). Petrasch tervét elvetették,

„Mária  Terézia  uralkodásának  első  reformperiódusa  (1749–1760)  csak  az  orvosi

studiomokban s a vélük összefüggő természettudományokban hozott valódi haladást.369

Újra előkerült azonban a tudóstársaság terve a „második reformperiódus” alatt. 1774-

ben például  két részletes akadémia-tervet is  tárgyalni  kezdett  a Studienhofkommission,  az

udvari  tanulmányi  bizottmány.  Az  egyiket  Ignaz  Matthias  von  Hess.  a  bécsi  egyetem

általános-  és  irodalomtörténet  professzora  készítette,  a  másikat  az  udvari  csillagász,  Hell

Miksa.  Hess  a  berlini  akadémia  mintájára  a  teológia  és  a  jog  kivételével  az  összes

tudományokat magába foglaló reprezentatív és irányító intézményt tervezett, Hell ellenben a

londoni  és  a  párizsi  tudományos  társaságokra  hivatkozva  aktív  kutatásokkal  foglalkozó

természettudományos akadémiát kívánt létesíteni. Hell akadémiája Csillagászati, Geometriai,

Mechanikai, Fizikai, Botanikai, Anatómiai és Kémiai osztályokra korlátozódott, „mert csak

ezektől  várható  új  felfedezés  és  megfigyelés  a  tudományokban,  noha  a  »diplomatika,  a

régészet és a numizmatika is felfedezhet néhány régi dolgot, azonban ezek a felfedezéséket

367 Jancsó Elemér: A felvilágosodástól a romantikáig. Bukarest, 1966. Irod. Könyvk. p. 12.
368 Benkő  Loránd:  A  magyar  irodalmi  írásbeliség  a  felvilágosodás  korának  első  szakaszában.  Bp.,  1960.
Akadémiai. p. 232.
369 Meister, R.: Geschichte der Akademie der Wissenschafter in Wien 1847–1947. Wien, 1947. A Holzhauser
NFG. p. 15.



nem sorolhatók a tulajdonképpeni tudományokhoz«.”370 Hell tervét a Studienhofkommission

elfogadásra ajánlotta, a Császárnő azonban elutasította a fölterjesztést.371

Elutasítás volt a sorsa néhány évvel régebben 1767-ben egy másik részletes akadémia-

tervnek is. Ez a terv, melynek szerzője máig ismeretlen, eredeti és új elképzeléseken alapul, s

több szempontból is különbözik a külföldi mintáktól illetve a korábbi javaslatoktól. Először is

négy  osztályt  vélt  felállítandónak,  „melyek  közül  az  első  a  művészeteket,  a  második  a

tudományokat,  a  harmadik  a  közélelmezéstant  (Nahrungsstand),  a  negyedik  az  erényeket

(Tugenden) kellett volna szolgálja.”372

Azután meg a tagok fölvételi rendjét illetően is eltért az előző tervektől. A névtelen

tervező elsősorban nem a befutott,  kész tudósok jelölésére helyezte a hangsúlyt,  hanem a

fiatal tehetségek kiválasztására s fölnevelésére.

A tervet a császárnő alapos megvizsgálás végett kiadta a kancellárnak, Rudolf Chotek

grófnak. Az udvari kancellária és a k. k. Commericen-Rat megtárgyalta a tervet, s azután úgy

döntött, hogy „»der Vorschlag zur Errichtung der genannten patriotischen Gesellschaft zur

Aufnahme aller menschlichen Käntnissen, und Ausbreitung der patriotischen, sittlichen und

gesellschaftlichen Tugenden ganz unnuz, unthunlich und unnotwendig,  mithin hiervon gar

kein  Gebrauch  zu  machen  wäre«,  worauf  die  Kaiserin  »allergnädigst  zu  resolviren  in

formalibus geruhten: Placet, und ist dieser Vorschlag als unstatthaft zu reponiren«.”373  

Az elutasított terv – ez még így, Hans Leo Mikoletzky rövid ismertetéséből is azonnal

szembetűnik  –  föltűnően  hasonlít  az  1770-es  Academia  Augusta  tervéhez,  amit  Horváth

Mihály talált meg az udvari kancellária levéltárában, s Toldy Ferenc részletesen bemutatott

1871. január 23-án a Magyar Tudományos Akadémián.

Az Academia Augusta is négy osztályból állott volna. Az első osztály a filozófiai; ide

tartoznak a  matematikai  s  fizikai  tudományok,  „s  tagjai  nem csak e  tudományok előbbre

370 Uo. p. 16. – Hell tervét részletesen ismerteti Csóka J. Lajos: A magyar tudományosság megszervezésének
kísérletei  a  18.  században.  Pannonhalma,  1942.  Klny.  a  Pannonhalmi  Főapátsági  Főiskola  1941/42-i
Évkönyvéből. Részletesen ismertette a Merkur von Ungarn 1787. évi 11. füzete is (pp. 989–1004.), kivált az
akadémia anyagi bázisául tervezett kalendárium-privilégiumot kritizálva, a kalendárium-privilégiumot kritizálva,
a kalendárium-kelendőségre vonatkozó számadatok alapján.
371 Igen  érdekes  Mária  Terézia  elutasítást  indokló  feljegyzése,  már  csak  azért  is,  mert  jól  mutatja,  hogy
túlságosan  szimplifikáló  fölfogás  a  bécsi  udvar  magyarellenességét  kárhoztatni  a  honi  akadémiai  tervek
meghiúsulásért: „ohnmöglich kunte mich resolvirn eine accedemie des sciences anzufangen mit 3 exjesuiten und
ein zwar wackern professor der chemie wir wurden lächerlich in der welt... Die accademie hat also eher noch
wegen fundo ohne die burger  zu drucken,  ein fond ausmachen,  nachgehends erst  mir  ein ordentlicher  plan
vorlegen wie dise accademie mit Frucht und ehre und was subjecten und was objecten traction solle. abbée hell
finde nicht stark genug was schlechters als andere schon existirende accademien lohnte weder deren kosten noch
mühe.” (R. Meister id. műve p. 16.)
372 Mikoletzky,  H.  L.:  Österreich.  Das grosse 18. Jahrhundest.  Von Leopold I.  bis Leopold II.  Wien, 1967.
Austria Edition. p. 260.
373 Uo. p. 261.



vitelére, hanem azok alapján oly vizsgálatok tételére is volnának hivatva, melyek ásványok

felfedezésére,  a  hajózásra,  vízvezetékek,  csatornák,  utak  építésére,  az  ország  topo-  és

geographiai leírására, az építészetre s egyébféle hasznos intézkedésekre vonatkoznak, úgy az

ország  fogyatkozásai  orvoslására,  amennyiben  azok  a  szükséges  ismeretek  hiányából

támadnak,  s  annak  általában  jobb  állapotra  emelésére”.  A  második  osztály  feladata  a

történelem s az államrajz művelése, „a harmadik osztály mindannak szentelné magát, mi a

mezei  s  a  szőlőgazdaság, az állattenyésztés,  a kereskedésügy javítását  s  a hazai termékek

lehető  hasznosítását  kellőleg  tárgyazza”.  Végre  a  negyedik  osztály  „kiterjedne  az  első

neveléstől a legfelső tudományokig, magába foglalva minden iskolai s egyetemi intézeteket, a

nélkül mégis, hogy a Magyarországban mai nap létező iskolák és egyetemek (a Javaslat itt, a

kolozsvári  akkori  universitásra  tekintve,  többes  számmal  él)  az  Akadémia  igazgatása  alá

állíttatnának (ti. ezek, s amazok nagy része a még fennállott jezsuita szerzet kezén voltak). Az

Akadémia csupán a legfelsőbb és társas felügyeletet vinné (Ober- und Mitaufsicht), mindenről

bíráló  jelentéseket  adna,  s  ami  javításra  szorul,  azt  észlelné,  a  nélkül  mégis,  hogy maga

intézkednék.”374

A  negyedik  osztály  „kiterjedne  a  szívnemesítő  irodalomra  (morál  és  költészet)”;

feladataihoz  tartozna  a  közönség  olvasásra-szoktatása,  azért  ez  az  osztály  felügyelne  a

fordításokra és az ő munkakörébe esne a nyelvművelés. A harmadik és negyedik osztály tehát

–  részletesen  kifejtve  a  feladatokat  –  az  előbbi  terv  „közélelmezési”  és  „Tugenden”

osztályának felel meg. 

Még  szembeötlőbb  a  hasonlóság,  ha  az  Academia  Augusta  tagfelvételi-javaslatát

tekintjük.  A  javaslat  szerint  a  tagok  Honoraires,  Pensionnaires,  Associés  és  Elèves

osztályokra oszlanának.  „Az elsők a  tudomány iránti  hajlamból s  mint  valódi  tudósok de

jutalom nélkül vevén részt az Akadémia működéseiben, az első helyet foglalják el. A másod

rendbeliek bizonyos rendes fizetést vonnak. A harmadik rendbeliek segédtagok; be vannak

kebelezve,  s  a  nekik  kitűzött  tárgyakat  feldolgozni  hivatottak.  A  negyedik  rend

növendékikből, vagyis oly akadémistákból áll, kik a Pensionnairek mellé beosztva, ezeknek

vezérlete alatt azon tudományok és művészetekben gyakorolják magukat, melyekre hajlamot

éreznek, s akik aztán a segédtagok, sőt a fizetett tagok helyére is előmozdíttatni várandósággal

birnak.”375

Ugyanaz a tudós-nevelő és tehetség-kutató jelleg érvényesül tehát itt is, mint az 1767-es

javaslatban.  A  két  terv  föltehetőleg  azonos  (vagy legalább  azonos  elveket  valló)  körben

374 Toldy Ferenc: Az akadémiai eszme Magyarországon Bessenyei előtt. Irodalmi arcok és maszkok. In: Toldy
Ferenc összegyűjtött munkái. Bp., 1873. Ráth Mór. pp. 354–394, 377–379.
375 Uo. pp. 374–375.



keletkezett.  Az Academia Augusta tervezője máig ismeretlen; Toldy szerint Kollár Ádám,

Tersztyánszky  Dániel  vagy  gr.  Teleki  József  jöhet  szóba,  azonban  ő  mindhármat  igen

valószínűtlennek  tartotta.  Fináczy  az  Academia  Augusta  tervét  is  –  akár  Ürményivel  és

Makóval megosztva a Ratio Educationist – Tersztyánszkynak tulajdonította; azonban Csóka J.

Lajos a XVIII. századi honi akadémia-tervekről írt dolgozatában376 megmutatta, hogy ez a terv

éppen  úgy  nem  származhat  Tersztyánszkytól,  mint  a  Ratio  Educationis.  Az  utóbbival

ellentétben azonban – melynek szerzőjéül Csóka határozottan egyedül Kollárt jelölte meg377 –

az Academia Augusta tervéről kénytelen megállapítani, „hogy a szerzőt sejteni sem bírjuk.”378

Gálos  Rezső  ellenben,  részben  éppen  Csóka  Lajos  vizsgálataira  hivatkozva,

kétségtelennek  véli,  hogy az  Academia  Augusta  „tudományosan  is  kidolgozott”  tervének

„hátterében Kollár Ádám Ferenc működött”.379

Talán az Academia Augusta és az 1767-es javaslat hasonlósága is Kollár szerzőségére

utal; alig képzelhető el az udvarban rajta – s közvetlen munkatársán, Tersztyánszkyn – kívül

más  hasonló  képességű  művelődéspolitikus,  aki  az  összbirodalmi  és  a  magyarországi

művelődést  egyformán  szívügyének  tekintette  volna.  A két  terv  külföldi  mintáktól  eltérő

kifejezett „nevelés-centrikussága” is Kollár mellett szól; a jezsuiták s a magyar urak előtti

nagy népszerűtlensége miatt a két terv szigorú – és feltűnő – névtelensége hasonlóképpen őrá

utalhat.

Kollár Ádám mindenesetre még a '60-as évek elején egy magántársaság tervét küldötte

el  több  magyar  tudósnak.  „A  tervező  –  írja  a  javaslatról  Csóka  –  úgy  gondolta  célja

megvalósítását, hogy az egyes tagok ki fogják választani a tehetségüknek és lehetőségeiknek

megfelelő  munkaterületet,  s  egyesült  erővel  fogják  felkutatni  és  megismertetni  az  ország

természeti,  gazdasági,  társadalmi,  történeti  stb.  viszonyait.  Anyaggyűjtésük,  kutatásaik  és

felfedezéseik eredményéről havonként írásban számolnak be, s ezen beszámolóikat a posta

közvetítésével hozzák egymás tudomására. Amely dolgozatokat az elnök arra érdemeseknek

talál, azokat nyomtatásban is megjelentetik.”380

A  tervből  semmi  sem  lett;  a  honi  tudományos  életben  akkor  még  erősen  számító

jezsuiták  eleve  gyanakvással  figyelték  a  rendből  még  felszentelése  előtt  kiugrott  Kollár

minden  lépését,  a  honi  nemesi  közvélemény  pedig  engesztelhetetlenül  gyűlölte  1764-ben

376 Csóka J. Lajos: A magyar tudományosság megszervezésének kísérletei a 18. században. Pannonhalma, 1942.
Klny. a Pannonhalmi Főapátsági Főiskola 1941/42-i évkönyvéből.
377 Csóka J. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. Pannonhalma, 1936. A Magyar Tudományos
Akadémia támogatásával. p. 74.: „A magyar tanterv lényegében nem származott sem Ürményitől, sem Makótól,
hanem egy negyedik személytől, Kollár Ádámtól”.
378 Csóka J. Lajos: A magyar tudományosság ... p. 22. 3. jegyz.
379 Gálos Rezső: Bessenyei György életrajza. Bp., 1951. Közoktatásügyi Kiadóvállalat. p. 239.
380 Uo. p. 13.; vö.: Gálos Rezső id. műve p. 239.



megjelent  könyve  miatt,  melyben  az  egyház  és  a  nemesség  elavult  alkotmányos  jogait

kritizálta  élesen a  felvilágosult  államelmélet  modern  – s  jobbágyokat  védő – szempontjai

szerint.381

Kollár ezentúl – ha csak tehette – igyekezett háttérben maradni. Így például ő hozta létre

s  irányította  az  utolsó  számig  (1776.  június)  az  1771-ben  megindított  Allergnädigst

privilegierte  Anzeigen-t,  de  sehol  sincs  föltüntetve  a  lapon  a  neve;  szerkesztőként

„leghűségesebb munkatársa, a 60-as években írnoka, Tersztyánszky” szerepelt; aminthogy a

szerkesztés technikai munkáját valóban ő látta el,  de „az írógárda irányítója – jegyzi meg

Csóka – Kollár volt”.382

Az  Anzeigen  egyébként  Csóka  véleménye  szerint  a  Kollár  által  tervezett  Societas

Literaria részleges megvalósulásaként tekinthető; a „társaság” tagjai közül kettő – Kollár és

Tersztyánszky – Bécsben élt,  a többiek elsősorban a felvidéki városokban (némelyikben a

tudományos társaságok tervezésének egyébként is régi hagyománya volt), s Kollár elsősorban

helyi  ismereteiket  hasznosította  régi  –  tán  még  Bél  Mátyástól  örökölt383 –  honismereti

tervének a megvalósítására. A lap tehát egy levelezés útján összetartott „honismereti” társaság

közlönyének tekinthető, s ezáltal fontos láncszem a hosszú akadémiai eszme történetében és a

természettudományos gondolkozás  terjedésében.  Kollár  és  Tersztyánszky lapjának ugyanis

igen nagy volt a hatása, azért mert – valószínűleg Tersztyánszky sugallatára384– a rendszeres

újságolvasás  a  Ratio  Educationis-ba  is  bekerült,  s  1778-ban  a  Helytartótanács  „az

Allergnädigst priv. Anzeigen 120 megmaradt példányát vásárolta meg az iskolák számára”.385

De erősen hatott  a  lap azért  is,  mert  a  későbbi  német,  magyar  és  latin  nyelvű honi

hírlapok  és  folyóiratok  a  XVIII.  században  többé-kevésbé  mind  követték  a  mintáját  és

szerkesztési módszereit.

Kollár  jelentősége  a  magyar  akadémia-tervek  történetében  azonban  meglehet  nem

merült  ki  ennyivel;  hiszen  az  ő  baráti  társaságához  tartozott  és  tágabb  értelemben  szinte

tanítványának tekinthető Bessenyei György. „Kollár Ádám Ferenc volt minden valószínűség

381 Az országgyűlés  – írja  Csóka J.  Lajos  – „Viharos jelenetek közepette  követelte  a  szerző megbüntetését.
Könyvét a pozsonyi piacon a hóhér égette meg és az Egyház indexre tette. Ezek után Kollár erkölcsi halott lett a
nemzeti  közvélemény  szemében.  így  természetszerűleg  nem  gondolhatott  már  arra,  hogy  egy  szabályosan
megszervezett társaságot alakíthasson a legkiválóbb magyar tudósokból és kutatókból. Hazafias érzése és tudós
becsvágya mégsem hagyta sokáig tétlenül. A debreceni kollégium tanári kara 1767-ben biztosította arról, hogy
benne  látják  a  magyar  tudományosság  vezérét,  akinek  olyan  előnyös  helyzete  van,  amilyen  Sambucus  óta
magyar embernek nem adatott.” – Uo. p. 17.
382 Uo. p. 19.
383 Wellmann Imre: Bél Mátyás és a magyar tudós társaság terve 1735-ben. = Magyar Tudomány 10 (1965) pp.
738–741.
384 Dezsényi Béla: A Nova Posoniensia és az újságolvasók a XVIII. században. In: Magyar Századok. Irodalmi
műveltségünk történetéhez. Bp., 1948. Egy. Ny. pp. 142–163.
385 Uo. p. 157.



szerint – írja körülményesen pontos stílusában Gálos – a faluról Bécsbe került, tanulni vágyó

ifjúnak első útmutatója. Grassnéval is megismerkedik az ifjú és – bármelyik értelemben –

kegyeibe jut. Ettől fogva ketten versengenek a nemes törekvésű Bessenyei boldogulásáért s

örülnek, ha érdekében tehetnek valamit.”386

Gálos  Bessenyei  monográfiája  nyomon  követi,387 hogyan  alakult  át  Bessenyei

gondolatvilágában  az  akadémia  Kollártól  származó  általános  eszméje  a  magyar  nyelv

művelését, s a magyar nyelvű tudományosság megteremtését szolgáló társaság tervévé. Azt is

elbeszéli,  miként  s  mennyire  módosították  az  alakuló  tervet  Bessenyei  pesti  látogatásai  s

találkozásai az itteni írókkal, egyetemi tanárokkal és irodalompártoló urakkal. 1779 tavaszán

Ányos Pállal, Kreskay Imrével, Rácz Sámuellel, Dr. Glosius-szal és Horányi Elekkel össze is

állították  egy  Hazafiúi  Magyar  Társaság  tervét;  a  társaság  elnöke  báró  Orczy  Lőrincz,

főtitkára  Bessenyei  lett  volna,388 a  javaslatot  Bessenyeinek  kellett  volna  eljuttatni  a

császárnőhöz, ez azonban nem történt meg. Azért-e, mert – mint Gálos hiszi – Bécsben Kollár

s  baráti  köre  „már  más  terveken törték  a  fejüket,  ezekkel  a  pesti  Társaság  már  nem fért

össze”,389 vagy pedig Bessenyeiben forrott egy nagyobbra néző s átfogóbb terv, amit az 1780-

ban  megírt  s  később  Révai  Miklós  által  „Jámbor  szándék”  címen  kiadott  javaslatban

körvonalazott, nem tudjuk. Mária Terézia halálával reá is, akárcsak barátaira, Kollár Ádámra

és Grass Frigyesnére, Mária Terézia első udvarhölgyére, kegyvesztettség várt. 

A Teréziánus felvilágosodás szép napjai  s reményei  József  uralomra jutásával véget

értek. „Úgy jártam – emlékezett évtizedekkel később, bihari magányában Bessenyei –, mint

egy sebesen nyargaló tulok, mely a kerítésnek ütközvén, ledül, míg szédülése fejébül eloszlik

s ismét útjának indulhat.”390

II.  József  még  annyira  sem  szerette  a  praktikus  eredményekkel  nem  kecsegtető

tudományokat,  mint Mária Terézia.  Anyjával,  s mintaképével,  Nagy Frigyessel ellentétben

azonban ő a tudósokat sem igen kedvelte, hacsak nem járt közvetlen haszonnal a működésük.

A nyelvművelés eszméjét pedig úgy értelmezte, hogy egész birodalmára igyekezett kötelező

és egyedüli nyelvként ráerőszakolni a németet. De német nyelvi doktrinerségét ellensúlyozta

toleranciája; bárki írhatott s művelődhetett – ha akart, s tudott – magyarul. Az ő uralma alatt

született  Winterl-féle  akadémia-terv  persze  nyomát  sem  árulta  el  magyar  nyelvű

törekvéseknek,  szabályos  német  „tanszéki”  akadémiát  akartak  Winterl  és  szabadkőműves

tanártársai alapítani, de a piarista iskolák művelődés szellemét József alatt is. 
386 Gálos Rezső id. műve p. 57.
387 Uo. pp. 238–256.
388 Csaplár Benedek: A Horányi Elek tervezte „Hazafiúi Magyar Társaság”. Bp., 1899. Athenaeum.
389 Uo. p. 244. 
390 Uo. p. 151.



A  református  kollégiumok  közül  a  XVIII.  század  közepén  a  debreceni,  pataki  s  a

nagyenyedi emelkedett ki; de a debreceni s a pataki mostanra – részben védekezésképpen

meglehetősen bezárkózott szigorú kálvinistaságába. A század utolsó évtizedeire a nagyenyedi

Bethlen kollégium régi nagysága is lehanyatlott, de tanárai közt még mindig nem egy kiváló

tudós akadt.  A fizikát  ott  (az  első)  Kovács  József  tanította  (a  kísérleti  oktatást  a  holland

fizikusokkal egy időben megvalósító Tőke István nem méltatlan utóda), a keleti nyelveket és

a régiségeket a hetvenes évekig Ajtai Abód Mihály, akit Benkő Ferenc a kollégium második

megalapítójának nevezett.391 A természetrajz s földrajz tanára pedig 1790-től Benkő Ferenc

volt,  az  első magyar  mineralógus és  a Parnasszusi  Időtöltés hírneves  szerzője,  nagyszerű

polihisztor, s „az első professzor, aki székfoglaló beszédét nem latinul tartotta. ... Mi már alig

tudjuk elképzelni  – mondotta  nagy elődjéről  székfoglaló beszédében Szilády Zoltán – azt

csodálkozó örömet, mely az akkori diákok szívét megdobogtatta, a midőn a szokásos talárban

fellépő új  tanár  anyanyelvükön szólott  hozzájuk ekképpen:  »E mai  nap hát  az,  a  melyen

parantsoltatik, hogy mi is egybe kötött erővel Nemzeti született nyelvünket a setétes hajnalból

a  napfényre  kihatolni  segítsük,  hadd  tündökölhessék  az  is  végre,  mint  szintén  más

nemzeteknek nyelvek, a Boldogságnak egén késő időkig«”392

Ezt  a  napfényre  kihatolást  az  iskolákkal  együtt  s  tőlük  nem függetlenül  segítette  a

magyar nyelvű hírlapirodalom megszületése és hirtelen megerősödése a ’80-as években és a

’90-es  évek  legelején.  A  magyarországi  hírlapirodalom  kezdetei  –  amint  Dezsényi  Béla

megmutatta393 – szorosan összefüggenek az oktatásüggyel és a Ratio Educationis-szal; az első

magyar  nyelvű  hírlapot,  a  pozsonyi  Magyar Hírmondót  olvastatták  az  iskolákban.  „A

századvég  utolsó  hírlapjainak  egyike,  a  bécsi  Magyar  Hírmondó,  szintén  »Oskoláknak,

Professzoroknak« küldi példányai egy részét, igaz, hogy már ingyen.”394

S  nemcsak  a  hírlapokat  olvasták  az  iskolákban,  azok  is  rendszeresen  beszámoltak

iskolai  ügyekről.  A  bécsi Magyar  Kurír például  valóságos  külön  rovatban  szapulta  a

debreceni kollégium „ótska systemáját”, a pozsonyi  Magyar Hírmondó állandóan értesít az

egyetem  ügyeiről,  s  láttuk  már,  hogy  a  Merkur  von  Ungarn elsősorban  oktatásügyi

kérdésekkel foglalkozott. Iskola s hírlapirodalom összehangolt rendszere segítette tehát, hogy

a modern feladatok megoldására alkalmas értelmiség nőhessen föl az országban, s ebben a

rendszerben egyre nagyobb helyet kapott a nyelvművelés problémája.

391 Jancsó Elemér: A felvilágosodástól a romantikáig. Bukarest, 1966. Irod. Könyvk. p. 128.
392 Szilády Zoltán: Bethlen kollégiuma és a természettudományok. Nagyenyed, 1904. Nagyenyedi Könyvnyomda
és Papírárugyár Rt. p. 15.
393 Dezsényi Béla: A Nova Posoniensia ... pp. 142–163.
394 Uo. p. 159.



Magyar nyelvű könyvek rendszeres, dicsérő recenzióján s a magyarul írásra-olvasásra

buzdításon kívül megnyilvánult  ez például abban is, hogy a bécsi  Hadi és Más Nevezetes

Történetek 1790.  március  elején  20  aranyat  tűzött  ki  jutalmul  –  amit  Péczeli  József,  a

Mindenes Gyűjtemény szerkesztője, ill. írója még 10-zel megtoldott – egy pályázatra, amin

három kérdésre kellett felelni az „Anyai Nyelv” hasznáról és szükségességéről.395

Péczeli József, a révkomáromi református lelkész Mindenes Gyűjteményével különben

is teljes egészében az anyanyelvi művelődés ügyét szolgálta. A derék szerkesztő egyenesen

arról  ábrándozott,  hogy  ha  a  folyóiratra  csak  úgy  900–1000  előfizető  akadna  (ennyi

előfizetője  volt  kb.  a  Magyar  Kurír-nak),  a  haszonból  ezer  Forint  évente  „a’  Nyelv’

pallérozására  fel-állítandó kis  Társaságnak tőkepénzül  szolgálna,  a’  melyet  is  reménylünk

hogy idővel sok nagy lelkű Hazafijak gyarapítanának.”396

Akadémiai mozgalom és nyelvpallérozás kezdettől szorosan összefonódtak. „Görögék

bemutatkozása – írja a Hadi és Más Nevezetes Történetek-ről Kókay – tehát minden jel szerint

szoros kapcsolatban volt azokkal az akadémiai törekvésekkel, amelyeknek Bessenyei nyomán

akkor Révai Miklós volt a leglelkesebb harcosa. Az akadémiák Európa-szerte, Olaszországtól

Franciaországon keresztül Németországig a modern fejlődés produktumai voltak, amelyek az

egyetemek  középkori,  elmerevedett  tradícióival  szemben  a  haladó  tudományosság

intézményeinek  és  szigeteinek  számítottak.  Tevékenységük  kezdetben  legtöbb  helyen  a

polgári nemzetállam felé mutató legfontosabb, gyakran létkérdésként felmerülő problémákra:

a nemzeti nyelv és a nemzeti irodalom fejlesztésére, szabályozására korlátozódott.”397

A nyelv pallérozása azonban,  legalábbis kezdetben,  egyáltalában nem zárkózott  el  a

természettudományoktól, s így ezek nem maradtak ki a megszülető s az akadémiai gondolatot

kezdettől  istápoló  folyóiratokból  sem.  Rát  Mátyás  újsága,  a  pozsonyi  Magyar  Hírmondó

például  kiterjedt  levelezői  hálózatán  keresztül  rendszeresen  tudósított  a  hon  különböző

részeinek természeti viszonyairól és érdekességeiről, s értesített a természettudományok és a

technika külhoni eredményeiről.398

Rát Mátyás szerepét s jelentőségét nemzeti  sajtónk megalapozásában tulajdonképpen

csak napjainkban tisztázta Kókay György; ő rajzolta meg először teljes terjedelmében a nagy

felvilágosító  arcképét  s  vállalkozását.  Arra  is  figyelmeztet  Kókay  gondos,  minden  kicsi

részletre kiterjedő monográfiájában, hogy Rát, a nép szélesebb rétegeire gondolva, a magyar

nyelvű tudományos munkák kiadását jókor szorgalmazta. „Amikor sorra ismertette az akkor
395 Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. 1780–1830. Bp., 1935. MTA. p. 91.
396 Mindenes Gyűjtemény, 1789. júl. 1. Első negyed. No. 1. pp. 4–5.
397 Kókay György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei. 1780–1795. Bp., 1970. Akadémiai. pp. 353–
355.
398 Lásd Jegyzetek: 75 



még hivatalos támogatást is élvező magyar nyelvű természettudományi és orvostudományi

szakirodalom  első  jelentős  képviselőinek,  Molnár  Jánosnak,  Rácz  Sámuelnek  és  Benkő

Józsefnek a munkáit, nem győzte hangsúlyozni, hogy a tudományok magyar nyelvűsége »a

közönséges  világosodásnak  eggyáltaljában  szükséges  eszköze«.  Rát  hitt  a  haladásban,  és

különösen a természettudomány eredményei töltötték el büszkeséggel, mert ezek felmentik az

embereket a régi babonás képzeletektől, szorongásoktól.”399

Kókay figyelt fel arra is, hogy a Göttingában tanuló Rátra – az obligát és unos-untalan

emlegetett Schlözer mellett milyen erősen hatott Abraham Gotthelff Kästner, a matematika

professzora, aki Schlözer ellenfeleihez számított. „Rát őt is hallgatta, hiszen a matézis volt

tulajdonképpen, sokoldalú érdeklődése mellett is, az egyik főtárgya. Kästner, akinek később

Gauss és Bolyai Farkas is a tanítványai közé tartozott, Rátra szintén jelentős hatással volt;

különösen  azért  találta  követésre  méltónak,  mert  tudománnyal  és  költészettel  egyaránt

foglalkozott. Rát matematikai képzettségéről csak annyit tudunk, hogy 1786-ban e tárgyból

megpályázta  a  budai  egyetem  megüresedett  katedráját,  de  nem  volt  sikere.  Könnyen

lehetséges,  hogy  Kästnertől  hallhatott  Rát  a  valószínűségszámításról,  amelynek  ismeretét

politikai aritmetikai tevékenysége során árulta el..”400 Lehetséges, bár a politikai aritmetikához

szükséges  kevéske  matematikai  tudást  Schlözertől  is  megszerezhette.  De  például  a

körnégyszögesítésre vonatkozó megjegyzése, és Wolff-ból tájékozódó hazai matematikusaink

kritikája – ahogyan az a  Magyar Hírmondó-ban megjelenik – már csakugyan matematikai

„Urteilskraft”-ra utal.

Rát Mátyás ezen a téren is kiemelkedik utódai közül; de nem hiányoznak a „tudományi

dolgok” és technikai tudósítások a későbbi lapokból sem, ámbár a nyolcvanas évek végétől, a

nyolcvanas  és  kilencvenes  évek  fordulóján  egyre  inkább  kiszorítódnak  a  Franciaországi

Változások és a honi politikai hírei által.

A  nyelv  és  véle  az  akadémia  ügye  azonban  továbbra  is  az  általános  érdeklődés

középpontjában  maradt.  Az  1790-es  országgyűlésre  sereglő  rendek  már  csak  azért  is

felkarolták a magyar nyelv, s a művelésére létrehozni tervezett akadémia ügyét, mert a gyűlölt

„kalapos  király”  emléke  –  és  hatása  –  ellen  kívántak  tán  ezzel  küzdeni.  Révai  Miklós

mindenesetre  alkalmas  pillanatban  s  reménységgel  fordulhatott  az  országgyűléshez,  Egy

magyar társaság iránt való „Jámbor szándék” címmel kiadva Bessenyei egy évtizeddel azelőtti

akadémia-tervét.

399 Kókay id. műve p. 119.
400 Uo. pp. 79–80.



A „Jámbor szándék” kiadási költségeit a Hadi és Más Nevezetes Történetek szerkesztői,

Görög Demeter és Kerekes Sámuel vállalták; a röpirat végül olyan hatásosnak bizonyult, hogy

még a tudományt s az áldozatkészséget egyaránt nem túlságosan kedvelő nemesek között is

akadt egy, aki nem kevesebb mint 1000 forintot ajánlott fel a fölállítandó akadémia céljaira.

Igaz,  hogy  ő  Bessenyei  egykori  testőrtársa,  Naláczi  József  volt.  A  „Jámbor  szándék”

megjelenése után a Helytartótanács fölszólította Révait, hogy adjon be részletes tervet. Ő el is

készítette a Társaság részletes Planum-át; az osztályok, a tagok és tisztségviselők, valamint a

költségek figyelembevételével. Révai tervezett társasága egy nyelvművelő és egy tudományos

akadémiát egyesített  volna,  de a kettő  inkább csak szervezetileg kapcsolódott  egymáshoz;

nyelvműmelés  és  tudományok  elváltak,  mint  már  a  „Jámbor  szándék”-ban  is.  De mintha

Révai Planum-a tudományosságában zárkózottabb lenne: nem az volt már a fő célja, hogy az

egész  nemzethez  eljuttassa  a  tudományok  főbb  eredményeit.401 A  Planum  láthatóan  az

országgyűlésnek készült,  de a Rendeknek még így is túlságosan „radikálisnak” látszhatott.

Különben is a Rendeknek a nyelv ügye inkább csak az udvar elleni harc és az önállóság-

demonstrálás eszköze volt, s az 1790-es országgyűlési „reform” hangulat csupán látszólag és

átmenetileg  kedvezett  a  nyelvművelés  és  az  akadémiaalapítás  ügyének.  A  magyar  rendi

ellenzék egyébként csakhamar olyan komisz csapdába szorult, hogy kisebb gondja is nagyobb

lett – az igazában tán soha lelkére nem vett – akadémia-alapításnál és nyelvművelésnél.

Az  országgyűlés  hangadó  urai  mérhetetlenül  túlbecsülték  az  erejüket,  s  vétkesen

alábecsülték  az  új  császárt.  Amennyivel  kevésbe  morális  ember  volt  II.  Lipót  bátyjánál,

annyival kiválóbb emberismerő s politikus volt nála. A porosz királlyal paktáló magyar urakat

először is egy gyorsan, s nem csekély áldozatok árán nyélbe ütött porosz–osztrák szövetséggel

401 Az Ephemerides Budenses részletesen, több számon keresztül (1791. febr. 11., febr. 15., febr. 19.) ismertette
és méltatta a Planumot. A bevezetésben – a legfontosabb külföldi s honi művelődés- és tudományszervezési
törekvések  ügyes  összefoglalása  után  –  nem  mulasztja  el  megjegyezni,  hogy  az  akadémiák,  márcsak  a
természettudományok  művelésével  és  a  babonák  oszlatásával  is  „plusque  humanitati  usus  adferunt,  quam
nugiuenduli sic dicti Illuminati, Fortes Spiritus, et Libertini, quo qois quippe solidae qui tenet scientiae, eo minus
iactantiae argui potest.” Alig egy évtized alatt visszájára fordult Rát érvelése: a természettudomány most az
esprits  forts  „babonái”,  a  libertinusok  „dicsekvései”  ellen  tanítana  védekezni;  s  egyébként  is  Sándor  Lipót
főherceg lenne az akadémia védnöke, a Rendek által múlt év decemberében egyhangúan és nagy lelkesedéssel
megválasztott nádor. Az osztályok (Filológiai, Filozófiai, Matematikai, Fizikai) sorrendje nem lényegtelen; a
legelső  –  Filológiai  –  osztályban  ugyanis  „primum locum occupant,  praemissa  alioquin  Grammatica,  Artes
Mansuetiones:  Poetica  imprimis  cum  Aestheticae  Studio,  et  Oratoria.”  Poétika,  esztétika  és  szónoklástan
szerepelnek tehát legfontosabb civilizatórikus „Artes”-ként; de nem feledjük (a nemes urak is jól tudták), hogy a
mansuesco ige első jelentése „kéz alá szoktat, betör”. A többi három osztály részletezése lényegében az egyetemi
tanszékek szerint történt; így a Matematikai osztály a tiszta és az alkalmazott matézis szaktárgyait öleli fel, a
Fizikai osztály a tulajdonképpeni (kísérleti) fizikát, a természethistóriát, az orvostudományt, a közgazdaságtant
és a kereskedelemügyet. S befejezésül, miután a tagfelvételt és a költségvetést (évi 27 ezer forint, ebből személyi
kiadás 17 ezer forint) részletezte megjegyzi miszerint: „Non ferenda haec est talium inflata arrogantia, minus
vero eorum, qui saluberrimum hoc institutum nescio quod periculosum pro germinandis haeresibus, et religioni
adversum, si plebs in materna lingua plus sapere discat, aut quod absurdissimum Regimini suspectum reddere
contra omne probi Patriae Civis Officium non reformidant.” – Lásd: Vekerdi  László:  Önkény és értelem. =
Valóság 19 (1976) No. 4. pp. 62–73.



sarokba szorította. Közben II. József rendőrsége helyett titkos politikai kém- és propaganda-

hálózatot  szervezett.  Ez  egyrészt  tájékoztatta  mindenről,  ami  Magyarországon  történik,

másrészt – s ez volt a fontosabb feladata – röpiratokat írt és terjesztett; a pesti polgárokból

titkos „forradalmi” gárdákat szervezett; legfőképpen pedig a magyarság ellen buzdította az

országban élő németek, szlovákok, románok, szerbek és horvátok egyházi és világi vezetőit.

A sakk-matt helyzetbe szorított Rendek legfőbb hangadói pontosan úgy viselkedtek, ahogyan

Lipót – gazdag toszkánai tapasztalatai  alapján – előre tudta s várta:  kegyeiért  esedeztek s

kiegyeztek.  Még  a  magyarságával  és  császárellenességével  szerte  tüntető  ócsai  Balogh

Péterből is a császár „híve” lett; s nem lehetetlen, hogy a kiváló emberismerő Lipót éppen a

titkos szolgálatban alkalmazta.402

A kiegyezés után persze Lipót nyomban leállította ál-forradalmi szervezkedéseit, de az

általa  életre  keltett  titkos  szervezet  a  császár  váratlan  halála  után  gazdátlanul  maradva

„önállósította” magát, s kihasználva a formálódó magyar értelmiség hellyel-közzel már valódi

forradalmi  hangulatát  és  főleg  képzettségét,  katasztrófába  sodorta  az  országot.  Ma már  a

legapróbb részleteit is ismerjük e lélegzetelállító politikai küzdelemnek, hála Mályusz Elemér

és Benda Kálmán mindenre kiterjedő forráskiadványainak és fundamentális tanulmányainak.

A tragédia eszme- és tudománytörténeti feltárása azonban még ma sem tekinthető lezártnak,

az utóbbi  évek igényes  filozófia-  és tudománytörténeti  elemzései ellenére sem. A magyar

nyelvű művelődés szempontjából mindenesetre egyaránt sorsdöntő a Martinovics elfogását

megelőző néhány év irodalomteremtő lendülete és a vérmezői drámát követő döbbent csönd.

A  felvilágosodás  honi,  autochton  vonala  Magyarországon  megszakadt,  s  a  fejlődés  és  a

tervezés a következő század elején merőben másféle szellemi klímában indult újra.

De néhány szigeten – a debreceni Kollégium körül például – és főleg Erdély védettebb

hegyei  között,  a  vérmezői  tragédia  után  is  folytatódott  a  jozefinista,  sőt  a  teréziánus

felvilágosodás  józanabb  értelmiségképző  világa.  Jól  látható  ez  az  akadémiai  tervek  és

mozgalom töretlen folytatódásában is. A honi múlt és nyelv gazdag örökségére hagyatkozva

és nem utolsó sorban tudományos igényű feltárásának érdekében Aranka György 1791-ben

két röpiratot is megjelentetett egy honi Nyelvmívelő Társaság felállításának az érdekében;

tervezetére  mindenekelőtt  a  „Jámbor  szándék”  hatott;  ennek  központi  gondolatával  rímel

Aranka tervének lényege: csak a nép nyelvén írt s művelt tudományok válhatnak az egész

nemzet  hasznára.  E nélkül  – írja  Aranka az első rajzolatában – „a hazára nézve mintegy

idegen plánta volt és ma is az, mind a tudomány, mind a világosodás: nem hazai. ... Olyan

402 Lásd: Wandruszka, A.: Leopold II. Erzherzog von Österreich, Grossherzog von Toscana, König von Ungarn
und  Böhmen,  Römischer  Kaiser.  Wien-München,  1965.  Főleg  2.  köt.:  pp.  273–290.:  Das  Ringen  mit  den
Ungarn.



volt,  mint  mikor  a  setét  kamrába  egy  Lyukacskán  eresztetik  be  a  világ:  ahová  süt  a

bébocsátott  sugár:  ott  világ  van,  másutt  setétség.  Valameddig  az  igazgató,  törvénytevő,  s

tudományi, tanítói, olvasó és író nyelv nem nemzeti, mindaddig egy választó kárpit vagyon a

nemzetnek  közepette  felhúzva.  Légyen  [ám]  bátor  egyik  részében,  amint  vagyon  is,  a

világosodásnak bizonyos mértéke: csak magok között van abban az egyik részben, s másikra

által  nem hathat.  Nem az  a  cél  most  FF.RR.  [Felséges  Rendek],  hogy minden  emberből

Neuton [!] és Leibnitz [!] légyen. Az nem is hasznos, nem is lehetős. Hanem az egyedül, hogy

az a közkárpit,  az a közfal tulajdon mi magunk között elrontassék. Hogy a világosodás, a

tudomány hazai plánta légyen, mintegy polgárrá tétessék, indigenáltassák.”403

Jancsó Elemér az erdélyi felvilágosodás magyarországitól való függését és különbségét

elemezve megmagyarázza, hogyan állt meg a tőkés fejlődés útján lassabban haladó Erdélyben

a  radikalizálódás,  s  hogyan  kanyarodott  a  forradalmi  jakobinus  eszmék  helyett  „az

intézményekért vívott harc, a nyelvújítás kérdése, a színház és a tudós társaság létesítésének

gondolata” felé.404

Elmondja Jancsó, hogy a legtöbb alapvető kérdésben a magyarországi felvilágosítók,

Kazinczy, Batsányi, Kármán és a jakobinusok eszméi voltak az élesebbek, haladóbbak. Az

erdélyiek ellenben többet értek el  szervezeti  kérdések tekintetében.  Kolozsváron 1792-ben

megkezdte előadásait a színház, Marosvásárhelyt 1793-ban megtartotta első ülését az erdélyi

tudós társaság.  Bécs ugyan nem engedélyezte a Társaság törvényes létezését,  de elnézték,

hogy a kormányzó ellenőrzése alatt Próba Társaságként működjék. A Társaság tevékenysége

enciklopédikus jellegű volt: nyelvészkedtek, kéziratokat gyűjtöttek s dolgoztak föl, igyekeztek

föltárni Erdély flóráját, faunáját, ásványi kincseit. 

Szerepelt  a terveik között  egy erdélyi  enciklopédia,  amely „össze akarta  foglalni  az

Erdélyre  vonatkozó korabeli  tudományos  ismereteket,  és  egyúttal  azok  alapján  elő  akarta

segíteni Erdély polgáriasodását, népeinek egymáshoz való közeledését.”405

Az enciklopédikus jelleg még a legkiválóbb tagok működését is jellemzi. Gyarmathi

Sámuel például, aki Affinitásával az összehasonlító nyelvészet egyik megalapítója, botanikus

is volt, s Magyarországon ő emelkedett először léghajójával a magasba, alig fél esztendővel a

Montgolfier  fivérek  után.  Különféle  hasznos  terveket  szőtt  az  ország  iparosítása  és  a

mezőgazdaság fejlesztése érdekében; „terveit – írja Jancsó – Aranka magáévá tette ugyan, de

403 Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest, 1955. Akadémiai. p. 95.
404 Uo. p. 21.
405 Uo. p. 31.



az erdélyi tudós társaságnak nem volt pénze a tervek megvalósításához, a kormányzó pedig

közönnyel tért napirendre Gyarmathi javaslatai felett”.406

Megfelelő anyagi alap híján a XVIII. század végén eredményes tudományos munka már

elképzelhetetlen.  A  Nyelvmívelő  Társaság  terveiből  sem  valósulhatott  meg  sok;  Erdély

történelmének, földjének, népeinek természetrajzának leírására szőtt terveik többnyire álmok

maradtak. De ami megvalósult, kivált a történetírás és a botanika terén, így is jelentős. S tán

még  fontosabb világosító  hatásuk,  az,  hogy viszonylag  sokakkal  elhitették  a  tudományok

szükségességét. Anyagi alapokat nem teremthettek a kutatáshoz – ez másutt is uralkodók és

államok gondja volt  –,  de megteremtették a tudományos munka lehetőségének a szellemi

alapjait. Kettős értelemben is. Részint a tudósokban ébresztgették munkájuk értelme iránt a

bizalmat,  részint  elfogadtatták  urakkal  és  városi  polgárokkal  a  tudományos  munkát.  A

Nyelvmívelő  Társaság  –  s  ez  lesz  legfőbb  örökül  hagyott  hatása  a  magyarországi  Tudós

Társaságra – hangulatot teremtett a tudomány, nem utolsó sorban épp a természettudományok

mellett.  S  tán  ez  is  segíthette,  hogy  olyan  géniusz,  mint  Bolyai  Farkas,  megülhetett

Vásárhelyt, s „erdélyi viszonylatban páratlan szakmai tudásával, minduntalan megnyilvánuló

tanári  ambíciójával  a  múlthoz  képest  valóban  magas  szintre  emelte  a  kollégiumban  a

természettudományi oktatást”.407 

A XIX. század elején, mikor Bolyai Farkas a tagja volt, már erősen csökkent ugyan a

Társaság jelentősége és munkakedve. Arankát, akit 1798-ban lemondattak, visszahívták 1801-

ben, s ő megpróbálta újraéleszteni a Társaságot, terveknél tovább azonban most már nem igen

jutottak.  Mindenekelőtt  Erdély  természetrajzi  feltárását  tekintették  feladatuknak,  a

mezőgazdaság s a honi ipar fejlődése érdekében. Az 1806. március 5-i gyűlésen Zejk Dániel,

gr. Teleki József, Cserei Miklós, valamint Köteles Sámuel, Marosi Mihály és Bolyai Farkas

professzorok előadták vélekedésüket, hogyan működhetne a Tudós Társaság legsikeresebben

Erdély tüzetes megismerése végett. Bolyai Farkas rövid tervezetében mindenekelőtt tisztázza

a kutatómunka szempontjait, azután józanul felsorolja a munka minimális feltételeit, a kész

közlemények kiadási lehetőségeit, s így végzi: „Nagyokat álmodnunk (immortalia ne speras

monet annus et almum quae rapit hora diem). Kicsi a kútfő, nincs Ganges árkaira szükség,

nőttön  nőhet,  maga  csinál  árkat  magának,  s  még  valaha  a  fényes  népek  tengereibe

szakadhat.”408

406 Jancsó Elemér: A felvilágosodástól a romantikáig. Bukarest, 1966. Irodalmi Könyvkiadó. pp. 44–45.
407 Benkő Samu: Bolyai Farkas, a műszaki értelmiség nevelője. = Korunk 1 (1957) pp. 43–51.
408 Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest, 1955. Akadémiai. p. 335.



TÖREKVÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
MEGHONOSÍTÁSÁBAN MAGYARORSZÁGON AZ

AKADÉMIA MEGALAPÍTÁSA ELŐTTI IDŐSZAKBAN409

A XVIII. századi honi szellemi életben a kornak megfelelő mélységű s terjedelmű szerep

jutott  a  természettudományos  gondolkodásnak;  ez  egyformán  tükröződött  az  Akadémia

megalapítását előkészítő XVIII. századi tervekben s elképzelésekben, a század színvonalas

latin  nyelvű  tankönyvirodalmában,410 az  elemi  oktatás  és  a  felvilágosítás  céljait  szolgáló

magyar  nyelvű  könyvekben,411 sőt  –  amint  Benkő  Samu  megmutatta  –,  még  a  kor

prédikációiban is.412 S  ugyanezt  látjuk,  ha  a  XVIII.  század  ’70-es,  ’80-as  éveiben szépen

kibontakozó folyóirat-irodalomban lapozgatunk természettudományos tárgyú témák után. És

épp  itt,  a  folyóiratokban  regisztrálható  tán  legszebben  az  a  nagy  törés,  amit  a  magyar

jakobinus mozgalom vérbefojtása ezen a területen is okozott. 

A  magyar  újság-  és  folyóirat-irodalom  első  tizenöt  évét  tárgyaló  monográfiájában

Kókay  György413 külön  is  hangsúlyozza  a  kezdet  biztató  lendületét  fölváltó  hanyatlást.

„Publicisztikánk  első,  hősi  korszakának  jelentős  eredményei  –  írja  –  a  magyar  jakobinus

mozgalom véres elfojtása és a hosszú ideig elnyúló ferenci abszolutizmus reakciója, valamint

a  nemesi  kompromisszum  következtében  látszólag  mind  megsemmisültek.  Folyóirataink

hosszú időre teljesen elnémultak, de hírlapjaink is jóformán csak névlegesen éltek: szerepük a

minimálisra  zsugorodott.  De  az  a  hatás,  amelyet  másfél  évtizeden  keresztül  kifejtettek  a

magyar társadalom legértékesebb rétegeire, nem enyészett el nyomtalanul.” 

Nem enyészett el nyomtalanul, de épp a folyóiratok s hírlapok követéséből láthatjuk

legszebben,  mennyire  lecsökkent.  Ha a  honi  természettudományos-matematikai  műveltség

első megszervezési kísérleteit meg akarjuk érteni, akkor a hírlapírásban tükröződő általános

művelődési szint  ’80-as, kora ’90-es évekhez képesti mélyre zuhanásából kell kiindulnunk,

409 Forrás: Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon. Reáliák a régi Akadémia terveiben és működésében.
Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.  Piliscsaba  –  Bp.,  1996.  Magyar  Tudománytörténeti  Intézet  –  Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület. pp. 49–57. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 1.)
410  Csapodi Csaba: Két világ határán. Fejezetek a magyar felvilágosodás történetéből. = Századok 79–80 (1945–
46) pp. 85–137.; uő.: Newtonianizmus a nagyszombati jezsuita egyetemen. = Regnum 6 (1944–46) pp. 50–68;
M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964.  Akadémiai. 
411 Szénássy  Barna:  A  magyarországi  matematika  története.  Bp.,  1970.  Akadémiai.;  Vekerdi  László:  A
matematika a felvilágosodás honi tankönyvirodalmában. Kézirat.; Koch Sándor: A magyar ásványtan története.
Bp., 1952. Akadémiai. pp. 30–37.
412 Benkő Samu: A felvilágosodás meggyökerezésének néhány sajátossága az erdélyi magyar művelődésben. In: 
Korunk Évkönyv, 1973. pp. 101–114.
413 Kókay György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei (1780–1795). Bp., 1970. Akadémiai. p. 498. 



hisz „a tudományos gondolatok meghonosodását csak abban az esetben méltányolhatjuk valós

értékük  szerint,  ha  sikerül  felmérnünk,  hogy  a  tudománytalanság  milyen  kiterjedt

tenyészetével kellett megbirkóznia a rációnak”.414

Jól  észlelhető  a  színvonalcsökkenés  a  természettudományos,  orvosi  és  gazdasági

ismeretek terjesztése és népszerűsítése terén is. A XIX. század elején újrainduló honi magyar

nyelvű hírlapírásban hiába keressük a pozsonyi Magyar Hirmondó olykor-olykor tudományos

számba is  elmenő,  szakszerű  jelentéseit  „tudománybéli  dolgok”-ról,  vagy a  Hadi  és  Más

Nevezetes  Történetek friss  beszámolóit  különféle  tudományos  érdekességekről  s

eseményekről. A Hazai Tudósitások, „melyeket – 1806-tól kezdve – nemzeti ujságképpen a’

Magyar Nemzetnek köz hasznára készitett Kultsár István, az ékesszólásnak egykori tanitója”

a  XVIII.  századi  hírlapokkal  ellentétben  már  csak  nagy késéssel,  igen  ritkán,  s  akkor  is

többnyire  hozzánemértésről  árulkodva  ad  hírt  „tudományos  dolgok”-ról  vagy  inkább

furcsaságokról.415 A  lap  olvasóit  nem  érdekelte  a  „bővebb  vizsgálás”  s  ezzel  Kultsár

tökéletesen  tisztában  volt.416 Tessedik  Sámuel  szarvasi  intézetének  megszűnését  bejelentő

cikkében panaszkodik  is  a  nemtörődömség s  közöny miatt:  „...  fájdalom!  –  írja  a  királyi

támogatás ismertetése után – még a’ kenyér keresésre is olly hideg vérrel, olly lankadtsággal

készülünk,  hogy az illy ingyen adatott  oktatásoknak legszebb alkalmatosságát gondatlanul

elmulasztjuk.  Mit  nem tennének  külföldön  az  Ifjak,  ha  a  hasznos  Oktatásokhoz  könnyen

juthatnának!”417 Jól látta ő a nagy honi elmaradottságot s bajokat, de hát olvasói igényéhez

kellett igazodjék, s egyre több külföldi tudósítást közölt. Napóleonról, Rhénusi követségekről,

Canning beszédéről s ilyesmikről esik egyre több szó a fényes magyar főúri mennyegzőkről,

„pesti s budai Tsokoládé-müvészekről” szóló beszámolók mellett.  Úgyhogy 1808 második

félévétől  kezdve  meg  is  változtatta  hírlapja  nevét  Hazai  és  Külföldi  Tudósitások-ra,  hisz

teljesen eltolódott a súlypont a külföldi hírek felé. Eleinte kivált az angol parlament üléseiről s

414 Benkő Samu id. műve p. 101.
415 Így pl. jelenti, hogy Horváth Ádám „A keréknek megszegletesitéséről” értekezett (Hazai Tudósitások, 1806.
aug. No. 9. p. 12.), ami akkortájt már annyira elavult téma, hogy még a matematikában teljesen járatlan Kultsár
is hozzáteszi: „Ezen kétséges feltételeken már két Magyar Tudósok dolgoztak a’mult század vége felé: T. Rajnis
József és Tiszt. Révai Miklós. Amaz a’ Végtelen számazás formáival, emez a’ Czirkalommal igyekezett czélját
elérni.  Mennyire  viszi  Horváth  Ádám  Ur,  kinek  még  a  czirkalomra  sints  szüksége,  a’  munkának  bővebb
vizsgálása  mutatja  meg.”  Érdemes  emlékeztetni  rá,  hogy  Rát  Mátyás  már  három  évtizeddel  korábban
figyelmeztette  hírlapjában  a  körnégyszögesitőket  foglalatosságuk  hiábavalóságára,  mely  „ha  szinte  fel-
találtatnék  is;  egyéb nem sülne-ki  belőle,  hanem hogy közelités  (approximatio)  által,  ugyan azon számokat
kellene abból ki-hozni, mellyek a’ nélkül-is tudva vagynak.” Lásd: Magyar Hirmondó, 1780. nov. No. 11. p. 91.
416 Az aug. 27-i számban közöl egy erről panaszkodó, Kolozsvárról keltezett levelet: „Tsupa tséltsapság némelly
Hazafiaknak a’ természete. Midőn az ujság levelet kezekbe veszik, abban mindjárt tsak a’ külföldi tudósításokat
vadásszák:  vallyon  miként  ütköztek  meg  az  ellenséges  hajók,  hány  ezeret  vágott  le  a’  Franczia,  miként
masíroznak a  Burkus  Katonák,  kik  lettek  ismét  Királyok ‘s  a’  t.,  ...  Inkább kapnak egy öt  mázsás  Anglus
Kortsmáros testének, mint valami marháinkat pusztító mérges fűnek megösmertetéséig folytatott leírásán.” Lásd:
Hazai Tudósítások, 1806. aug. No. 27. p. 17.
417 Uo. 1806. nov. No. 22. p. 42. 



a  napóleoni  hadszínterekről  szóló  tudósítások  domináltak.  Csak  itt-ott  szakítja  meg  a

végeláthatatlan  brit  parlamenti  beszédeket  vagy  a  bihari  lovasezred  utazásbéli  történeteit

Kazinczy valami kisebb finomkodása, Horányi Elek élete folytatásokban, vagy a Keszthelyi

Georgikon  jelentkezési  felhívása.  A béke helyreállítása  és  a  helyzet  megszilárdulása  után

érezhetően csökken az – akkor ellenállásszámba menő – angolimádat, s csupán a „Neuwidi

Ujság” engedélyezett kincstári humora őriz meg a „Toldalék”-ban egy kevés – igen óvatos és

roppant gyenge – társadalmi s politikai kritikát. Szinte minden lap arról árulkodik, hogy egy

lelke mélyén renitens,  de gyakorlatilag tökéletesen lojális  gazdag – vagy legalább is  nem

szegény – köznemességnek szerkesztett lapot Kultsár:  megyei uraknak, honoratioroknak, s

egy vékony, de gyorsan „vastagodó” városi fizetett tisztviselő rétegnek. Műveltségük néhány

latin s német auktorra korlátozódott, s az ősi alkotmány védelmére. Többnyire az utóbbival

hozták  összefüggésbe  –  nyíltan  vagy  be  nem  vallottan  –  a  magyar  nyelv  ügyét.  S  eme

„alkotmányos” nyelvművelés eszközeként jelentkezett szélesebb körben a nemzeti játékszín

és az akadémia gondolata. 

Ezt  a  két  célt,  a  nemzeti  színjátszás  megteremtését,  s  a  tudós  társaság  létrehozását

igyekezett szolgálni Kultsár István lapja. Már az első számban, 1806. július 2-án közzétett egy

’jutalomkérdést’: „Mitsoda Intézet szerént lehetne Magyar Országban olly Tudós Társaságot

legkönnyebben felállitani, és leghelyesebben elrendelni, a’ melly nem tsak a’ Magyar nyelvet,

és literaturát gyarapitaná: hanem a külföldi tudós dolgoknak megkivántatható isméretét is az

Országban a’ Nemzet javára elterjesztené?”418 A jutalomkérdést – melynek eszméje s alakja

gróf Teleki Lászlótól származott – Fejér György híres pályaműve nyerte meg, ennél azonban

sokkal fontosabb, hogy a pályázat Teleki érdeklődését tartósan az akadémiatervre irányította.

A gróf  évekig  tanulmányozta  az  ügyet,  s  végül  1810-ben  megjelentetett  egy 107 oldalas

német nyelvű tervvázlatot,419 mely azután igen erősen hatott az Akadémia első két évtizedére. 

A későbbi Akadémia ugyanis nagyjából azt az osztálybeosztást s szervezetet követte,

amit Teleki ajánlott, s ami még lényegesebb, éppen az őáltala kigondolt irodalomserkentő és

tudományszabályozó struktúrát valósította meg. Ebben a struktúrában az osztályok (Teleki

még  hatot  tervezett)  szakosított  jutalomkérdés-kijelölő  s  pályázat-elbíráló  bizottságok

szerepét  töltötték  be,  amelyek  a  pályázati  mechanizmuson  kívül  keletkező  művekre  is

kiterjesztették figyelmüket. A pályázat- s figyelő-mechanizmust Teleki tervében a Társaság

fennhatósága  alá  tartozó  folyóiratok  egészítették  ki;  a  Tudós  Társaság  azután  első  két

évtizedében ezt a funkciót is teljes mértékben vállalta, sőt bizonyos mértékig már a Társaság

418 Uo. 1806. júl. No. 2. p. 1. 
419 Über die Einrichtung einer gelehrten Gesellschaft in Ungarn. Unmassgebliche Meinung des Gr. Ladislaus
Teleki. Pesth, 1810.



megindulása  előtt  is  realizálódott  és  hatott  ez  a  funkció  a  Tudományos  Gyűjtemény

formájában.  „A  Tudományos  Gyűjtemény  több  szempontból  is  jelentős  vállalat  volt:

tudományos  életünket  még  a  magyar  tudományos  akadémia  megalapítása  előtt  Pestre

összpontosította  s  módot  nyújtott  a  tudományos  differenciálódására  s  az  újabb tudomány

szakok hozzánk való átplántálására”.420

Csahihen  Károly  idézett  megállapítása  a  Tudományos  Gyűjteményről  kialakult

irodalomtörténész-közvéleményt  summázza,  lényegében  így  vélekednek  róla  máig.  Ami

azonban a folyóirat  természettudományos részét illeti,  ez a jó vélemény egyáltalában nem

indokolt.  E tekintetben a Tudományos Gyűjtemény inkább csak a  Hazai Tudósitások és a

Hasznos Mulatságok – a  Hazai és  Külföldi Tudósitások 1817-ben megindított melléklapja –

nagyobb  méretű  és  tekintélyesebb  folytatásának  tekinthető.  Ugyanaz  a  jó  szándékú

tájékozatlanság  és  évtizedes  elmaradottság,  ugyanaz  a  nyelvújító  lelkesedés,  mely  sem

stílusra,  sem  tartalomra  nemigen  ügyelve  igyekszik  mindent  megmagyarítani,  persze  a

germán  szóképzés  primitív  példái  nyomán.  Kultsár  István  joggal  köszöntötte  a  Hasznos

Mulatságok  testvér vállalkozásaként a szintén 1817-ben indult  Tudományos Gyűjteményt: a

két folyóirat cikkei nagyon hasonló – ha ugyan nem azonos – szellemet árasztanak, holott a

Gyűjteményt  neves  tudósok  szerkesztették,  és  nem  egy  későbbi  akadémikus  írt  bele.

Egyformán  fontos  szerepet  játszott  például  mindkét  folyóiratban  az  állati  magnetizmus

kérdése,  az  emberi  elektromosság,  a  naiv  csillagászati  elképzelések.  A  Tudományos

Gyűjtemény egyik cikke pl. azt bizonygatja,421 hogy a Hold „széjjel vetett bomba” alakú, s a

Hasznos Mulatságok ugyanilyen szellemben arról tudósít,  hogy egy olasz csillagász 1829.

május 18-án éjjel 11 órakor „a holdban hegyeket, rendesen épített városokat, folyóvizeket és

erdőket  látott.  Úgy  látszott  néki,  mintha  a  „vizeken  élő  teremtések  mozognának  vagy

uszkálnának”.422 A  Gyűjtemény asztronómiai naivitása kétségkívül „tudományosabb”, de ha

lehet,  még  elképesztőbb.  Az  üstökösöket  pl.  a  Gyűjtemény  egyik  tanulmánya  több  nap

bolygóinak  véli,  melyik  által  a  mi,  s  tán  egyéb  világrendszerek  is,  gondosan  „össze-

kötözgetve” volnának.423 De persze e mellett a „newtoni” interpretáció mellett nem tűnt el az

üstökösök régi,  félelmetes szerepe sem, sőt „tudományos” fenyegetéssé lépett  elő,  hisz az

420 Csahihen Károly: Pest-Buda irodalmi élete 1780–1830. 1. köt. Bp., 1931., 2. köt. Bp., 1934. (id. hely: 2. köt.
p. 78.) Sokkal megalapozottabb természetesen Waldapfel József véleménye (Ötven év Buda és Pest irodalmi
életéből 1780–1830. Bp., 1935.), ő azonban kerüli az általánosítást, és az irodalom vizsgálatára szorítkozik. 
421 „Miért mutatja a’hold mindég ugyan azon egy ábrázatját a’ földnek? Bizonyosan mivel nehézsége’ pontja
tengelyén kivül, a’ felénk fordult fél golyóbisban van, és pedig jó távol kell nékie a’ tengelytől lennie, mert
egyébként a’ holdnak ingásai erősebbek volnának.” Lásd: Raisz Károly: A’ Hold nem gömbölyü. = Tudományos
Gyüjtemény 9 (1825) No. 4. pp. 84–85.
422 Doktor Nantini észrevételei a holdról. = Hasznos Mulatságok, 1829. Második félesztendő. No. 12. 
423 Holéczy Mihály: Egy gondolat az üstökösökről. = Tudományos Gyüjtemény 15 (1831) No. 7. pp. 81–90. 



üstökös darabokra törheti Földünket, ahogyan a „Mars és Jupiter planéták közt állott földet

széljel törte; és ha tűzzel jár felgyújthatja azt, hogy a’ Prófétzia szerént tűz által emésztődjön

meg”.424 

S  ezek  a  rossz  tudományos-fantasztikus  elbeszélésbe  vagy  egyenesen  Dniken

szélhámosságaiba illő értelmetlenségek – ez a lényeges – akkor éktelenkednek itt, amikor az

égi mechanika s a megfigyelő csillagászat Dublintől Kazánig, Európa-szerte szebbnél szebb

diadalait aratta. Nagy néha persze értelmes – és a kor tudásához méltó – csillagászati cikk is

megjelent  a  Tudományos  Gyűjteményben;  így  például  Sárváry  Pál  írása  a  meteorokról,

melyben a derék debreceni professzor Chladni nyomán igen alaposan s szépen értekezik „a

leeső  csillagformákról”425,  ismeretterjesztőként  is  ama  tájékozott  s  derék  tanárként

mutatkozván,  „Kinek  nem fért  a  híre  Debrecenben”.  De  hát  Sárváry professzor  távol  élt

Pesttől,  ahová  a  Tudományos  Gyűjtemény  állandó  szerzői  gárdája  „összpontosította  a

tudományt”. 

A csillagászati tárgyú cikkek színvonaltalansága azért is tanulságos, mert kivételesen a

csillagászat művelésére akkoriban pénz is jutott, mégpedig bőven. Az új gellérthegyi csillagda

ugyanis  Európa igen jól  fölszerelt  csillagvizsgálóihoz tartozott.  Bright  doktor,  a  jó szemű

angol orvos és utazó az 1810-es években magyarországi útján meglátogatta a gellérthegyi

csillagdát is, s majdhogy nem elragadtatással beszélt róla. 

„Az egyik  délután  –  írja  –  bejelentkeztem Pasquich  professzornál,  aki  csillagász  és

matematikusként  kiemelkedő  rangot  foglalt  el  az  Osztrák  Tartományok  tudósai  között,  s

fölkísértem őt a Gellért-hegyi Csillagvizsgálóba. (...) Se fáradságot, se pénzt nem kiméltek,

hogy az épületet helyzetéhez méltó módon húzzák fel. Az egész alapzat sziklán nyugszik, a fő

műszerek mind közvetlenül a sziklához rögzített márvány oszlopokon, melyek függetlenek az

épülettől.  Egy  négyszögletes  teremben  vannak  fölállítva,  mely  el  van  látva  megfelelő

nyílásokkal, hogy a műszereket a kellő megfigyelési-tartományban alkalmazhassák. A terem

közepén egy elkerített átjáró húzódik nézők és látogatók számára, hogy elkerüljék a műszerek

érintéséből  származó kellemetlenségeket.  A főterem keleti  s  nyugati  oldalán  két  alacsony

torony áll,  közepükön négy négyzetlábnyi  nagy kőoszlop, téglával köralakúvá kiegészítve.

Mindegyiket spirális lépcsőház veszi körül, melyet két inch-nyi tér választ el a központi kő-

tégla  oszloptól,  s  a  lépcsők a külső falhoz  vannak erősítve.  Az oszlopok tetején állnak a

meridionális  és  az  equatoriális  műszerek.  A  torony  felett,  teljesen  a  külső  falakra

támaszkodva,  két  teljesen  körben  mozgatható  réz  kupola  helyezkedik  el.  Igy  minden

424 Az üstökös csillagról. = Tudományos Gyüjtemény 15 (1831) No. 2. pp. 24–42.
425 Professzor Sárváry Pál: A’ leeső csillagformákról. = Tudományos Gyüjtemény  9 (1825) No. 2. pp. 24–28.



lehetséges  elővigyázat  megtörtént,  hogy  elkerüljék  a  megfigyelések  bárminemű

pontatlanságát.  A  műszereket  mind  egy  híres  müncheni  mestertől  vették,  aki  csaknem

megközelíti a londoni műszerkészítők kiválóságát. A professzor május 27-ikére tervezi első

megfigyeléseit  az  új  obszervatóriumban,  amikor  Herschel  bolygója  oppozícióban  lesz;  az

épület  csodálatos  elhelyezése  és  szerkezete,  valamint  az  a  lelkesedés,  amivel  a  Nádor

támogatni  látszik az ügyet,  arra  a  reményre  jogosít,  hogy ezentúl  sok érdekes fölfedezést

várjunk Budától.”426

Azt ugyan várhatták;  a szemre nagyszerűen megépített,  rezgésmentesen montírozott,

kitűnő  műszerekkel  ellátott  intézet  nemzetközi  szaktekintélynek  számító  igazgatója  alatt

egyetlen számottevő megfigyeléssel sem gazdagította a tudományt. Pedig Pasquich nem volt

tehetségtelen ember; értett a magasabb matematikához, fiatal korában egy elég jó analízis-

kézikönyvet is írt német nyelven, ami ugyan meg sem közelítette Makó Pál latin tankönyvét,

de a német világban nagy közkedveltségnek örvendett. Jól ismerte a modern csillagvizsgálók

építési elveit, s az akkoriban rohamosan fejlődő műszereket is; a müncheni Reichenbach-cég

akkor indult  el  a  felemelkedés  útján,  s  a  budai  csillagda volt  az első nagy megrendelője.

Megvoltak Pasquichnak a kutatáshoz szükséges nemzetközi kapcsolatai is; régóta levelezett,

sőt  baráti  kapcsolatban  állott  a  nagy  Gauss-szal;  úgyhogy  „a  matematikusok  fejedelme”

legjobb  tanítványait,  J.  F.  Enckét  és  A.  D.  Gerlinget  ajánlotta  neki  asszisztensül.

Szerencséjükre nem fogadták el,  s  így Pasquich a  kazáni  csillagvizsgáló igazgatóját,  Carl

Littrowot  nyerte  meg  –  1815-ben  –  maga  mellé  Budára  társigazgató  gyanánt.  Máig  sem

tudjuk, min különbözött össze a két gellérthegyi igazgató, de Littrow – aki 1816 tavaszán

kezdett  el  dolgozni  Budán –  csakhamar  minden követ  megmozgatott,  hogy elkerülhessen

innen. Sikerült is 1820-ban elnyernie a bécsi egyetemi csillagvizsgáló igazgatói tisztjét, de

ezután sem szűnt meg ócsárolni Pasquichot és a gellérthegyi állapotokat. Persze Pasquich sem

maradt adós, s kétfelől mentek a nagy Gausshoz a leleplező s panaszkodó levelek. 

A  csodálatos  intézetről  pedig  csakhamar  kiderült,  hogy  az  építkezési  költségekből

elspórolt néhány ezer forint megbosszulta magát: a drága műszerek az elégtelen szigetelés

miatt  rozsdásodni  kezdtek.  S  akármilyen  ember  is  volt  Pasquich,  annyi  bizonyos,  hogy

bizalom s önzetlenség nem nagyon szorult  belé.  A műszerek beállítását  például  többnyire

önmagának tartotta fenn, noha – már csak élemedett kora miatt is – bizonyosan nem volt erre

a munkára a legalkalmasabb. Szervezési teendői s viszálykodásai egyébként is lefoglalták,

úgyhogy megfigyelésekre nemigen maradt ideje. De a szakma s a honi közvélemény egyre

türelmetlenebbül  várta  a  nagy  hírű  intézet  eredményeit,  s  Pasquich  asszisztense,  Kmeth

426 Bright, Richard: Travels from Vienna through Lower Hungary. Edinburgh, 1918. Constable. pp. 278–279.



Dániel – akit ő igen kevésre becsült – 1821-ben be is számolt saját megfigyeléseiről. Erre az

igazgató is porondra lépett, s a koppenhágai Astronomische Nachrichten-ben közölte az 1821.

évi  üstökösökre  való  megfigyeléseit.  Kmeth  –  akivel  Pasquich  évek  óta  egyre  romló

viszonyban állott – megtámadta főnöke észleléseit, s kétségbe vonta hitelességüket. A vádat

örömmel fogadta Littrow, s  csakhamar nemzetközi botrány keletkezett  az ügyből.  A nagy

Gauss azonban teljes tekintélyével Pasquich mellé állott, s vele együtt természetesen kiterjedt

tanítványi  köre  is.  Gauss  Pasquich  érdekében  folytatott  levelezése  kisebb  kötetnyire  rúg;

nyomtatásban csak kis része jelent meg, s néhány részletet kijegyzett a Göttingában őrzött

kéziratos anyagból Jelitai József.427

Önmagába véve is figyelemre méltó, hogy a matematikusok fejedelme, aki Bolyai János

világraszóló  fölfedezését  néhány  hűvös  sorban  nyugtázta  –  melyben  még  a  közvetett

„plágium” nagyon finoman megfogalmazott  vádját  sem restellette  elrejteni  –,  milyen jobb

ügyhöz méltó igyekezettel és fáradságot nem sajnálva kel ki egy – legjobb esetben is közepes

–  csillagász  védelmében,  akinek képességeiről  maga sem lehetett  valami  jó  véleménnyel.

Hiszen mihelyst megnyerték a Pasquich megbízhatósága érdekében folytatott csatát, azonnal

leállítja  a  tanítványhálózat  engedelmes  mechanizmusát,428 jól  tudván,  hogy  Pasquichnak

legjobb  esetben  is  szerencséje  lehetett  a  megfigyeléseivel;  más  körülmények  között  az  ő

módszereivel  semmi  esetre  sem talált  volna  ilyen  jó  egyezést.  Ami  tehát  a  megfigyelő-

módszereket  illeti,  Kmeth  vádjai  nem  intézhetők  el  rágalmazásként,  s  a  gellérthegyi

csillagvizsgálóban  uralkodó  módszertani  nívóra  mindenképpen  jellemzőek.  Az  egyenlítő

eszköz – írja Kmeth – „annyira igazítlan vólt, hogy nem sokára az üstökös-tsillag megjelenése

előtt,  Pasquich haszontalanúl fáradozott,  légyen Venusnak, vagy más tsillagnak azzal való

nappali feltalálásában, mellyet az ide érkezett idegen Vendégeknek megakart vala mutatni a’

mi történt nevezet szerént akkor, midőn Ő Királyi Magasságát Cambridge Hertzeget tisztelni

szeretnénk  vala;  héjában  igyekezett  magát  az  üstökös-tsillagot  is  mellyet  én  az  üstökös-

tsillagok’ vadászatában régen láttam vala, az Egyenlitő-Eszköz tsőjébe bevezetni mind-addig,

mig jól bé nem alkonyodott, és az Üstökös-tsillagot már szabad szemmel is látni lehetett. Más

427 Jelitai József: Levéltári adatok a csillagászat hazai történetéhez. Bp., 1939. Klny. a Csillagászati Lapok 1. köt.
3. és 4. számából, valamint a 2. köt. 1. és 2. számából.
428 „denn in der That – írja a nagy Gauss 1824. márc. 26-án Enckenek – uns kam es nur darauf an, ob die
Anklage auf Betrug wahr sei oder nicht, und darüber lsst sich klares Urteil fllen: die Anklage auf Ungeschick
aber dchte ich müssten wir von den Astronomischen Nachrichten ganz entfernt halten;” hiszen tudta azt a nagy
Gauss nagyon jól, hogy „die Art wie Pasquich die Cometenbeobachtungen berechnet hat gereicht ihm nicht zur
Ehre;” (id. mű p. 26.) Pasquich eleve nem szívesen gondolt újra Magyarországba jövetelére. „Wahrscheinlich
komme ich – írja Lipcséből 1799. április 18-án Schediusnak – nach Jena, aber schwerlich je nach Ungern, einem
Fall ausgenommen wenn ich mich das elbst  bey einer bevorstehenden Reise als ein ächt lutherischer Christ
zeigen dürfte. Schtzbarster Freund! die Pfaffenregierung in Ungarn ist nicht für mich, und ich bin überzeugt,
dass, wenn ich mich noch ein paar Jahre daselbst aufgehalten htte, ich gewiss mein Spiel ganz verlohren haben
würde.” Lásd: MTA Könyvtárának Kézirattára, M. Irod. Lev. 4-r. 154.



valakinek pedig az eszköz igazításához fogni nem vala szabad; mert jól emlékezem, hogy azt

mondotta: Ez az én szülöttem, és vagy én, vagy senki. Már mivel az igazítlan eszközzel olly

keveset lehet észrevenni, mint a’ fel nem huzott hegedűvel muzsikálni, el hitettem magammal

teljesen, hogy azon észrevételek, mellyeket akkor vagy ő tett, vagy jó akaratjából én tettem,

hanem tsak az unalom ellen mulatság végett, a’ mint szokott vala lenni nálunk, mint valami

muzsika-zavar soha nem fognak napvilágot látni”.429 Csodálkozott tehát, amikor látta, hogy

Pasquich megjelenteti ezeket a megfigyeléseket, s még jobban akkor, amikor kiderült, milyen

pontosan  egyeznek  Bessel  adataival.  Figyelembe  véve  főnöke  iránti  nem  éppen

legbarátságosabb érzelmeit, természetes, hogy azonnal csalásra gondolt. Pedig valószínűbb,

hogy Pasquich-nak inkább csak szerencséje volt; ha másban nem, abban mindenesetre, hogy a

nagy Gauss állt mellé teljes tekintélyével és erejével. Arra azonban se Pasquich, se Kmeth

nem ért  rá  ügyelni,  hogy  micsoda  ostobaságok  jelennek  meg  az  üstökösökről  az  ország

egyetlen tudományos folyóiratában, hiszen teljesen lekötötte őket az intézet „világszínvonalú”

berendezése és „nemzetközi” tekintélyének őrzése. 

Kmeth az affér után átkerült az egyetemre, az öreg Pasquich is csak nyugdíjba ment, s

1824-ben Tittel Pál került föl helyébe az egri csillagvizsgálóból. Egy kitűnő képességű ifjú,

jóformán  gyerekember,  Monte  Dégoi  Albert  Ferenc  nevű  vétetett  föl  melléje,  aki  idővel

elsőrendű  elméleti  tájékozottságra  tett  szert.430 Az  intézet  műszerei  azonban  ekkorra  már

használhatatlanná silányodtak. „Az ország pénzügyi helyzete is hozzájárult a csillagvizsgáló

bajainak  növeléséhez.  Bár  Tittelnek  nagy  tervei  voltak  új  műszerek  beszerzésére  és  a

csillagvizsgáló  könyvtárának  kiegészítése  terén,  a  devalvációt  követő  pénzügyi  helyzet

nagyobb beruházásokat nem engedett meg, különösen amikor az intézet fenntartása, javítása

amúgy  is  hatalmas  összeget  emésztett  meg”.431 1831-ben  aztán  Tittelt  elvitte  a  kolera,  s

helyébe  a  bécsi  csillagvizsgáló  adjunktusát  nevezték  ki,  aki  alatt  néhány  jelentéktelen

meteorológiai  megfigyelésen  kívül  semmi  sem  történt  az  egykor  oly  nagy  reményekkel

fölépített s bőkezűen fölszerelt intézetben. A műszerek maradékát azután Budavár ostromakor

hordta  szét  a  honvédsereg  s  a  lakosság,  hiába  igyekezett  a  derék  Albert  Ferenc  élete

veszélyeztetése árán is megmenteni.432

Az első honi „kutatóintézet” szomorú története sokat elárul abból a szellemi klímából,

ami az experimentális tudományok és a matematika meghonosításának hátterül szolgált. A

429 Az Üstökös-tsillagok’ vizsgálatának uj módjáról. Kmeth Dániel a’ Budai Királyi Tsillag-visgálónak Segédje
Budán Szent István Hava 13-dik napján 1823. = Tudományos Gyüjtemény 7 (1823) No. 6. pp. 98–111.
430 Mutatja ezt az a világos, kitűnő beszámoló is, amit az Akadémián a Neptunus fölfedezéséről tartott. Lásd:
Régi Akadémiai Levéltár 3:1847.
431 Kelényi B. Ottó: A magyar csillagászat története. Bp. 1930. Stephaneaum. p. 27.
432 Id. mű p. 29.



nagyon is esedékes szakosodás és differenciálódás majdnem mindig személyi villongások és

féltékenykedés közepette ment végbe; nemegyszer a civódás „helyettesítette” a tudományos

szakosodást.  Inkább  személyek,  semmint  irányzatok  vitája  harsogott  egyfelől,  ódivatú

amatőrök és polihisztorok áltudóskodása másfelől, s alig-alig hallatszott a kettő közt az igazi

tudomány szerény, de tiszta hangja. Mennyire jellemző erre a szellemi klímára a Tudományos

Gyűjtemény egyik cikkírójának sóhaja: „Látja, Barátom! Ketten valánk, kik a’ Hazai parlagos

Erdészet dolgában édes nyelven megszóllalánk, és mi izetlen dolog, hogy már is egymást

sértegetjük”.433 A  Tudományos Gyűjtemény  fő funkciója azonban – kivált kezdetben, Fejér

György szerkesztése idején – tán éppen az volt, hogy felvonulási terepként szolgáljon ezekhez

a vitákhoz és sértegetésekhez.

433 Gáty István: Erdei értekezés, az Urbariális legelők kiadása ügyében. = Tudományos Gyüjtemény 17 (1833) 
No. 3. pp. 23–68. 



„MERJ TUDNI!”

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete434

Írt  Radnai  tanár  úr  Harmónia  és  szépség  a  természettudományokban címmel  egy  precíz

Simonyi-köszöntőt.  Vagy  mondhatnánk  inkább,  hogy  A  fizika  kultúrtörténete-köszöntőt.

Hiszen  Simonyi  professzor  és  nagy  műve  a  mi  olvasói  tudatunkban  mára  már

elválaszthatatlanul  egybeforrt.  Mindenesetre  idézett  Radnai  Staar  Gyulának:  De  mi  az

igazság…  Beszélgetések  Simonyi  Károllyal című  1996-ban  megjelent  interjúkötetéből  két

bekezdést. Pont azt a kettőt, melyben a meginterjúvolt utolérhetetlenül tömören összegezi A

fizika  kultúrtörténetének  életrajzi  előzményeit  és  –  ami  tán  még  fontosabb  –  keletkezési

körülményeinek  a  hangulatát,  amiből  azután  végső  soron  a  könyv  egyedülien  eredeti  és

szerkesztésileg is tetszetős módszere – Descartes értelmében értve a szót – kinőtt. Legjobb

azért ezt a két bekezdést itt is újraidézni.

„Iszonyú rendet vágtam”

„Azt is mondhatnám, hogy egy életen át dédelgettem magamban ennek a könyvnek a

tervét, de ez nem lenne egészen igaz. Való, hogy az első idézetet, melyet Kepler egyik

könyvéből  vettem,  már  18  éves  koromban  feljegyeztem.  Érettségire  készültünk,  s

nekem Madách volt a szerelmem. Az ember tragédiájából számomra a legkedvesebb

jelenet  Kepleré  volt.  Később,  amikor  már  az  egyetemen  tanítottam,  a  történelmi

kapcsolatokat  díszítőelemként  alkalmaztam  szakmai  előadásaimban.  A  lankadó

figyelem élénkítésére, pihentetésre én történelmi anekdotákat, verseket mondtam. Ezek

mindig kapcsolatban álltak a konkrét szakmai mondanivalómmal. Pontosan emlékezem

arra az időre, amikor elhatároztam, hogy ebből a ’lazításból’ könyv lesz, megírom a

fizika kultúrtörténetét. Húsvét előtti csütörtök, 1973 nagycsütörtöke volt.”435

A fenti bekezdés voltaképp egyetlen mondatot fejt ki: „Azt is mondhatnám, hogy egy életen át

dédelgettem magamban ennek a könyvnek a tervét, de ez nem lenne egészen igaz.” A De mi

434 Forrás: Vekerdi László: „Merj tudni!”. [Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete]. = Természet Világa 132
(2001) No. 12. pp. 536–539.
435 Staar Gyula: De mi az igazság... Beszélgetések Simonyi Károllyal. Bp., 1996. Közlöny- és Lapkiadó. p. 115.



az igazság… beszélgetései egyébként az élet és a pálya rengeteg egyéb részlete között épp ezt

a mondatot járják körül, különös tekintettel a második felére. 

Az idézet második bekezdése azonban annyira fontos a könyv módszerének és – megint

Descartes  értelmében  –  „algebrájának”  (azaz  logikájának)  a  szempontjából,  hogy legjobb

„direktben” idézni az egészet: 

„»Abban az időben [1973] politikailag mélyponton, szakmailag üresjáratban voltam. A

műegyetemi hallgatók meghívtak, tartsak előadást a várbeli kollégiumban. Rám bízták a

témaválasztást, beszéljek arról, amiről szeretnék. Nagycsütörtökön tehát a 17. századról,

Galilei  koráról,  a zsenik századáról beszéltem, a modern tudomány születéséről.  Kis

körítést  is  csináltam  az  előadáshoz.  Tanulmányi  kirándulást  a  17.  század  elején,

Padovában.  Meghallgattuk a  nagy Galileo Galileit,  ott  tolongtunk az előadásán,  alig

fértünk be a terembe, utána az akkori idők szokása szerint elmentünk egy misére, mert

az  kötelező  volt.  A  templomban  Palestrina-misét  hallgattunk,  majd  a  diákoknak

engedélyeztem egy estét a közeli tavernában. Természetesen a 17. századi Pádua egyik

tavernájában.  Mivel  jobbat  nem  találtunk,  Orff  Carmina  Buranáját  hallgattuk…

Megvallom, magam is megdöbbentem az előadás hatásán. Napok, hetek múlva is jöttek

hozzám a diákok, mikor lesz folytatása, megírom-e, megjelentetem-e ezt valahol.«

Szerencsére megírta, s a Gondolat Kiadó megjelentette A fizika kultúrtörténetét.”

És szerencsére Simonyi professzor meg tudta őrizni a könyvben, merte átmenteni a könyvbe

az előadás, a szó, a bemutatás elevenségét és teremtő sokféleségét. Ritka képesség ez; a mi

téridőbeli  környékünkön  talán  csak  Kerényi  Károlynak,  Szabó  Árpádnak  és  Juhász-Nagy

Pálnak  sikerült  valami  hasonló.  Meg  Németh  Lászlónak,  vásárhelyi  „óraadó  királysága”

idején;  de  hát  ez  rövid  idő  volt  Simonyi  professzor  előadásainak-könyvírásának  éveihez-

évtizedeihez képest. És persze sikerült Galileinek, aki tán mindkettőjüknek példaképe volt, de

ő meg tőlünk óriási téridőbeli távolságban, a géniuszok századának Itáliájában élt. Meg kell

hát becsülni ezt a rendkívüli képességet, még akár „piacgazdasági” szempontból is: az első

kiadástól,  1978-tól  hazánkban  60  ezer  példány  kelt  el  A fizika  kultúrtörténetének  három

kiadásából;  az  1998  karácsonyára  megjelent  negyedik  kiadásból  is  inkább  csak  mutatóba

található ma már egy-egy példány.  De én most mégsem erről  a ritka képességről és szép

sikerről szeretnék beszélni, hanem a XVII. század kiemeléséről és központi helyre állításáról.

Ez ugyanis a kulcs Simonyi professzor történelemfelfogásának és történelemértelmezésének a

megértéséhez,  és  ez  a  történelemértelmezés  emeli  A fizika  kultúrtörténetét  a  XX.  század



kivételes  történetírói  teljesítményeinek  a  sorába,  valahová  Braudel  Mediterráneuma és

háromkötetes Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe–XVIIIe siécle-je mellé. A

Braudel–Simonyi  szomszédság  különben  már  csak  azért  is  szembetűnő,  mert  ahogyan

Braudel az anyagi kultúra és a gazdaság történetének tengelyére, úgy fűzi fel, vagy mondjuk

inkább  göngyölíti  fel  Simonyi  a  fizikáéra  Európa  hosszú  távú  (logue  durée)  históriáját.

Maradjunk azonban egyelőre a XVII. századnál, mert ide sűrűsödnek és innét futnak szét azok

a  szálak,  amelyek  mintegy  nyomjelzőként  regisztrálhatók  az  európai  kultúra  görögöktől

napjainkig tartó – mondjuk csak ki nyugodtan, noha ma nagyon nem divatos – haladásában.

A könyv ezt már a gondosan felépített Bevezetésben leszögezi: 

„A XVII. században Európában lezajlott szellemi forradalomnak világviszonylatban is

egyedülálló a jelentősége. Lehet összehasonlító értékeléseket tenni az egyidejű görög,

hindu és kínai kultúra, vagy éppen a reneszánsz európai eredményei és a többi nagy

kultúrák művészeti eredményei között; bár ezek a párhuzamos értékelések objektív alap

hiányában tág teret adnak a nemzeti vagy faji elfogultságnak. A milói Vénuszt, vagy

Michelangelo  Dávidját,  Arisztotelészt  vagy  Szent  Tamást  lehet  magasztalni  vagy

elvetni, de a XVII. század természettudományos kultúrája – jóllehet az európai kultúra

szerves folytatása – leválik erről az alapról, és az egész emberiség egyetemesen értékelt

birtoka lett. Úgy is mondhatnánk, hogy ennek elfogadása már nem kulturális örökség

meghatározta  ízlés  kérdése,  hanem  bármely  nép  számára  a  túlélés  egyetlen

lehetősége.”436 

Akárcsak Braudel felfogásában a XV. és XVIII. század közötti Európában kialakult és innen

máig táguló anyagi és gazdasági civilizáció. De maradjunk a XVII. századi fizikánál.

Először is megjegyzendő, hogy Simonyi Károly – braudeli vonás ez is – rugalmasan

(vagy inkább logikusan)  értelmezi  a  századokat.  XVII.  százada  –  a  Természet  Világában

megjelent rádióelőadás-sorozatából látszik – két „kopernikuszi fordulat”, a Kopernikuszé és a

Kanté „között” (Schiller Róbert remek sorozatának értelmében is értve a szót) helyezkedik el.

Meglehet, épp ez a „között”-ség segített megteremteni a szorosabban számított XVII. század

géniuszai  körül  azt  a  filozófiai-eszmetörténeti  légkört,  amelyben  teljes  szépségében

bontakozhatott  ki  lángeszük,  legyőzve a  késő XV. és  a  XVI.  század középkorinál  sokkal

keményebb  reneszánsz  és  humanista  kötöttségeit.  A  fizika  kultúrtörténetének nagy

felismeréseihez tartozik, hogy ellentétben az általánosan elfogadott dogmával, a reneszánsz

436 Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Bp., 1978. Gondolat. p. 27.



individualizmus és a humanista mindentudásvágy gátolta inkább, mintsem segítette a fizikai

és  általában  a  természettudományos  fogalmak,  feltevések  és  módszerek  kialakulását  és

letisztulását; érthető, hogy a „hosszú” XVII. század teljes „Harmadik rész”-ével437 szemben

mindössze egy rövid fejezetecske jut438 „A reneszánsz és a fizika” bemutatására, és ebben már

a korai könyvnyomtatás szerepének pontos ismertetése is benne foglaltatik. 

„A XVI. század végén, a mindent átalakító XVII. század előestéjén, furcsa jelenségnek

vagyunk tanúi. Amíg a késői középkorban és a korai reneszánsz idején – gondoljunk

csak a párizsi és oxfordi egyetemre, vagy Cusanus kardinális gondolataira – az egyház

és az egyetemek pezsgő szellemi élete merész gondolatokat produkált,  addig a XVI.

század végére mind az egyház, mind az egyetemek megmerevedtek, és a kifejezetten

reakciós ortodoxia fellegvárává váltak. …Az élet maga ugyanakkor dinamikusabbá vált.

És így a feszítőerő az ideológiai ortodoxia és a mindennapi élet valósága között egyre

nagyobb  lett,  és  egyre  világosabbá  vált  a  természettudományos  áttörés

szükségessége.”439 

Ehhez az áttöréshez nem volt elég az antik örökség humanista újraélesztése; legalább annyira

kellett az, amit „Az örökség sáfárai”440 a maguk eszével és kezével (logikával-filozófiával és

technikával)  hozzátettek  az  antik  tudáshoz.  Nem utolsósorban  azzal,  hogy –  olykor  akár

karrierjük,  sőt  életük  veszélyeztetése  árán  –  mertek  tudni.  A  tudásnak  ez  a  merészsége

szökken égnek a katedrálisokban, és ezért válhatott Simonyi professzor kedves tréfájává a

XIV. századi párizsi magiszter, Oresme világmindenségről szóló fejtegetéseinek felolvasása a

szerző  neve  nélkül,  amikor  is  kérdésére  a  szöveget  mindenki  Kopernikuszénak  vélte.

Természettudományos,  kiváltképp fizikai  vagy pláne  matematikai  szövegek és  gondolatok

esetében egyáltalában nem olyan magától érthető kérdés tehát a „korbaágyazottság” kérdése,

mint  amilyennek  a  szépirodalmi  szövegeknél  (hiszi  a  modern  textológia).  A  fizika

kultúrtörténetében Platón úgyszólván örökös vendég; a Névmutatóban a P betűnél reá történik

legtöbb  utalás,  annyi  nagyjából,  mint  Pascalra,  Paulira,  Penziasra,  Planckra,  Poincaréra,

Priestlyre  együttvéve.  Csak  Ptolemaiosz  közelíti  meg  számszerűség  tekintetében,  de  az  ő

oldalszámmutatói  két  csúcs,  egy antik és  egy kora újkori  körül  tömörülnek,  míg Platónéi

szóródnak Szent Ágostontól Heisenbergig és Max Bornig, ugyanis utóbbi szerint „ha »a mai

437 Uo. pp. 145–229.
438 pp. 135–142.
439 pp. 141–142.
440 Második rész. pp. 99–142.



részecskefizika felismeréseit össze akarjuk egyeztetni valami korábbi filozófiával, akkor az

csak Platón filozófiája lehet; a mai fizika részecskéi ugyanis a kvantumelmélet tanítása szerint

szimmetriacsoportok  ábrázolásai,  és  ennyiben  a  platóni  tanítás  szimmetrikus  testeihez

hasonlítanak.«”441 Azaz  a  „kontextus”  kérdése  egyáltalában  nem  olyan  egyszerű,  mint

amilyennek  azt  a  mai  „szociálkonstrukciós”  tudománytörténet-írás  hiszi.  A  XVII.  század

jelentősége egyebek közt éppen azért olyan óriási a fizika történetében, mert felfedezéseinek

és megfogalmazásainak „kontextusa” hihetetlenül messzire nyúlik az időben: előrefelé máig,

visszafelé Platónig, Arisztotelészig, a püthagoreusokig.

Dolgozik persze Simonyi professzor szűkebb időbeli kontextussal is; ha szükségét látja,

akár a Social construction of Science társadalmi paramétereivel. A könyv azonban nem egy-

egy kor kultúrtörténetének a fizikájáról szól, hanem a fizika kultúrtörténetéről, így elsősorban

a  felfedezések  és  elgondolások  szakmai kontextusait  kell  bemutatnia  és  értelmeznie.

Kidolgozott  erre  egy elvben egyszerű,  de nem könnyen megvalósítható és nem is mindig

könnyen  követhető  módszert:  megvizsgálja,  lehetséges-e  egy adott  eredmény szó  szerinti

lefordítása mai fizikai-matematikai formanyelvre.  A hangsúly itt  a szó szerintin van, mert

amúgy pongyolán persze, hogy „lefordítható” mondjuk Galilei szabadeséstörvénye az s=½gt2

formulára, ez azonban legfeljebb (gyönge) „műfordítás”, és nem is hajaz ahhoz, amit Galilei

fölismert  (máig  se tudjuk különben,  hogy hogyan).  Galilei  ugyanis  nem ismerte  kortársa,

Descartes  nagy  alkotását,  az  analitikus  geometriát,  így  az  euklideszi  arányelmélettel

dolgozott: „ha veszünk két tetszőleges távolságot, amelyeknek kezdőpontja közös, valamint a

befutásukhoz szükséges időintervallumokat, ez utóbbiak úgy aránylanak egymáshoz, mint a

két  távolság  egyike  mértani  középarányosukhoz.”  Épp  így  és  ezért  lehetett  közvetlenül

csatlakozni  hozzá,  „és  az  utána  következő  két  nemzedék  kibontotta  mindazokat  a

lehetőségeket, amelyek Galilei elképzeléseiben vagy azok mögött rejlettek.” Elképzeléseiben

tehát, s nem megfogalmazásaiban avagy pláne levezetéseiben. De ezeket az elképzeléseit – a

„metódusát” – mindig követni lehet és – nem lényegtelen! – követni érdemes. (Ami mutatis

mutandis,  Newton elképzeléseiről  nem mindig mondható el;  lásd „Hypotheses non fingo”

vagy „Experimentum crusis” vita.)

Ellenben ahogyan Newton levezeti az ellipszispályán mozgó testre ható centrális vonzás

1/r2-es törvényét, az egyből és szó szerint lefordítható a mai vektoranalízis nyelvére. Ám a

„visszafordítás” a newtoni matematikára majdhogynem nehezebb, mint megtanulni az eredeti

newtoni  nyelvet  és  azon  elvégezni  a  newtoni  levezetést.  Simonyi  professzor  –  kicsit

egyszerűsített  formában  –  mind  a  hármat  elvégzi;  az  olvasó  így  az  eredeti  newtoni

441 p. 442.



formalizmus  megértésén  túl  már  itt,  a  XVII.  században megsejti,  miért  válhatott  Newton

Princípiája szakadatlanul jelen lévő, de nem föltétlenül inspiráló mintává, sőt dogmává, két

hosszú évszázadra, és hogyan maradhatott mérték még akkor is, mikor általános és filozófiai

érvényességet már rég elveszítette: 

„a newtoni világkép az arisztotelészit a maga teljes egészében helyettesítette úgy, hogy

annak  semmilyen  eredményét  nem  vette  át.  Ugyanakkor  a  newtoni  mechanika  a

relativitáselmélet, illetőleg a kvantumelmélet szerint, mint a kis sebességekre, illetőleg

nagy tömegekre aszimptotikus megközelítése: továbbra is a természettudomány szolid

alkotóeleme marad.”442 

Abban a formában, ahogyan Newton megfogalmazta. Persze az s=½gt2 is „szolid alkotóelem”

marad, de nem úgy, ahogyan Galilei (egy élet szó szerinti kínlódása árán) levezette. És ez a

különbség semmilyen más módon olyan világosan át nem látható, mint a Simonyi-módszerrel.

A  Simonyi-módszer  azóta  –  szerzőjétől  szinte  függetlenül  –  általánossá  vált;

Subrahmanyan Chandrasekhar például az egész  Princípiát átvilágította így,  szaktudomány-

történészek pedig a rejtett  hibákra és mások nevével  fémjelzett  eredmények megfejtésére-

megelőlegezésére  bukkantak  benne.  Ma egy egész  irányzat  alapul  a  módszerre,  az  egyik

legrangosabb szakmai folyóirat, az Archive for History of Exact Sciences utóbbi évfolyamait

többnyire ezt használó tanulmányok töltik meg.

Fontosabb azonban a jelen szempontból, ahogyan a könyv a XVII. század és a jelen

matematikai-fizikai „nyelve” között ide-oda mozogva elhelyezi a lángelméket századunkban,

egymással is (másik fontos szempont) folyton összehasonlítva őket. Huygens értékelésénél

közöl is egy tömör összegezést arról, hogy kit miért illet meg 

„a legmagasabb értékítélet:

Kepler, a legcsapongóbb fantáziájú, de legpontosabb és legfegyelmezettebb megfigyelő;

Galilei, a józan, a szűk célkitűzésű, de azon belül a legmodernebb metódusú kutató;

Descartes a saját elméletének foglya, de a legátfogóbb, a legnagyobb hatású;

Pascal, akiben az elméleti, a kísérleti adottság és az írói készség a legharmonikusabb;

És végül még hátravan a század óriása, az összehasonlíthatatlan, a legnagyobb: Newton.

Hol van köztük Huygens helye? Először is le kell szögeznünk, hogy Huygens nem

filozófus,  nem irodalmár;  szaktudós:  fizikus és matematikus,  akárcsak Arkhimédész,

442 p. 227, p. 229.



akihez módszerét és szerepét hasonlítani szokták.

Huygensszel lett a fizika mai értelemben vett egyetemi szintű: megállapításai –

fényelméletének  kvalitatív  vonatkozásaitól  eltekintve  –  túlmennek  a  középiskolai

anyagon, és az egyetemen oktatott mechanika szerves részeivé váltak; és vele vált a

fizika  olyan  szaktudománnyá,  amelynek  művelése  és  előre  vitele  egy  ember  teljes

energiáját leköti. A filozófiatörténetben – talán az egy kortárs, Leibniz kivételével – a

fizikusok csak mellékalakok, és fordítva, a filozófiatörténet hőseinek kevés eredményét

tudják a fizikusok felhasználni.”443

Ezt figyelembe véve többé-kevésbé elkerülhetők a heroizálások és a („túlszabályozás”-ként

rendszerint  bekövetkező)  deheroizálások,  hiszen  ezeknek – mint  legpregnánsabban Galilei

esetében  látható  –  többnyire  valamilyen  filozófiai-ideológiai-pedagógiai  törekvés  szolgál

indítékul. Még fontosabb azonban, hogy az egyetemi tantárggyá szakosodó mechanika Euler,

Lagrange,  majd  a  XIX.  században  Hamilton  és  Jacobi  kezében  kialakította  a  maga

matematikai  formalizmusát,  amely  minden  mechanikai  problémában  segítette  aztán  az

eligazodás, el egészen a kvantummechanika labirintusáig.444 Erre Simonyi professzor minden

adódó alkalommal felhívja a figyelmet, de sok szót már nem veszteget rá, hiszen standard

egyetemi tananyagról van szó. Meglehet, éppen így jelenik meg a fizika kultúrtörténetében a

legtermészetesebben a tudomány „társadalmi konstruálódása.”

A fizika  kultúrtörténete egyes  fejezeteinek egyetemi  tantárggyá  válásával  valamiféle

lépték-  vagy  perspektívaváltáshoz  érkezik.  Egyre  sűrűbben  találkozunk  napjainkhoz

közeledve tankönyveinkből ismert ábrákkal, képekkel, egyenletekkel, amelyeket azonban a

Szerző tudása és művészete egy másik és másféle dimenzióba emel át. Ahogyan például a

XVIII. századot jellemzi a maga mintatudománnyá váló mechanikájával és haladásba vetett

hitével, a géniuszok századának és Newtonnak nyomasztó árnyékában: 

„Ne  feledjük  azonban,  hogy  egy  katedrális  szemlélésekor  is  elsősorban  a

monumentalitása döbbent meg; de ha közelebb lépünk, a részletek szépsége is leköthet

bennünket,  és újból eltávolodva, most már az alapgondolatot mint a csodálatos apró

finomságok egységbe foglaló keretét bámuljuk.”445 

Vagy ahogyan a Természet Világában közölt rádióelőadás-sorozatban idézi Kantot: 

443 p. 200.
444 p. 253.
445 p. 251.



„»A felvilágosodás az ember kilépése önmagából fakadt kiskorúságából. A kiskorúság

pedig  nem más,  mint  annak  a  képességnek a  hiánya,  hogy az  ember  saját  értelmét

idegen értelem vezetése nélkül használni tudja. Ez a kiskorúság saját hibánkból ered, ha

oka nem az értelem, hanem az elhatározás és a bátorság hiánya… Sapere aude… Ez

tehát a felvilágosodás jelszava.«

Merj tudni! A század gondolkodói mertek tudni.”

Ehhez  a  merészséghez  az  is  hozzátartozik,  ahogyan  az  Enciklopédiában  az  ész  alkotásai

mellett egyenrangú szerepet szántak a kéz műveinek, figyelmeztet rá Simonyi professzor.  A

fizika kultúrtörténetében előrehaladva mind gyakrabban találkozunk kísérleti berendezések és

műszerek ismertetésével és képeivel. „Egy mai nagyfeszültségű laboratóriumban sem hatna

idegenül ez a berendezés”, olvashatjuk egy Priestley könyvéből való ábra mellett.446

Ez  az  észre  és  kézre  egyaránt  vonatkoztatott  „Merj  tudni!”  viszi  át  a  fizika

kultúrtörténetét a felvilágosodás századából a XIX. és a XX. századba, ez lendíti át az időről

időre fellépő kisebb-nagyobb megtorpanásokon és kríziseken. Ahogyan például a szokványos

tankönyvi  és  tudománytörténeti  bemutatásoktól  merőben  eltérően  végigvezet  a  fekete

sugárzás  törvényszerűségének  a  megfejtéséhez  vezető  szerteágazó,  bonyolult  úton,  abból

szinte  kihallatszik  Planck  maga-biztatásként  és  Einstein  magabiztosként  hangzó  „Merj

tudni!”-ja: 

„Einstein feltételezte, hogy a fény hν energiakvantumokból, fotonokból áll, és a kilépés

mechanizmusát  úgy  tekintette,  hogy  a  fémben  az  elektron  és  a  foton  közötti

kölcsönhatás eredményeképpen az elektron átveszi a foton energiáját. Így érthető, hogy

a kilépő elektron energiája annál nagyobb, minél nagyobb frekvenciájú fotonnal kerül

kölcsönhatásba.  Ma  már  ezt  a  magyarázatot  természetesnek  találjuk,  sőt,  hajlandók

vagyunk  azt  hinni,  hogy  ez  a  természetes  következménye  a  Planck-féle

kvantumhipotézisnak.  Hogy  ez  mennyire  nincs  így,  szeretnénk  hangsúlyozni,  hogy

Planck eredeti cikkében még nem beszélt a sugárzás, a fény kvantumos természetéről:

csak  arról  volt  szó,  hogy a  feketesugárzást  határoló  üreg  falait  alkotó  oszcillátorok

energiája vesz fel diszkrét értékeket.”447

Ez a kettősség, valamilyen formában, végigkísér napjainkig, a negyedik kiadásba a második

446 p. 279.
447 p. 365.



német  kiadásból  átdolgozott  „minden  jelenséget  egybefogó  elméletig”  (4:542)  és  a

szuperstringelmélet  Glashow-tól  idézett  kritikájáig:  »Vajon azok a friss  PhD-sek,  akiknek

tudománya a szuperstringelméletre korlátozódik, alkalmazhatók-e a fizika más területein, ha

és  amikor  az  egész  szuperstring  szétpukkan?  A  stringgondolatok  talán  a  matematikai

intézetekbe valók, de még inkább a teológiai akadémiákra! Hány angyal fér el és táncolhat

egy gombostű  fején?  Hány dimenzió fér  bele  egy olyan összenyomott  struktúrába,  amely

harminc nagyságrenddel kisebb, mint egy gombostűfej? Megéljük még a középkori teológia

feltámadását?« (4:545) Ehhez Simonyi professzor hozzáteszi Feynman megjegyzését: 

„ő tudja jól, hogy a bölcs öregek az új dolgokat gyakran ostobaságnak tartják és ezzel

mind  a  jelen  fiataljai,  mind  az  utókor  előtt  nevetségessé  válnak;  ennek  ellenére  a

szuperhúrelméletet ostobaságnak tartja.

Idézzük  azonban  az  elmélet  kezdeményezőinek  és  legaktívabb  harcosainak,

Schwarznak és Greennek optimista kicsengésű jóslatát…” (4:545) 

Ettől azonban itt már eltekinthetünk, ennyi tán elég a demonstrálására, hogyan írta Simonyi

professzor egész életében, micsoda szenvedéllyel és műgonddal a fizika kultúrtörténetét,  a

„Merj tudni!” kérlelhetetlenségével és kételyével.  Úgyhogy tán azt is  megkockáztathatjuk,

hogy a könyv utolsó fejezetei egy kicsit „önéletrajziak” is.

Arról viszont még szólni kéne, hogyan bővülnek és változnak az egyes kiadások lapszéli

idézetei és képei, szemléltető ábrái. Kiváltképpen a német kiadás, illetve átdolgozás idézeteit

lenne  roppant  tanulságos  összevetni  a  magyarokéival,  amint  arra  az  interjúkötet  egy

megjegyzéséből  (Pázmány  helyettesítése  Lutherrel)  is  következtetni  lehet.  A  két  idézet

összevetésével aztán bámulhatja az ember: milyen „luteránus” volt a jezsuita főpap, és milyen

jezsuita Luther! Mindez azonban már a Simonyi-filológia feladata marad. De mintegy ízelítőül

nem árt tán emlékeztetni a könyv elején arra az ábrára, amely azt hivatott demonstrálni, hogy

„meglátni a szépséget az általános relativitáselméletben, egy szoborban vagy egy versben –

mindegyikhez készség a befogadásra és értelmi erőfeszítés szükséges.” A magyar kiadásokban

a vers: Weöres Sándor  A jövendő költészete című szonettje a  Merülő Saturnusból. A német

változatban itt Rainer Maria Rilke: Archaischer Torso Apollója áll. Bámulatos, hogy mennyire

azonos a két versnek nemcsak a hangulata, hanem a gondolatvilága is. Talán valamiképpen a

kollektív közép-európai mélytudatban mind a kettőt az Rik–1–2Rgik=–κTik a tér geometriáját a

tömeggel  kapcsoló  tenzoregyenlet  inspirálta,  amelyből  „csodálatos  ismeretek  bonthatók  ki

univerzumunk egészére vonatkozóan.” (26. 4:35.)



A  De  mi  az  igazság…-ból  sejthető,  micsoda  munka  lehetett  megtalálni  a  magyar

idézetekhez rímelő németet. A könyv élete szervesen összefonódott a szerzőével; a következő

magyar kiadáshoz jó lenne csatolni a De mi az igazság…-ot.

Az utóbbi utolsó oldalán egy fénykép látható: Simonyi Károly és Staar Gyula, nyilván a

készülő Beszélgetések-kötet kéziratával. Alatta kérdés: „Befejeztük?”

Ostobaság,  önteltség,  önkény,  erőszak verte  világunkban,  ahonnét  egyre  szorítóbban

hiányzik  a  „Merj  tudni!”  értelem,  kételkedés,  belátás  vezérelte  nyíltsága,  de  jó  lenne  azt

felelhetni rá: Nem, professzor úr, nem fejeztük be. Folytatjuk…



A MAGYARORSZÁGI FIZIKA KULTÚRTÖRTÉNETE448

„A tudomány, a fizika gyakran az irodalmon keresztül jut el az emberekhez” – válaszolja

Simonyi professzor Staar Gyula kérdésére. 

„Nem véletlen  –  teszi  hozzá  –,  hogy  A fizika  kultúrtörténete könyvem címlapjának

kísérőábrája  minden  kiadásban  ugyanaz:  a  középkori  világnézet  szerint  a  kozmosz

felépítése, Dante Isteni színjátékából véve, ahogyan Botticelli ábrázolta.” 

Egy  kor  általános  világképe,  fizikai  világfelfogása,  irodalma  és  képi  ábrázolókészsége

Simonyi professzor előadásában kölcsönös vonatkoztatásaik és egymásra utaltságaik olykor

igencsak  bonyolult  és  áttekinthetetlen  hálózatából  engedelmesen  rendeződik  szépen

áttekinthető,  ám  sohasem  zárt  sorokba,  a  felismerés  hasonlíthatatlan  élményét  keltve  az

olvasóban: így volt, bár persze történhetett volna másképp. 

Ahogyan például Bolyai János Appendixét beágyazza a nem-euklideszi geometriák ké-

sőbbi fejlődéstörténetébe, abból nemcsak azt látjuk be – szó szerint, szemléletes ábrák és kép-

letek segítségével –, hogy alkalmas modellek kidolgozásáig micsoda gondot okozott Bolyai

matematikai vagy pláne fizikai gondolatainak a megértése, hanem azt is, hogy egy megkésett

polihisztorizmus miatt milyen emberfeletti küzdelemre kényszerült Bolyai János.  A magyar-

országi fizika kultúrtörténetéből449 még világosabban látszik, mint A fizika kultúrtörténetéből,

hogy szakmai és társadalmi fejlődés, jóllehet nem határozza meg egymást – mint a ma divatos

„konstruktív” tudománytörténet-írás hiszi –, elválaszthatatlan egymástól. Simonyi professzor

elbeszélésében a historiográfia makacs „oknyomozását” a kontingenciák mérhetetlenül fino-

mabb játéka váltja fel, ahol kivételes lángelmék kivételesen nagy energiával valami szakmai

„alagúteffektussal” átjuthatnak a társadalmi „potenciálvölgy” falán, de a folyamatos szakmai

fejlődéshez másféle társadalmi „energiaeloszlás” szükséges. Levélrészletekkel, az Üdvtanból

vett részletekkel, Németh László Bolyai-drámájából, Székely János Bolyai-szonettjeiből szár-

mazó idézetekkel – ma divatos szóval – „kontextualizálja” ezt Simonyi professzor, és külön,

expressis verbis megfogalmazza; általános tudománytörténeti érvénnyel: 

448 Forrás: Vekerdi László: A magyarországi fizika kultúrtörténete. =  Természet Világa 133 (2002) No. 6. pp.
281–282. (A könyv sajtóbemutatóján, 2002. március 19-én elhangzott előadás nyomán.)
449 Simonyi  Károly:  A  magyarországi  fizika  kultúrtörténete.  XIX.  század.  Bp.,  2001.  Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat. 100 p. (A Természet Világa különszáma) 



„Ha egy ország bizonyos időre kiesik a fejlődés előkészítéséből, tehát nem működik

közre annak létrejöttében különböző saját bajai miatt, ezt egy másik ország megteszi.

Találkoztunk ilyen esetekkel. Németország például a harmincéves háború miatt kiesett a

fővonalból,  de  ott  volt  Franciaország,  Anglia,  Itália.  Azonban,  ha  egyetlen  ország,

különösen ha olyan, a kultúrkör szélén álló peremország fizikájának fejlődéséről van

szó,  mint  Magyarország  –  ezt  a  peremállapotot  kissé  eufemisztikusan  külön  is

hangsúlyozzuk:  mi  vagyunk  a  Nyugat  védőbástyája  –,  ott  egészen  természetesen  a

paradigmaváltásokat  nem  a  fizikai  törvényszerűségek  határozzák  meg,  hanem  az

államalakulat  eseményei.  A  fizika  hosszú  ideig  nem élhet  önálló  életet,  talán  csak

csíráiban, vagy abban sem, a többi,  a műveltségi fokot definiáló jelenséggel teljesen

együtt élve fejlődik.” 

Kazinczy  Ferenc  és  Széchenyi  István  egyazon  irányba  ható  pályájának  a  felvillantásával

(önmagában a magyar historiográfia ritka szép felfedezéseinek egyike) mutatja meg Simonyi

professzor,  hogyan vezethet a gazdasági és a műveltségi fokot definiáló „peremfeltételek”

megjavítása, sőt már az érte vívott erőfeszítés gyarapodásra. A rengeteg kép, térkép, ábra,

fakszimile,  idézet,  illetve  a  hozzájuk  fűzött  kommentárok  közül  emeljünk  ki  a  könyv

szemléletének érzékeltetésére kettőt. Az egyiket Kazinczy nyelvújító törekvéséről. „Még az

anyag  szó  tisztázatlan  születési  körülményeit  is  hajlandók  vagyunk  megbocsátani:  ha  a

materia  szóban  benne  van  a  mater,  a  magyarban  legyen  benne  az  anya.”  Széchenyiről:

„Kíméletlen őszintesége megdöbbentő: »Íme, nyíltan azon vallomást teszem, hogy hazánk

előmenetele magasb felemelkedése legfőbb gátjai mi vagyunk, mi, tehetősebb birtokosok.«”

És persze birtokos nemesség, akik „közül sokan azon az állásponton voltak, hogy nekik csak

Verbőczy (Werbőczi)  maradjon  meg,  hogy tudják,  mennyi  robotot  követelhetnek,  mennyi

dézsmát szedhetnek, és mikor húzhatják deresre az ősi juss alapján jobbágyukat”. 

A rendi önzés a Bolyaiak tragédiájának a háttere (mert, amint a Németh László-idézet

mutatja, tragikus volt a maga módján az apa sorsa is), a Kazinczy–Széchenyi szelleme által

életre keltett  művelődés és gyarapodás pedig Jedlik Ányos kísérleti  fizikusi és pedagógiai

géniuszának kibontakozásáé. A könyv tán legszebb fejezeteinek egyike a Jedlikről szóló, az

emberi  és  históriai  megértés,  valamint  a  szakmai  részletek  megértetésének  remeke.  Egy

mondata pedig Eötvös Lorándig sőt máig előre utal: 

„Jedliket igazán jó pedagógussá az tette, hogy azt az örömét (Jedlik számára a kutatás, a

kísérletezés az öröm, a boldogság forrása volt) másokkal is meg akarta osztani; ezen



igyekezete,  hogy  tudniillik  bemutathassa  a  hallgatóságnak  a  jelenséget,  újabb

eredményekhez, találmányokhoz vezetett.” 

De  Jedlik  még  „magányos  sorsú,  magányos  alkotó”.  „Iskolák,  egyetemek,  művelődési

intézmények”  sorát  kellett  létrehozni  ahhoz,  hogy  az  ország  bekapcsolódhasson  Európa

tudományos életébe. Erről szól a 4.4 fejezet: „A XIX. század uralkodó eszméi.” A cím a találó

Simonyi-címek  jellegzetes  példája;  Eötvös  József  híres,  de  ma  alig  olvasott  könyvének

címével utal a feladat nagyságára, a műből vett szokatlanul hosszú idézettel pedig az ország és

a kor határain messzi túlmutató, sok tekintetben ma is, vagy inkább ma újra aktuális gondjaira

és kétségeire. A fejezet Eötvös József életműve köré tömörítve összegezi a negyvennyolcas

„áprilisi  törvényekkel  a  rendi  struktúrát  parlamentáris  államrendszerré”  átalakító  fejlődés

viszontagságos és hosszú folyamatát, amely tágabb és hatékonyabb keretekben újraélesztette

mintegy  a  Kazinczy–Széchenyi-szerep  „összjátékát”.  Ez  az  újraélt  reformkor,  beleértve

Eötvös  József  és  Trefort  Ágoston  mélyreható  művelődési-nevelésügyi  reformjait,  a  nagy

nemzeti  intézmények  kialakulását,  illetve  megszilárdulását,  Simonyi  professzor

bemutatásában  válik  igazán  jelenünk  részévé,  el  egészen  az  akkori  nagyokat  idéző

utcanevekig. 

„Igen, a Döbrentei térről megcsodálhatjuk az Erzsébet-híd budai lejárójának forgalmát,

a  Gellért-szobrot,  a  Dunát,  kellemes  kis  zöld  parkjában  kipihenhetjük  magunkat.  A

Rómer  Flóris  úton  felsétálhatunk  Budapest  egyik  legszebb  villanegyedébe,  a

Rózsadombra. A Szemere utcán megközelíthetjük az Oktatási Minisztériumot.” 

Most már jöhet az adatgazdag és szükségképpen szakszerű felsorolás.

Ezt a jelennel számoló és jelenbe ható szemlélet alkalmazza a legszigorúbb szakmai-

fizikai fokon Az Eötvös-inga és az atommag szerkezete című fejezet. Mert itt tán megint nem

elsősorban az az érdekes,  hogy sehonnét  jobban és  könnyebben meg nem lehet  érteni  az

Eötvös-féle torziós inga általános elrendezését és a véle végzett kísérleteket, hanem a mai

mérések a  tehetetlen  és  a  súlyos  tömeg egyenlőségéről;  és  persze  megint  az  „irodalom”,

„Gellért Oszkár Naplójából”, Gellért Eötvös-versével: „…S ezért van-e, hogy évmilljók alatt /

A szív mellünkben nyugatabbra  billent?  /  S  ha kettészelik  is:  balfelől  belőle  /  Valamivel

mindig – / Valamivel mindig több marad.” 

A következő fejezet, Bláthy és a többiek akár „önéletrajzként” is felfogható: 



„A jelen  könyv  szerzője  elég  öreg  ahhoz,  hogy emlékezhessen  arra,  mint  egyetemi

hallgató,  aki  nyári  szakmai  gyakorlatát  a  Ganz  gyár  próbatermében  végezhette  a

harmincas  évek  közepén,  még  az  egészen  nagyokkal  (Bláthy,  Kandó)  egy  levegőt

szívhatott,  távolról  csodálva  őket,  és  emlékezzen  a  vég  nélküli  vitákra  a  fiatalabb

generációval a H, B, M fizikai jelentéséről, méréssel ellenőrizhető voltáról és térbeli

eloszlásáról  egy-egy  bonyolultabb  szerkezetben.  Ezen  viták  eredményei  a  szerző

későbbi tankönyveiben csapódtak le.” 

Bláthyval az erősáramú elektrotechnika hazánkban a világfejlődéssel egy időben jutott el az

elektromágneses  jelenségeket  kormányzó  törvényekből  kiinduló,  komoly  számításokra

alapuló tervezés időszakába. Fontos az is, ahogyan ezt a világgal együtt lépő fejlődést a könyv

bevezeti: 

„A történet  nagyon prózai.  A kéregöntéssel  készült  vasúti  kerekeivel  híressé vált  és

meggazdagodott Ganz Ábrahám gyárának agilis igazgatója, Mechwart András 1878-ban

Párizsban járt a világkiállításon. Talán akkor győződött meg véglegesen sejtése igazáról,

hogy az erősáramú elektrotechnika a közeljövő kulcsipara lesz.” 

Az utolsó fejezet az 1896-os millennium kapcsán a késő kiegyezéses korszak kettős arcát

mutatja be. Egyrészt hatalmas infrastrukturális, gazdasági, műszaki és tudományos fejlődést,

másrészt a mélyülő nyomort. 

„6.  ábra.  A  millenniumi  kiállítás  épületei  madártávlatból.  A  kulisszák  mögött  a

kápráztató  fény  ellenére  is  fel  lehetett  fedezni  az  ország  gazdasági  és  tudományos

erejét.” 

„7. ábra. Kivándorlók a fiumei kikötőben. A kulisszák és a káprázat egyúttal elfedték a

szociális bajokat, a nyomort, amely az ország elhagyására kényszerített milliókat.” 

„A  millenniumból  csupán  nagyszabású  építkezések  –  az  anyagi  javak  termelőinek

alkotásai  –  élték  túl  az  idő  múlását,  a  soviniszta  illúziókból  szőtt  kulisszák  hamar

szétfoszlottak.” 

Irodalomtörténészek tanulhatnának abból, ahogyan összegezi a millenáris kor szépirodalmi

hanyatlását s aztán a kiemelkedést a  Nyugattal, s filozófusok tanulhatnának, ahogyan a kor

honi  filozófia  törekvéseit  összegezi.  Különösen  tanulságos,  ahogyan  –  elismerten  és



kifejezetten saját véleményeként – Pauler Ákosról szól, akinek nyomán meg kívánta ismerni a

modern filozófiát. 

„Pauler  módszere  azonban,  a  redukcionizmus,  amellyel  a  minden  relativizmustól  és

pszichologizmustól  mentes  abszolút  igazság  eszméjéhez  akar  eljutni,  a  maga  steril

elvontságával visszarettentette.” 

Ez a személyes véleményt  vállaló,  de másra soha rá nem erőltető szemlélet  fontos eleme

Simonyi professzor historiográfiájának. Ahogyan például „A XIX. század uralkodó eszméi”

című fejezetben a kor hivatásos filozófusainak az ismertetése után megjegyzi: 

„Azt  hiszem,  ezek  után  érthető,  ha  szívesebben  olvassuk  Eötvös  József  nem

filozófiarendszerbe  foglalt,  józan,  moralizáló,  tanulságos  gondolatait,  vagy  Madách

Imre költői megfogalmazású bölcsességeit.” 

És hosszan idézi a prágai színből Kepler–Ádám monológját a Tanítvánnyal. El kellett volna

olvasniuk a Tragédia mai színre hozóinak A magyarországi fizika kultúrtörténetét, akkor tán

meggondolták  volna,  hogy  egy  megcsalt  férj  csillagnéző  tornya  alatti  előkelő  udvaronci

pajzánkodássá zanzásítsák Madách költői megfogalmazású bölcsességeit. Mert ahogyan Ilia

Mihály tanítja – nem lehet elégszer ismételni –: „A magyarság ízlés kérdése is.” 

A második kiadásban,  ha egyáltalában lehetséges,  ez az „ízlés”,  már csak a  külcsín

tekintetében is, a tökéletességig fokozódik. Tán épp ebben a szellemben kerül a negyedik rész

mottójául választott rövid Eötvös József-idézet helyébe „A XIX. század uralkodói eszméi”-

ből az egész passzus, folytatólag: 

„Nem akarom, hogy a tudomány Magyarországon mint egy karácsonyfa állíttassék föl,

fölékesítve mindenféle csecsebecsékkel…”. 

És az idézet szellemének megfelelően bővül a szöveg visszafelé, a Ratio Educationis irányába

is, részletes utasításokat tartalmazó táblázatok fakszimiléivel, s az útmutatóval, hogyan kell a

közép-  és  főiskolai  oktatásban  hasznosítani  a  célszerűen  felszerelendő  múzeumok

lehetőségeit.  Szemmel  láthatóvá  válik  itt,  hogyan  gyökereztek  a  reformkor  törekvései  és

eredményei  a  felvilágosodás  összeurópai  szellemiségében,  a  Széchenyi  által  saját  kezűleg

készített vázlat a Lánchídhoz az építésnél alkalmazott munkagépek képével pedig tájékoztat a

korabeli  mérnöki  kultúráról.  Ennek  megfelelően  a  megelőző  Előzetes  áttekintés  Helyünk



Európábanná bővül, beszédes képekkel illesztve be a magyar reformkort a Szent Szövetség

korába.  Bővül  a  Bolyai-fejezet  is,  elsősorban  a  marosvásárhelyi  Református  Kollégium

történetére vonatkozó adatokkal, képekkel, fakszimilékkel, s azzal az elismeréssel, ahogyan

ezeket  Simonyi  professzor  Weszely  Tibornak  megköszöni.  Szép  meglepetés  a

marosvásárhelyi Bolyai-múzeum kistermének a fényképe, a fából esztergált pszeudoszféra-

modellel. Még az úgy ahogy van tökéletes Jedlik-fejezet is bővül korabeli fizikatankönyvek

összehasonlítására késztető fakszimilével, így például Gyulai Pál, Trefort, Veres Pálné, Teleki

Blanka, Leövey Klárával, Erkel, Liszt Ferenc ünneplése, Brassai Sámuel (akiről a korrektúrák

tanúsága  szerint  nagyon  bajos  volt  megfelelő  képet  keríteni),  Böhm  Károly  képével,

fakszimilével a Vasárnapi Újságból, A falu jegyzője, A Karthausi címlapjáról, és így tovább,

ezzel a sok képpel és kompetens, tömör képaláírásaikkal ez a fejezet a fizika fejlődésének

tükrében ablakot nyit az egész magyar XIX. századra. 

A 4.5 és a 4.6 fejezet pedig tömör és hiteles tudósítás a magyar századfordulóról, a

fizika,  a  technika,  az  irodalom  tükrében.  Teljes  és  tökéletes  összegzés,  és  mint  ilyen,

definíciószerűen  nyitott.  A  10.  ábra  Kövesligethy  Radóról,  a  Radnai  Gyulára  hivatkozó,

fizikatörténeti felfedezésnek számító képaláírással, valamint a 9. ábra Zemplén Győzőről, a

képaláírást kiegészítő búcsúztató cikk fakszimiléjével, és Szabó Dezső  Elsodort falujából a

Zemplénről mintázott Parády Viktor-részlet idézésével szelíden és hathatósan figyelmeztet rá,

hogy  mi  minden  kutatnivaló  akad  még  gyakran  agyonműveltnek  vélt

művelődéstörténetünkben. De azzal az ízléssel és mesteri alázattal kell hozzányúlni, amire

Simonyi professzor mutatja a példát, egyebek közt ennek a könyvnek a még tökéletesebbre

csiszolásával.  A  műgonddal  munkálkodó  ember  elszántságával,  amit  Bibó  István  a

demokrácia kritériumaként írt le, szemben a látványra, csillogásra és magamutogatásra kész

arisztokrata mentalitással.


