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BATSÁNYI ÉS A MAGYAR ÚJSÁGÍRÁS KEZDETEI 

„Az újságírók áltáljában véve, a népnek majd minden más írók között legtöbbet 
használhatnának. Mivelhogy ők legtöbbféle emberektől, legfigyelmetesebben, leggyakrabban, 
sőt minden nap olvastatnak. De ellenben ugyanazért legtöbbet — árthatnak is. Annyival 
szorgalmatosabb vigyázassál kellene tehát igyekezniek, hogy az igazsághoz mennél közelebb 
járhassanak — legalább, hogy attól szántszándékkal el ne távozzanak.. ." E mondatokkal 
kezdődik Batsányi „Vélekedés és javallás" c. kis cikke a Magyar Museum utolsó számában, 
melyben 1793-ban, a reakció elhatalmasodása idején bátran mutatott rá azokra az erkölcsi 
elvekre és taktikai szempontokra, amelyeket a népét szolgálni akaró, haladó szellemű újság
írónak szem előtt kell tartania még mostoha viszonyok között is. Már az a körülmény is, 
hogy Batsányi külön cikkben foglalkozott az újságírás kérdéseivel, arra mutat, hogy nem 
volt számára közömbös az akkor Magyarországon alig egy évtizedes múltra visszatekintő 
időszaki sajtó, hanem felismerte jelentőségét és nagy szerepét, valamint felelősségét a nép 
felvilágosításában. E felismeréshez Batsányi azokon a kapcsolatokon keresztül jutott el, 
amelyek őt korának hírlapjaihoz, az első magyar újságokhoz fűzték. 

Ebben a korban nem Batsányi volt az egyetlen jelentős írónk, aki észrevette azt a nagy 
lehetőséget, amelyet a magyar időszaki sajtó rejt magában a nyelvi és irodalmi mozgalmak 
szempontjából. Rát Mátyás, Révai Miklós és mindenekelőtt Kazinczy1: részben már előtte is 
megkísérelték ezt az új eszközt felhasználni nyelvünk és irodalmunk fejlesztése érdekében. 
Voltak, akik nyelvfejlesztő szerepüket, mások — mint pl. Kazinczy — főleg irodalomszervező 
és ízlésnevelő tevékenységüket értékelték a legtöbbre. 

Batsányi esetében azonban mégis valami új kezdődött,irodalmunkban: írónak és újság
nak, illetve újságírásnak egy olyan szerves kapcsolata, amilyennel előtte még nem találkoztunk. 
A publicisztikának és az írói alkotásnak ilyen szoros összefonódása, amely irodalmunk későbbi 
korszakaiban oly gyakorivá vált — és csúcspontját Adyban és Móricz Zsigmondban érte el —, 
talán vele kezdődött. Batsányi elődei és kortársai közül azoknál, akik felismerték az időszaki 
sajtó jelentőségét — sőt maguk is írtak, illetve olvastak rendszeresen újságot —-, többnyire 
azt tapasztaljuk, hogy publicisztikai tevékenységük és az újságolvasás írói alkotásaikon alig 
hagyott nyomot. Az újságok aktuális hírei és tudósításai, a való élet eseményei néni ihlették 
őket írói és költői művek megírására. Kazinczy költészetén például hiába keressük nyomát 
annak, hogy ő egyike volt a kor legfigyelmesebb újságolvasóinak, pedig ekkor még ő sem ide
genkedett a gyakprlati politikától. Talán nem véletlen, hogy éppen Batsányinál, az „első 
magyar politikai költő"-nél vált az újságolvasás, a világ dolgairól való tájékozódás és az iro
dalmi működés egymást fedő, sőt egymásból táplálkozó tevékenységgé. Innen van az a sok 
egyezés, amit az újságolvasó Batsányi és a költő Batsányi között az alábbiakban ki szeretnénk 
mutatni; de innen van az ä nagy érdeklődés is a korabeli lapok iránt. A Moniteurt, a francia 
forradalom hivatalos lapját olvasó és a magyar Pindaros szerepére készülő költő a hazai 

1 L. KÓKAY GYÖRGY: Kazinczy és az első magyar újságok. ItK 1959, 474—47g 
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események híreit nagy részben, de a külföldieket is jórészt a magyar újságokból merítette. 
Védőiratából megtudjuk, hogy szorgalmas olvasója volt a Moniteurnak, a francia forradalom 
hivatalos lapjának. A Batsányi-kutatás erre a körülményre már többször rámutatott, de 
többnyire megfelejtkezett arról a kézenfekvő lehetőségről, hogy Batsányi nem csak francia, 
hanem magyar lapokból is tájékozódhatott. Erre annál is inkább rá kell mutatnunk, mert 
ebből az írásából az is kiderül, hogy bár szerette volna, de nem volt alkalma, főleg magas 
előfizetési ára miatt, a francia forradalom hivatalos lapját rendszeresen olvasni. „Bárcsak 
az egész Moniteurt megszerezhetném!" — sóhajtott fel, majd így folytatta: „Ezt a folyóirást 
nem lehet eléggé megbecsülni. Az emberi elme tárháza, az elmúlt tíz év tévedéseinek és igaz
ságainak gyűjteménye. De a szerencse mostohaanyám volt. Nem tudok évente 52 rénes forintot 
kiadni érte, és ha tudnék is most már meg sem engednék, s ezt semmi képpen sem tudom 
dicsérni.. ."2 A Moniteur előfizetési árának csak mintegy tized része volt a korabeli magyar 
újságok előfizetési díja, melyet a költő nyilván könnyebben meg tudott fizetni, mint a Moni-
teurért járó 52 Ft-ot. És valóban sok bizonyítékunk van arra nézve, hogy Batsányi élénk 
figyelemmel kísérte a magyar újságokat is. 

így mindjárt első munkájából, a „Magyarok vitézségéiből kitűnik, hogy a fiatal, 
20 éves Batsányi már újságolvasó volt: művében ugyanis egy helyen idéz a pozsonyi Magyar 
Hírmondó egyik cikkéből. Batsányi e művének — melyről ő maga azt állította, hogy „sem 
nem egészben eredeti munka, sem nem egészben fordítás" —* az újabb kutatások kiderítették 
az eredetijét, illetve a betoldások forrásait.3 Eszerint Batsányi egy bizonyos Gacsó István 
nagyszombati jezsuita művének lefordításán kívül három betoldást is alkalmazott. Ezek közül 
az elsőt a Magyar Hírmondó 1783. dec. 24-i számából vette, ahol a pozsonyi újság egy végvidéki 
katona hőstettéről számolt be. (Erre maga Batsányi is utalt munkájában, a 2. számú jegyzet
ben.) Vagyis az alig 20 esztendős költő pályakezdő munkájához már újságcikket is felhasznált. 
Ebből részben az következik, hogy a fiatal költő már ekkor figyelmes olvasója volt az első 
magyar hírlapnak, másrészt pedig az, hogy az újság híreinek a hatása már ekkor sem tűnt el 
nyomtalanul Batsányinál, hanem — mint a későbbiek során oly sokszor — már ekkor is 
termékenyítőén, sőt talán bizonyos mértékig már itt is indítékul szolgált írói alkotás létre
hozásához. A „Magyarok vitézsége" ugyanis szorosan kapcsolódik az időszerű politikai ese
ményekhez: azokhoz a háborús készülődésekhez, amelyek egy küszöbön álló orosz—török 
háborúval voltak kapcsolatban. E háborúban II. Józsefnek Katalin cárnő szövetségeseként 
kellett volna részt vennie. A Magyar Hírmondó sorozatosan beszámolt a háborús hírekről; 
s Batsányi, aki munkájában a háborúhoz igyekezett hangulatot kelteni, kétségtelenül elsősor
ban a pozsonyi magyar újságból nyerte politikai tájékozódását. 

De nem sokáig maradt a Magyar Hírmondóhoz fűződő kapcsolata ilyen passzív: a követ
kező évben már versét is beküldte a lapnak, amelyet az, mint Batsányi első nyomtatásban 
megjelent költeményei egyikét (a „Báró Orczy István halálára" címűt) le is közölt.4 Első 
értekezését pedig szintén időszaki lapban, a bécsi Magyar Musában, Szatsvay Magyar Kurírjá
nak a melléklapjában jelentette meg.5 • 

Ismeretes, hogy Kazinczy mily sokra becsülte Rát Mátyást azért, mert ő volt az első, 
aki hazánkban magyar nyelvű újságot adott ki: e tettét egyenesen prometheusinak nevezte.6 

Batsányi sem fukarkodik dicsérettel valahányszor Rát Mátyásról emlékezik: mindig a 
legnagyobb elismerés hangján ír róla. Még későbbi írásaiban is úgy említi, „mint az első 
magyar újságlevelek nagyérdemű íróját", akinek „elméjét", „több rendbéli tudományát" 

2 Batsányi János összes művei. (A továbbiakban: BJÖM.) Sajtó alá rendezte KERESZ-
TUBY DEZSŐ és TARNAI ANDOR. Bp., 1960, Akadémiai Kiadó. II. 586—587, 

3 BJÖM II. 420—434. 
4 Magyar Hírmondó 1785. dec. 21. 100. sz. 806—807. 
ß Magyar Musa 1787. 70—72. sz. 559-577. 
G Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Bp., 1956. 55. 
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és „hazafiúi szép tüzét s buzgóságát" példaképül lehet állítani.7 Rájnis és Révai vitájávaí 
kapcsolatban pedig — Rajnissal szemben — védelmébe vette Rát Mátyást: „Rájnis elég híressé 
tette magát már azelőtt több esztendővel,azon rút és goromba perlekedés által, mellyben 
Ráth Mátyást, ezt a nagy éfdethű,széles tudományú, s egyenes ítéletű jeles Hazafit minden-
képpen-tsúfolván, betstelenítvéh/ s ötsém Uram, Hírközlő, s egyéb illyenféle nevekkel illetve 
még kakukhoz és kakas-tarajú madárkához is hasonlítván, sőt valóban így nevezvén, imezen 
nevezetes, és valóban ma sem tagadható igaz mondásra kénszerítette, hogy ez a kérkedő 
s mások betstíletes nevét olly rútulmotskoló Versszerző igen embertelen ember, és hogy leg
kisebb/érzékenysége sínts az iránt, amit a Deákok modestiának hívnak."8 (Egyébként az, 
ami e Rájnisról szóló idézetből kiderül — ti. hogy e korban az újságírók megbecsülésé nem 
volt általános, sőt a „hírközlő" elnevezés csúfolódásnak számított —, máshonnan is ismeretes. 
1785-ben pl. Brassó város tanácsa azért, mert a Siebenbürger Zeitung egyik cikkírója bírálni 
merte a tanácsot, az újságírókat „kenyérért inaskodó firkászok"-nak és „haszontalanoknak" 
nevezte.9 Batsányi későbbi írásaiban még más helyen is szólt elismeréssel Rát Mátyásról, 
az első magyar nyelvű újság szerkesztőjéről. 

Hogy Batsányi nagy jelentőséget tulajdonított a magyar nyelvű hírlapirodalom meg
indulásának, az nemcsak a Ráttal kapcsolatos megjegyzéseiből, hanem abból a visszaemlékezé
séből is kitűnik, amelyikben a Magyar Museum előzményeivel kapcsolatban így ir: „Hajdaná
ban nem volt Magyarországon egyetlen időszaki nyomtatvány sem: 1780-ig a hírlapok is latinul 
jelentek meg..." Batsányi jogos önérzettel mutathatott rá arra is, hogy az ő kassai kezdemé
nyezésüknek is korszakalkotó jelentősége volt a magyar irodalom történetében: „...1788-
ban egy tudós társaság alakult Kassán; ez Magyar Museum címen egy időszakonként meg
jelenő munka kiadásához fogott, mely új korszakot nyitott a nemzeti irodalomban mind 
Magyar Országban, mind pedig Erdélyben.. ."10 De az a körülmény, hogy ő is — akárcsak 
Kazinczy —, folyóiratáról, szólva, annak mintegy előzményeként, az első magyar hírlapokra 
hivatkozik, azt mutatja, hogy ő is bizonyos mértékben Rát kezdeményezése folytatójának 
tekintette magát. 

A Magyar Museum bevezetésében is utal Batsányi az időszaki sajtó jelentőségére: 
„Tudva vagyon, mennyit használnak más Nemzeteknél a Tudományoknak és a Hazai Nyelv
nek elő-mozdíttására, az e végett hetenként vagy hónaponként közre-botsáttatni szokott 
írások. Az efféle Gyűjtemények, ha külömbféle válogatott jó darabokból állanak, mind a Nem
zetnek kedvet adnak az olvasásra, mind pedig az Íróknak alkalmatosságot szolgáltatnak holmi 
jeles munkátskájikat, mellyek különben talán ismeretlenül maradtak volna, számos kézbe, 
s közönséges ismeretségre juttatni.!"11 A hírlapok és folyóiratok jelentőségét tehát abban látja 
Batsányi, hogy egyrészt megkedveltetik az olvasást, tehát olvasótábort nevelnek, másrészt 
pedig abban, hogy az íróknak lehetőséget adnak munkáik közlésére és megismertetésére. 
(Ugyanezt írta egyébként 1791-ben, a Magyar Museumról kiadott Tudósításában is.)12 Tehát 
az irodalmi élet alapvető tényezőinek, az írónak és az olvasónak az egymásratalálását köny-
nyítik meg. Az időszaki sajtó irodalomszervező szerepét felismerő Batsányi maga is folyó
iratszerkesztő lett, és lapja a Magyar Museum — melynek szerkesztését Kazinczyval történt 
szakítása következtében gyakorlatilag maga végezte — irodalmi jellege mellett a haladó erők 
összefogásának egyik jelentékeny tényezőjévé is vált. Bár irodalmi folyóirat volt, irodalmi 

7 BJÖM III. 470—471. 8 BJÖM III. 492. 9 JAKAB ELEK: AZ erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Bp., 1882. 
10 Batsányinak a Mercure Etranger 1813. évf.-ában megjelent cikkéből. BJÖM II. 

611. — Batsányi 1808-ban, az „Előszó"-ban hasonlóképpen írt és rámutatott arra a hatásra, 
amelyet ők gyakoroltak a kilencvenes évek körül alakult társaságokra. — BJÖM Hl. 24—25. 11 Magyar Museum 17tí8. Bevezetés. — BJÖM II. 98. 12 BJÖM II. 256. 
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jellegű tar ta lmán kívül politikai és világnézeti cikkek is jelentek meg benne, és közvetlenül 
kapcsolódtak a közéleti eseményekhez. .>.>•• 

Noha Batsányi nagy gonddal foglalkozott folyóirata tökéletesítésével — Aranka 
Györgyhöz írott levelében13 annak a reményének adott kifejezést, hogy idővel annyira vihetnék 
Museumukat, hogy a magyar nemzetnek is lenne egy oly „Periodicum litteraria productumja", 
amelyet némely idegen Journaloknak alkalmasint e l lená l l í tha tna— nem hagyta figyelmen 
kívül a többi magyar lapot sem. Maga is írt közleményeket, cikkeket a bécsi Magyar Musának, 
az Örpheusnak, sőt a későbbiek során német és francia folyóiratoknak is. Az irodalmi folyó
iratok mellett figyelemmel kísérte azokat a magyarországi hírlapokat, amelyek főleg a kilenc
venes évek körül többnyire felvilágosult szellemben szerkesztett lapok voltak, és rendsze
resen beszámoltak a gyakran történelmi jelentőségű hazai és külföldi eseményekről. 

Már lát tuk Batsányinak a pozsonyi Magyar Hírmondóhoz fűződő kapcsolatait . E lap 
— mint ismeretes — Szatsvay kiválása után röviddel megszűnt. Ezután rövid ideig Bécs lett 
a magyar újságírás központja. I t t először Szatsvay indított újságot, aki elsőnek ismerte fel 
azt a kedvező légkört, amely II. József sajtó- és cenzúrakönnyítő rendeletei következtében jöt t 
létre. Maga is lelkes híve volt II . Józsefnek, és éppen jozefinizmusa lehet a magyarázata annak, 
hogy Batsányi — noha mint látni fogjuk, a másik bécsi lapnak lelkes olvasója volt — a Magyar 
Kurjrt úgy látszik nem kedvelte. Nem találtuk ugyanis seholsem nyomát annak, hogy Batsányi 
a Magyar Kurír t olvasta — vagy hogy róla elismerően nyilatkozott volna. Mint lá t tuk, Batsányi 
visszaemlékezései során többször.említette az első magyar újságokat: jellemző, hogy Szatsvay 
Magyar Kurírja ezek között soha nem fordult elő. Jozefinizmusa (és természetesen mind
amellett , ami ezzel volt kapcsolatos) kozmopolitizmus, a gyarmati elnyomás fel nem ismerése 
stb. Batsányi azért sem kedvelhette Szatsvayt , amiért nem volt népszerű még sok jozefinista 
írónk számára sem: Összeférhetetlen, önző magatar tása miat t , amelynek következtében a többi 
íróban és újságban csak versenytársat lá tot t és a nemzeti célok érdekében folyó szervezkedése
ket — mint pl. egy tudományos társaság létrehozásának szárídékát — csak gúnnyal illette.14 

Ezért a kor legtöbb írója, Kazinczytól kezdve, elítélte Őt; és Batsányinak egy Ráday Gedeon
hoz írott leveléből is az tűnik ki, hogy — valószínűleg jozefinista bécsi kapcsolatai miat t — 
ő is gyanúsnak ta r to t t a Szatsvayt, nem bízott benne.15 

Érdekes módon alakult Batsányi kapcsolata a budai, latin újság, az Ephemerides 
Budenses szerkesztőihez, Tertinához és Spielenberghez, Míg Tertina Mihály szerkesztette 
a lapot, csak elismerő közleményeket olvashatunk benne Batsányival kapcsolatban.1 8 Amikor 
azonban Spielenberg vette át az Ephemerides szerkesztését, több olyan cikk látot t benne 
napvilágot Batsányiról, amelyek a költőben erős visszahatást keltettek, 1791 márciusában 
Ráday Gedeonhoz írott levelében, rosszallólag állapította meg Spielenbergről, hogy nagyon 
hirtelenkedik ítéleteiben, és már kétszer őt is megsértette újságjában. Azt írja, hogy ő megvetés
sel fogadja az efféléket, és hogy a hallgatás a legjobb bosszúállás az olyanoknak.17 A levél 
megírása előtti időben valóban írt a lap Batsányiról: egyszer a Rájnissal folytatott vi ta 
kapcsán, egyszer pedig a kassai;társaság megalakulásáról, majd felbomlásáról szóló cikké-

. 13 Batsányi levele Aranka Györgyhöz. Kassa, 1791. jan. 6. — OSZK. Quart . Hung. 
1994. f. 76. 

14 Magyar Kurír 1791. május 6. 546. — Szatsvay kétségtelenül meglevő érdemeit 
(felvilágosultság, antiklerikalizmus stb.) az eddigi irodalomban meglehetősen túlértékelték; 
illetve csak elvétve muta t tak rá az itt vázolt negatív vonásaira. 

16 Batsányi levele id. báró Ráday Gedeonhoz. Kassa, 1789. jún. 9..— A Ráday-Könyv-
tárból közli MOLNÁR J Á N O S . I tK 1907. 92. — E levélből a későbbiek során idézni fogunk. 

18 Pl. az Ephemerides Budenses 1790. máj . 11-i számában: „ . . . Q u i d , quod Virgilii 
quaedam aut hoc antiquior, et quorumdam opinione. Homero suppar Ossian, a felicissimo 
Vate Hungarico, Linguae patriae indefesso ét omni nostre laude maidre cultore, Joanne 
Batsánvio in Hungaricum t r a n s l a t u s . . . " . . , : , : • • • 

17 Batsányi levele id. gr. Ráday Gedeonhoz. 1791. márc. 24. — FigvelŐ 1871. 403—4Ö4. 
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ben.18 Lehetséges, hogy ezek miatt neheztelt meg Batsányi, noha különösebben sértő dolgokat 
nem találtunk bennük. 

Batsányit az eddig említett lapoknál sokkal több szál fűzte a másik bécsi magyar 
újsághoz, Görög Demeter és Kerekes Sámuel Hadi és Más Nevezetes Történetek c. lapjához, 
amely 1792-től kezdve Magyar Hírmondó címen jelent meg.19 Batsányi levelezésében, cikkei
ben,, visszaemlékezéseiben, valamint Görögék lapjában számos bizonyítékát találtuk annak, 
hogy legalábbis 1789—1792 között ez a lap állt hozzá legközelebb, és ennek volt állandó olva
sója. Ez ha új is a Batsányi-irodalomban, hiszen eddig Batsányival kapcsolatban — mint 
láttuk, teljesen alaptalanul — a Magyar Kurírt szokták emlegetni, mégsem lehet meglepő 
azok számára, akiknek helyes képük van Görögék újságának a pártállásáról és irányáról. 
E bécsi lap köré tömörült társaság ezekben az években ugyanazt a —jozefinizmus felvilágosult 
eszméit is magábaolvasztó, de a nemzeti függetlenség kérdésében vallott tévedését elutasító — 
nemesi reformizmust képviselte, amelynek ekkor Batsányi is híve volt. Görögék lapjuk segít
ségével jelentős mértékben kivették részüket abból a harcból,amelyet, Bessenyei kezdeménye
zését folytatva, a nemzeti nyelv és irodalom kifejlesztéséért folytattak a kor legkiválóbbjai: 
írókat és irodalmi társaságokat támogattak és fogtak össze lapjuk segítségével, olvasókat 
neveltek, pályázatokat írtak ki, és alkotásra buzdították az írókat. Batsányit is az elsők 
között ismertették meg olvasóikkal, és 1793-ig vele és a Magyar Museummal kapcsolatban is 
igen sok közlemény látott újságukban napvilágot. 

De Batsányi is kezdettől fogva nagy érdeklődést tanúsított Görögék lapja iránt. Ezt 
bizonyítja az a körülmény, hogy még az újság első számának megjelenése előtt, valószínűleg 
a szétküldött előfizetési felhívás hatására, azonnal megrendelte nemcsak a maga, hanem több 
kassai barátja részére is. 1789. jún. 9-én Ráday Gedeonhoz intézett levelében olvashatjuk: 
,,A Bétsi Hadi Történetek nevű újságra és azzal küldendő képekre sokan akarnának itt is 
praenumerálni; de nem tartyák bátorságosnak a pénzt a Herrn von A.-hoz felküldeni, miolta 
Szatsvay gyanússá tette azon Institutumnak fel-állását. Ha magának fogná tehát Nagyságod 
hozatni az említett Újságokat, méltóztassék ezek számára is rendelni, B. Vétsey Miklós, 
P. Szuhányi Ferentz, Prof. Szabó Dávid, Cameralista Szolgáry József, P. Blahó György: 
ide Kassára; Nagyságodnak ezt meg fogják tselekedni egy Levelére, mi pedig a pénzt legottan 
Nagyságod kezéhez szolgáltatjuk Bankó tzédulában, mihelyt Nagyságod értésünkre adni 
méltóztatik, ha reménylhetjük-e a mondott újságokat."20 A kérésnek Ráday minden bizony
nyal eleget tett, mert Batsányi július 4-én írott levelében már köszönetet mond érte: „Hogy 
Nagysád Bétsben a Hadi Történetekre nézve szorgalmatoskodni méltóztatott, mindnyájan 
alázatosan köszönnyük."21 Kapcsolatukat ettől kezdve lehet nyomon követni.22 Görögék 

18 Ephemerides Budenses 1791. jan. 4. 11. 1. és 1791. jan. 28. 68. 1. 
19 E lapra és a köréje tömör ült bécsi magyar társaságra vonatkozóan I. KÓKAY GYÖKGY: 

A bécsi Magyar Hírmondó (1789—1803). OSZK Évkönyve 1957. és: U. ő: Görög Demeter és a 
magyar felvilágosodás korának irodalmi mozgalmai. [Kéziratban.] 

20 Batsányi levele id. báró Ráday Gedeonhoz. Kassa, 1789. jún. 9. A Ráday Könyv
tárból közli MOLNÁR JÓZSEF. ItK 1907. 92. — A „Herrn von A." valószínűleg Alberti Ignaz 
bécsi nyomdász nevének a rövidítése. 

21 Batsányi levele id. Báró Ráday Gedeonhoz. Kassa, 1789. júl. 4. A Ráday Könyvtár
ból közli MOLNÁR JÁNOS. ItK 1907. 207. 

22 Batsányi hírlapi cikkeinek, közleményeinek a felkutatását megnehezítette az a 
körülmény, hogy közleményei alá — a kor szokásának megfelelően — legtöbbször őse m írta oda 
a nevét. Maga írja ezzel kapcsolatban: „ . . .Soha semmiféle újságba nevemet betétetni nem 
iparkodtam, sőt (amint Görög s Kerekes Urak bizonyságaim lehetnek) mindenkor hat
hatósan ellenzettem, megelégedvén azzal, ha minden igyekezetim, fáradsá^gim, s méltatlan 
bosszantatásim néminemű jutalmául vigasztalva érzettem magamban, hogy szívesen igyekez
tem hazafiúi köteles buzgóságomnak eleget tenni..."—- (Batsányi levele id. gr. Ráday Gedeon
hoz. 1791. márc. 24. Közli: EÖTVÖS LAJOS. Figyelő, 1871. 403—404.) — E tanulmány a név 
nélkül megjelent közlemények közül csak azokat használta fel, amelyek kétségtelenül Batsányi
nak tulajdoníthatók. Nem használtuk fel ezért pl, azt a nagyidai levelet (HT 1790.1. 65—66.), 
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a Hadi Történetek 1789. nov. 27-i számában Batsányit már „szíves indulatú barátuk"-nak 
nevezik abban a közleményben, melyben kassai olvasóikat értesítik arról, hogy az újsághoz 
mellékelt egyik illusztrált kiadványukat, az ún. „Magyar Lovasság Dicsőség-Oszlopát" nála 
vehetik át. Az 1789. dec. 4-i számban részletesen ismertetik a kassai magyar társasagot, 
bemutatják alapítóit, és megismertetnek folyóiratukkal: „A Kassai Társaságról még nem 
szóllottunk. Ez 1788-dikban állott öszve, Nyelvünk gyarapítására, s annak olly Nyelvvé való 
elkészítésére, mellyen mind írni, mind tanítni, mind pedig közönséges dolgokat — is lehessen 
alkalmatossan folytatni. Ditséretes tzellyának el érése végett arra határozta magát, hogy 
Magyar Museum nevezet alatt válogatott gyűjtemény Darabokat adjon ki, amint már 4 
illyen darabok közre is botsátódtak. Nem mondhatnánk mi ezen nagy érdemű Társaságnak 
méltó ditséretére annyit, amit sokkal fellyül ne haladna magának egy okos Olvasónak ítélet 
tétele, aki figyelmetességgel elolvasta, vagy olvasándja a meg-nevezett Magyar Museumra 
való Bevezetést, melly az első negyedben, első helyet foglal. Remek az mindenképpen. — Men
től elébb rajta leszünk, hogy írásunkba egészen beiktathassuk.. ."23 

E lelkes szavak, melyekkel a Hadi Történetek szerkesztői Batsányi tanulmányáról 
írnak, arra vallanak, hogy egyetértettek annak tartalmával. Valóban: Görögék ekkori maga
tartása, hírlapjuk cikkei és közleményei sok rokon vonást árulnak el Batsányi gondolataival. 
Mindketten látták elmaradottságunkat, és annak felszámolásához elsősorban nemzeti nyel
vünk és irodalmunk kifejlesztése, és a latin háttérbeszorítása által szándékoztak hozzákezdeni. 
Felismerték és hangoztatták ezenkívül az akadémiák, tudós társaságok fontosságát, valamint 
a nyelvtankönyvek, szótárak és a folyóiratok jelentőségét. Mindkét részről nagy érdeklődéssel 
figyelték az európai fejleményeket, és úgy érezték, hogy a kül- és belpolitikai viszonyok követ
keztében olyan történelmi helyzet adódott, amelyet végzetes lenne a nemzeties reformtörek
vések érdekében kihasználatlanul hagyni; jellemző, hogy ezt mindketten még ugyanazokkal 
a szavakkal is fejezték ki: „Most, vagy talán sohasem !"2* Ezek az eszmei egyezések, amelyek 
a Görög és Batsányi közötti barátság alapjai lehettek, arra vezethetők vissza, hogy mind
ketten ugyanahhoz a politikai csoportosuláshoz tartoztak ekkor még: az Orczy-féle ellenzéki 
körhöz. Ezért tetszett úgy Görögéknek a Magyar Museum bevezetése (hiszen az lényegében 
e kör gondolatait fejezte ki); és ezért vették át a Magyar Museum I. kötetéből éppen Batsányi 
„Koporsóírás" című versét, mellyel Batsányi a nyilvánosság előtt tett hitet az Orczy család 
mellett.83 

A továbbiak során kapcsolatuk további fejlődésének lehetünk tanúi. A Hadi Történetek 
1790. március 2-i számában egy kassai tudósító arról számol be, hogy min dolgoznak a kassai 
írók. Ezek között Batsányiról azt írja, hogy „Ossziánnak magyarrá való fordításában és Ányos 
munkáinak egybeszedésében foglalatoskodik." Ez év május 7-i számában ismét egyik versét 
olvashatjuk: az „Abaújvármegye örömünnepén" címűt. E vers közlése szintén azt mutatja, 
hogy Batsányi és Görög hasonló politikai felfogáson volt: a nemesi mozgalomban mindketten 
a nemzeti szabadságmozgalmak folytatását látták, és az 1790-i országgyűlésen a Habsburg
ellenes tábor egyik vezető egyénisége, Orczy László köré tömörültek. Batsányinak Orczy főispáni 
beiktatásakor írt verse a nemzeti mozgalom vezérének ünneplésén kívül a mozgalom terjesz
tését is kívánta szolgálni. A vershez Batsányi két megjegyzést fűzött, ezek közül a másodikat 

amelyet CSAPLAK BENEDEK könyvében (Révai Miklós élete III. 341—342.) Batsányiénak 
gyanít ugyan, de ezt nem igazolja semmivel. Felhasználtuk viszont és kétségtelenül Batsányi
tól származónak tartottuk azokat a közleményeket, amelyek „a Magyar Museum Redactora" 
aláírással jelentek meg. 

23 Hadi és Más Nevezetes Történetek (HT) 1789. dec. 4. — I. 594—597. 
24 L. Batsányi levele gr. Forgách Miklóshoz. 1790. jún. 20. — Bacsányi költeményei 

válogatott prózai írásaival egyetemben. Bp„ 1865. 233—237. és HT 1790. aug. 20. — III. 
226. 

25 HT 1789. dec. 4. — L 595—596. — Vö. BJÖM I. 284-^285. — A kiadás jegyzetei 
nem említik, hogy Batsányi e verse a Magyar Museumon kívül a HT-ben is megjelent. 
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az újságból törölte a cenzúra. Görögék a költemény után egy kassai „becses levelet" közöltek, 
melyet egy „érdemes barátuk" — talán maga Batsányi — írt. A levélben Orczy főispán 
megérkezéséről és a nemesség fogadásáról van szó. Boldogan írja, hogy a nemesek csak magya
rul beszéltek, és ezzel az óhajtással fejezi be: „Oh vajha felnyílna már valahára Nemzetünk 
tehetősb részének szeme, s vetné meg most, mikor lehet, jobb sorsának talpkövét, s örökös 
boldogságának kezdetét! — Valóban, ha ennyi káván, ennyi veszedelmén nem tanul, s e 
szép alkalmatosságot kezeiből kiereszti, alig fogja többé megérdemelni, hogy az Ég meg 
szánja." — Orczy László beszéde — mely képet ad Batsányi versének politikai és társadalmi 
hátteréről, szintén e levélben jutott el Görögékhez, és azt az újság következő számaiban 
közölték.26 

A Hadi Történetek szerkesztői azért adtak helyt lapjukban Batsányi versének, hogy 
annak eszméi minél szélesebb körben elterjedjenek.27 De mindent elkövettek annak érdekében 
is, hogy a Magyar Museumot minél jobban megismertessék olvasótáborukkal, mely a korabeli 
magyar lapokéhoz képest aránylag nagyszámú volt. A Magyar Museum pedig, bár első irodalmi 
folyóirataink közül a.legelterjedtebb volt (és ebben részük volt Görögéknek is!), mégis rászorult 
a propagandára.28 A Hadi Történetekben többször közölték azokat a tudósításokat, amelyek
ben a Magyar Museum kiadói ismertették folyóiratuk célját, tartalmát, hogy ezáltal is munka
társakat, illetve olvasókat toborozzanak. Amikor pedig Batsányi előfizetést hirdetett meg 
a folyóiratra, Görögék arra is vállalkoztak hogy a bécsi előfizetőktől ők szedik össze a pénzt.29 

Máskor a Magyar Museum tudósításait meleg hangú ajánlással és elismeréssel toldották meg. 
1791. október 21-én, egy müncheni társaság folyóiratával kapcsolatban így írnak: „ . . .Bártsak 
ezen példának az a foganatja lehetne a Magyar Nemzetben, hogy fel-serkennének Hazánk 
Fiai és Leányai is az olly írásoknak bets ülésére s olvasására, mellyek haszonnal gyönyör
ködtetnek, s ennél fogva igyekeznének mind gondolkodások módját, mind hajlandóságaikat 
s érzéseiket tökélletesíteni, hogy így a magok nevendék Magzatjaikba is jó gondolatokat s 
hajlandóságokat plántálhatnának által; és kezdene már igazán újjulni Nemzetünk valahára, 
amidőn annyira ujjúinak körülötte más Nemzetek, s különössen a Lengyelek is. — A haszon
nal gyönyörködtető Magyar Munkáknak nem léte eránt semmi panasz se lehet már kedves 
Hazánkban. Újra nevelik azoknak számát a Magyar Museumnak esmeretes érdemű Kiadói, 
egy folyó Munkának fertály-esztendőnként való kiadása s az Előfizetők számára postán való 
megküldése által." Majd közlik kivonatosan Batsányinak azt a tudósítását, amellyel meg
hirdette folyóiratára az új rendszerű előfizetést, és amely 6 pontban foglalta össze a Magyar 
Museum tárgykörét.80 

Görögék -teljesen önzetlenül igyekeztek támogatást nyújtani Batsányinak folyóirata 
elterjesztésében. Hogy ez mennyire így volt, mutatja az a közlemény is, amelyben a Magyar 
Museumra való előfizetésgyűjtés sikereiről számolnak be. 1791. dec. 23-án így írnak: „Szép 
elő-menetellel esett Hazánkban sok helyeken a Kassai Magyar Museumra való előfizeté;s 

26 HT 1790. máj. 7. — II. 586—591. BJÖM I. 310—312. 
27 Görögék az említett versek mellett még egy.versét közölték Batsányinak: a HT 

1791. aug. 2-i számában az „Esdeklő panasz"-t. — A BJÖM I. kötetének jegyzetei e megjelenést 
nem említik. 

28 Görög Demeter lapjának 1300 előfizetője volt, ami azonban sokkal több olvasót 
jelent, mert sok helyre, így pl. egyes iskolákba ingyen küldték meg az újságot. A Magyar 
Museumnak ezzel szemben csak háromszázhuszonhét előfizetője volt. (HOKÁNSZKY LAJOS 
Batsányi János és kora. Bp., 1907. 78.) Igaz, KERESZTÜBY DEZSŐ 600 szétküldött Magyar 
Museum példányról ír (Batsányi János válogatott művei. Bevezetés.), de még így is jóval 
mögötte maradt Görögék lapjának. 

29 HT 1791. okt. 25. — V. 543. Jelent meg tudósítás a lapban a Magyar Museumról még 
máskor is: HT 1790. ápr. 27. 542., 1790. jűl. 9. 32., MH 1792. márc. 13. 375—376., 1792. 
nov. 9. 712., 1793. márc. 1. 289—290. 

a» HT 1791. okt. 21. — V. 525—528. 
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nevezetesen úgy halljuk, hogy csak Kolozsvárban magában bizonyosan több lessz harmincig 
valónál: mert 

Buzog a magyar vér nemesi erünkben 
Hív szeretet pezseg újult kebelünkben: 
Anyai nyelvünknek midőn virágzását 
Tiszteljük szépsége közgyarapodását".31 

Tudjuk, hogy Kolozsvárt Boér exjezsuita volt Batsányiék bizományosa, aki 1790 
nyarán a IL kötet első negyedéből 30 példányt vitt magával.32 Ezeknek sorsa iránt Batsányi 
többször érdeklődött, de jó ideig nem kapott választ.33 1791 végére arról értesíthették, hogy 
mind a 30 példányt sikerült eladnia, és erről Batsányi úgy látszik értesítette Görögéket; 
bár az is lehetséges, hogy Görögék levelezőik révén előbb szereztek róla tudomást, mint maga 
a költő. Mert pl. az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság megalakulásáról — melyben része volt 
az említett 30 Magyar Museum kötet hatásának is — Batsányi a Hadi Történetekből értesült 
először: 1791. aug. 8-án nagy örömmel tudatta Arankával, hogy „a bécsi magyar újságban" 
olvasta az erdélyi nyelvmívelő társaság felállításának hírét.34 A közlemény a Hadi Történetek 
1791. augusztus 2-i számában jelent meg. 

Máshonnan is kiderül, hogy Batsányi szorgalmas olvasója volt Görögék újságának, 
sőt egyes verseihez az ihletet is belőle merítette. így pl. kétségtelen, hogy a hg. Hohenlohe 
Károlynéhoz írt ódájához az indítékot a Hadi Történetek közleményeiből vette. A Magyar 
Museumban közölt vers jegyzetében maga is utalt a bécsi hírlap azon számaira, ahol a hercegnő 
levelei olvashatók. Ezekben a főra'ngú hölgy a magyar nők figyelmébe ajánlja készülő új 
művét a nevelésről. Batsányit meghatotta e szándék és ódájában eszményíti és példaképül 
állítja a nemzeti érdekek szolgálatába álló főnemesi hölgyek elé.35 

Ha nem is ennyire közvetlenül kimutatható, de mégis nagyon valószínű Görögék lapjá
nak hatása Batsányira az alábbi versek keletkezésénél is. ,,A martinyesti ütközetben elesett 
magyar vitézek sírkövére" című ódához Batsányinak az indítékot a szövetségeseknek a marti
nyesti ütközetben aratott győzelme, illetve az ott elesett vitézek hősi halála nyújtotta.36 

A Hadi Történetek bőségesen beszámolt az ütközetről: először az 1789. október 9-i számban, 
amelyhez egy ábrát is mellékeltek „a diadalmas verekedés hellyeiről", majd az október 16-i 
számban folytatták a csatával kapcsolatos események közlését: ezúttal a harcoló vitézek 
leveleivel egészítették ki a fő hadi tanács jelentését.37 E levelek megemlékeznek a hősi halot
takról is. Láttuk, hogy Batsányi milyen figyelmes olvasója volt a Hadi Történeteknek, fel
tételezhetjük, tehát, hogy a martinyesti Ütközetről is e lapból értesült elsősorban. Nyilván 
beszámoltak más hírforrások is e csatáról — olvashatta esetleg ezeket is Batsányi —, de 
a magyar vitézséget és hősiességet nem valószínű, hogy a Hadi Történeteken kívül más lap 
ennyire hangsúlyozta volna. 

A „Batthyány Alajoshoz" írott óda létrejöttének közvetlen indítékát Batthyánynak 
a pozsonyi országgyűlésen 1791. február 8-án elmondott beszédében kereshetjük. Ekkor 

31 HT 1791. dec. 23. — V. 806. 
^KÁBOLYI GY. HUGÓ: A kassai magyar társaság. Az Orsz. Középtanodai Tanár

egyesület Közlönye. 1872. 30. 
33 Batsányi levelei Aranka Györgyhöz. Kassa, 1791. márc. 17. OSZK Quart. Hung. 

1994. 78. f. és 1791. okt. 3. OSZK Quart. Hung. 1994. 84. f. 
3Í Batsányi levele Aranka Györgyhöz. Kassa, 1791. aug. 8. — OSZK Quart. Hung. 

1994. 82 f. — Jellemző, hogy Batsányi a HT-et „a bécsi magyar újság"-nak nevezi, noha nem 
ez volt az egyetlen magyar újság Bécsben: itt jelent meg Szatsvay Magyar Kurírja is, amelyről 
azonban Batsányitól nem sokat hallunk. 

36BJÖM I. 315—317. — HT 1790. máj. 4., II. 569—573., és jún, 18. IL 764—771. 
38 BJÖM I. 291—292. 
37 HT 1789. okt. 9. — I. 325—330., okt. 16. — I . 369—376. 
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iktatták törvénybe a protestánsok vallásszabadságát, és a nap főszónoka Batthyány volt. 
Batsányi ódájának két töredékben maradt versszaka ugyanis csaknem szőszerint egyezik 
Batthyány beszédének e mondatával: „ . . .és mivel mi boldogok nem vagyunk, maradékainkat 
is boldogtalanokká tegyük." A két töredék pedig így hangzik: 

1. : • 

és mivel mi boldogabbak 
Nem leheténk, unokánk se lásson 

Hazája földjén jobb napokat soha. 

2. 

s mivelhogy boldogok mi 
Nem leheténk, unokánk se lásson 

Hazája földjén jobb napokat soha. 

E kéziratban maradt (és teljes strófává soha nem vált) töredékek bizonysága szerint 
az óda megírásához Batsányinak a fő indítékot Batthyány beszéde adta.38 E beszéd ugyan 
megjelent latin, magyar és német nyelven önállóan, és közölte azt a Magyar Kurír is, mégis 
a legvalószínűbb, hogy Batsányi a Hadi Történetekből ismerte meg, mert ez is közölte, s a fent 
idézett mondat is szerepelt a közlésben.39 

„Az európai hadakozásokra" című vers is tele van aktualitással: Közvetlenül a lengyel
országi eseményekhez kapcsolódik.40 Ezekről, melyeket Magyarországon nagy érdeklődéssel 
figyeltek, a Hadi Történetek gyakran és részletesen beszámolt. így 1792. júniusában is, amikor 
e vers keletkezett (pontosan 18-án !), bőségesen közölt hírt Lengyelországról a Hadi Történetek: 
beszámolt arról (jún. 1-én) hogy a lengyelek nem kerülhetik el „az orosz tsászárnéval való 
hadat. Azt olvassuk ugyanis a leg-újjabb Varsói Levelekből, hogy a varsói orosz követ, Bulga
kov űr által adta a lengyel királynak és országgyűlésének a lengyel konstitutzió ellen való 
manifesztumát az orosz udvarnak május 18-án; és hogy ezen, s a következendő napon négy 
oldalról rontottak bé az orosz seregek Lengyelek földjökre".*1 A június 12-i számban is bő 
tudósítást közölnek a lengyelországi helyzetről, és beszámolnak az oroszok elleni első csaták
ról. A június 15-i számban pedig vezető helyen ismertetik az európai politikai helyzetet, külö
nös tekintettel a háborús készülődésekre. Beszámolnak arról, „ . . .hogy Anglia tökélletes 
Neutralitást (részre nem hajlást) fog tartani, s tartatni a maga Alattvalóival Frantzia Országra 
és az Ausztriai Házra nézve, az ezek között folyó Had alkalmatosságával. — Hogy Szardínia 
el nem mulat kardot rántani Frantzia Ország ellen, és hogy a Nápolyi Udvar is alkalmatos 
tengeri erővel akarja segíteni ezen feltételekben Szárdiniát. — Hogy a Prussziai Király meg
indította már jún. 6-dikán a Rajna mellyéke felé, a Frantziák ellen rendeltt Seregeit; valamint 
Lengyel Ország szélei felé is Jún. 8-dikán 25000 fegyveres Emberét. — Hogy a Hessen-Casseli 
Landgraf 12 ezer Katonáival állott ki a maga birtokainak, s a szomszéd Német Tartományok
nak, a Frantziák ellen való ótalmazására. — Hogy az Oroszok mind inkább igyekeznek 
bellyebb nyomulni Lengyel Országba: de a Lengyel Katonaság tűzessen ellenek á l l . . . " 4 2 

E hírek hatására — és talán a közvetlen kiváltó ok a Hadi Történetek előbb idézett külpolitikai 
beszámolója volt -— (ez 15-én jelent meg, Batsányi 18-án írta a verset) született meg Batsányi 
költeménye, amelyben aggódva figyeli a franciák és lengyelek elleni hódító, zsarnoki háborúkra 

38 BJÖM I. 328—338. 
39 HT 1791. febr. 18. — IV. 205—210. 
40 BJÖM f. 350 353. 
" Magyar Hírmondó (MH) 1792. jún. 1. — I. 767. 
42 MH 1792. jún. 12. — I. 833—838., és MH 1792. jún. 15. — I. 857-858. 
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való készülődést, amelyek a népeknek a felvilágosodás és a szabadság utáni vágyát akarta 
elfojtani: 

„Új szélvészek jőnek észak tengelyéről 
Hogy napunk elűzzék borongó egéről 
Felkelnek a népek békesség öléről ' 
Hogy egymást elverjék hazájok földjéről. 
Mint az éhes medvék hideg barlangjukból 
Oly dühös, haraggal törnek ki honjukból , 
S ezer halált szórván kegyetlen markokból 
Koporsót csinálnak egész országokból IV 

A vers befejező részében (amelyet Batsányi költeménye későbbi változataiban a lengyel 
király árulása miatt elhagyott) II. Szaniszló Ágost lengyel király iránt mély rokonszenvvel 
ír (aki ekkor még a nemzeti párthoz tartozott) abból az alkalomból, hogy a cárnő csapatai 
megtámadták, a porosz király pedig cserben hagyta: 

„így önté ki szívem méltó fájdalmait, 
így zengeté múzsám lantjának húrjait; 
Midőn egyszersmind ím e szörnyű hír jőve. 

< S úgy csapa le reám, mint az ég mennyköve: 
„Hogy a természetnek ama fő remeke, 
Királyok példája, dicsőség gyermeke, 
Szaniszló — népének újra szülő atyja — 
Két erőszakosnak léve áldozatja! 
Egyik eláltatván csapodár szavával, 
Másik új rabságra veté országával!"43 

Ez utóbbi versek megszületésében, ha talán nem is oly világosan kimutathatóan, mint 
az első esetében, de kétségtelenül szerepe volt Görögék lapjának, illetve annak, hogy,Batsányi 
rendszeres olvasója volt az újságnak. Még jobban tágítva a közvetlen indíték határait, való
színűleg más költeményekkel való összefüggésekre is rámutathatnánk. 

így mindenekelőtt Batsányi leghíresebb versével, „A franciaországi változásokra" 
című költemény létrejöttével kapcsolatban szeretnénk még rámutatni arra az ihlető és indítékot 
kölcsönző szerepre, amelyet Görög lapja játszhatott a vers megszületésében. Az eddigi kutatá
sok valószínűvé teszik, hogy e verset Batsányi a júliusi vagy októberi események hatására írta. 
A francia forradalom mindkét eseménysorozatáról bőséges beszámolót közölt a Hadi Történe
tek az 1789. júl. 28-i, illetve az okt. 23-i és következő számaiban. Tudva azt, hogy 1. Batsányi 
előfizetője, sőt szorgalmas olvasója volt Görög lapjának, 2. annak nyomát sehol sem találtuk, 
hogy a Magyar Kurírt olvasta volna, 3. a Moniteurt — mint láttuk — nem olvashatta rend
szeresen, talán joggal következtethetünk arra, hogy e franciaországi hírekről főleg a Hadi 
Történetekből értesülhetett. E tudósítások ugyan nem olyan lelkes hangúak, mint Batsányi 
költeménye, de részletesek és pontosak voltak és az jellemezte őket, ami a nemesi reformizmus 
magatartása volt a francia forradalommal kapcsolatban.4* Jellemző pl., hogy kiemelt szedéssel 
hozták a francia országgyűlés alábbi felkiáltásait: „Éljen a Király! Éljenek az Ország mind 
három Rendjei I Éljen a szabadság!" Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Hadi Történetek 
okt. 23-i számában, a párizsi októberi események után közvetlenül a belgiumi mozgalmakról 

43BJÖM I. 350—351. 
44 Vö. JÁSZAI REZSŐ: A francia forradalom első másfél esztendejéről szóló egykorú 

hírlapirodalmunk kritikai méltatása. Szegedi Kegyesrendi Főgimn. Ért. 1896/97. 28. b. 
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is hírt adott, vagyis alapot adhatott Batsányinak arra, hogy többes számban beszéljen: nemze
tekről, amelyek készülnek szabadsagukat kivívni. 

Szintén a francia forradalom dicsőítéséből indult ki Batsányinak 1791-ben írt verse: 
„A látó" is. Ebben az évben, mint ezt Kazinczy feljegyzéseiből tudjuk, Görögék lapjában 
a franciaországi híreket Hajnóczy József írta.45 Az ő közlései alkalmasak lehettek arra, hogy 
Batsányi tiszta képet kapjon arról a világtörténeti jelentőségű eseményről, ami Párizsban 
lezajlott. A Hadi Történetek híradásai, még ha a cenzúrára való tekintettel időnként bizonyos 
— szinte kötelezőnek látszó — rosszalló megjegyzésekkel voltak is kísérve, pontosan, a törté
neti eseményeket híven követve számoltak be a történtekről, sőt időnként kiérzik belőlük 
bizonyos elfojtott rokonszenv és lelkesedés is. 

Batsányi felsorolt költeményei —, melyeknek sorát tovább is lehetne folytatni — 
mind a korabeli aktuális politikai eseményekhez kapcsolódtak, amelyekről a költő, vélemé
nyünk szerint jórészt újságokból — s elsősorban Görögék lapjából értesült. 

Láttuk már, hogy Batsányi és Görögék véleménye a latin nyelv ügyében is megegye
zett. Mindketten annak háttérbeszorításáért és a magyar nyelv előtérbehelyezéséért szálltak 
síkra. Nem csoda tehát, ha a bécsi lapban, Baróti Szabó verse után leközölték azoknak a meg
jegyzéseknek egy részét, amely Batsányitól származott, és amelyben állást foglalt a magyar 
nyelv mellett, a latin ellen: „Ezen sorokhoz egy jegyzést nyomtattatott ki folyó beszéden 
Batsáni tudós Hazafi, melly jegyzésnek mi tsupán a kezdőjét iktathatjuk ide, a helynek szűk 
volta miá. Ez az: „Hogy minden szó-szaporítást, s Tudatlanoktól vagy rossz szívűektől szár-
mazhatandó gyáva ellenvetést meg előzzünk; szükséges itt világos szókkal meg jegyeznünk, 
hogy: Mikor az értelmesebb Hazafiak a Nemzeti Nyelvnek ki-míveltetését, s folyamatba való 
hozattatását javallják és sürgetik: nem azt akarják, hogy ez leg itten bé hozattassék; a Deák 
ellenben tellyeséggel ki töröltessék. Éppen nem ! Ez eggy okos, tanultt Embernek soha eszébe 
sem jutott; nem; is juthatott. A Deák Nyelvnek érdemét, hasznos, sőt szükséges voltát, minde
nek felett leg inkább ő láttya, ő esméri. De, hogy a Magyar Nemzet önnön maga Hazájában, 
tulajdon maga Nyelve nélkül legyen, s a magáé helyett eggy idegent fő poltzra emellyen, és 
illyképperi régen óhajtott boldogságától maga magát meg fossza: semmiféle józan eszű Ember 
nem igazolhattya s a t."46 

E sorokról azt írja máshol Batsányi, hogy Abaúj vármegye adott rájuk alkalmat. 
,,A Latinisták egész cimborát tsináltak volt, pro retinenda Latina. Ezen jegyzésnek azután az 
a sikere volt, hogy a Magyar ellen senki sem mert nyilván szól lani . . ."" E hatáshoz hozzá
járult az is, hogy Görögék is átvették és továbbították szélesebb rétegek felé. 

Batsányi és Görög Demeterek kapcsolatai nem korlátozódtak csak arra, hogy mint 
lapszerkesztők, kizárólag csak írásaikkal, közleményeik kölcsönös megjelentetésével támogatták 
egymást a közös cél: a nemzeti nyelv és irodalom kifejlesztése érdekében; arról is tudunk, 
hogy több ízben személyesen is találkoztak egymással. 

1790 őszén, amikor Batsányi a koronázás alkalmából Pozsonyba ment, ellátogatott 
Bécsbe is. Ez alkalommal meglátogatta Görög Demetert, akit levélben ,,jó barátjá"-nak 
nevezett. Görög ez alkalommal átnyújtotta neki Aranka György: Anglus és magyar igazgatás-

45 Kazinczy Ferenc jegyzetei Szirmay Antal: A magyar jakobinusok története c. munká
jához. — A magyar jakobinusok iratai. Bp., 1952. III. 368. — és BÓNIS GYÖRGY: Hajnóczy 
József. Bp., 1954. 112—118. 

46 HT 1791. júl. 12. — V. 64. — Batsányi e megjegyzéseit egyébként Görögék egyik 
pályázata váltotta ki (HT 1790. márc. 2. 280—281.), amelyben az egyik pályázó Görögék 
szándéka ellenére a latin nyelv szükségességét bizonygatta, — a magyarral szemben. Ez volt 
Báróczy „Védelmeztetett magyar nyelv" c. műve megírásának is az indítéka. — Ez is bizo
nyíték arra nézve, hogy Görögék Batsányival együtt a nemesi reformizmus „balszárnyá"-
hoz tartoztak, amelyik szembeszállta II. József halála után fellépő konzervatív nemesi reakció
val, a „latinisták"-kal. 

47 Batsányi levele Aranka Gvörgyhöz. — OSZK Quart. Hung. 1994. 79—80. f. 
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nak egybevetése című művét olvasás végett. Batsányinak nagyon tetszett e munka, és kért 
belőle egy példányt Görögtől, aki teljesítette is e kérését.48 Valószínű, hogy ugyanebből az 
időből (nincs dátum a következő levélen!) arról is értesülünk, hogy Göröggel együtt elmentek • 
Alberty Typographiájába. A nyomdász megígérte nekik, hogy kitesz magáért a Murányi Vénus 
nyomtatásában. Batsányi arra kérte Rádayt, hogy legyen szíves felküldeni Göröghöz Gyöngyösi 
művének második kiadását.19 Kiss Józsefnek, Széchényi Ferenc háziorvosának a feljegyzéséből 
az tűnik ki, hogy — valószínűleg 1791 elején — Bécsben a magyar irodalmárok összejöve
telén, melyet Görög lakásán tartottak, többek között (Báróczy, Görög, Kerekes, Tibolth, 
Kiss stb.) Batsányi is jelen volt. Ezen az értekezleten egy magyar szótár létrehozásáról tár
gyaltak.60 

Nyilván ennél többször is találkoztak egymással, és másról is folyt köztük a szó a fen
tieken kívül, de ezekből is világosan kitűnik: Batsányi kora publicistái közül Göröggel állt 
a legközelebbi kapcsolatban. E kapcsolat alapja az a közös világnézet lehetett, amely politikai 
és kulturális téren egyaránt hasonló elveket vallott a 90-es évek elején. Ezenkívül mindketten 
széles látókörű, a kor nagy eseményei között tájékozódni kívánó és tudó írók és szerkesztők 
voltak, akikben élt a vágy, hogy a magyar nemesi társadalmat, melynek érdeklődési köre meg
lehetősen szűk és provinciális volt, rávezessék az európai események és a hazai haladó törekvések 
iránti érdeklődésre. A nemzeti mozgalom egyikükben sem maradisággal, a nemesi kiváltságok 
féltésével, hanem éppen ellenkezőleg, a haladás és a reformok iránti vággyal kapcsolódott. 
Mindketten megkísérelték a saját kúriáján túl nem látó nemeseket megtanítani európai 
távlatokban gondolkozni. Hasonlítottak egymáshoz abban is, hogy mindkettőjüknek jó 
érzéke volt a valósághoz: kulturális és társadalmi reformjaikat a magyar viszonyok helyes 
ismeretében igyekeztek megvalósítani. Jó politikai érzéküket bizonyítja az is, hogy az ellen
téteknek nem kiélezői, hanem azoknak Összehangolói voltak. Világnézeti és vallási különbség 
nélkül jó kapcsolatot igyekeztek kiépíteni minden magyar íróval, akire a legfontosabb törekvés
ben, a nemzeti nyelv és irodalom fejlesztéséért vívott harcban számítani lehetett. 

1793. augusztus 2-a után azonban megszűnnek a Magyar Hírmondóban a Batsányival 
kapcsolatos közlemények. Az utolsó az, amelyikben a Magyar Museum megszűnését jelenti 
be a szerkesztő: „A Magyar Museum iránt hozzám érkező számos levelekre külön-külön nem 
válaszolhatván, szükségesnek ítélem a közönséges jelentést tenni: Bizonyos okokra és tekén-
tetekre nézve — egynehány holnapok előtt arra határoztam volt meg magamat: hogy a neve
zett munkának további folytatását eggy ideig elhalásszam. Akik tehát eddig magokat a Magyar 
Museumért jelentették, méltóztassanak a további tudósíttásig várakozni. Ha ki pedig ne talán 
le-tett pénzét előbb-is vissza-venni akarná, tessék nékie magát annál jelenteni, akinek adta. 
Azt azonban én tőllem igazsággal senki sem kívánhattya, hogy minden hozzám jövő levélre 
felelvén, magamat a postapénznek fizetésével terhellyem. Kérettetnek az úttal azok az egy
nehány Olvasók is, kik a tavalyi esztendőre még mind ez ideig sem fizettek-meg egésszen, 
ne sajnállyák azt, amivel tartoznak, beküldeni. — Kassán, Júliusban, 1793. A Magyar Museum 
Redactora."61 

Batsányit ez év végén már másodszor jelentik fel, a Magyar Museum végleg meg
szűnik, és megkezdődik a költő meghurcolása. Az újságok az egymásutáni cenzúraszigorítások 
következtében egyre inkább elszíntelenednek, és a kormányzat azon fáradozik, hogy saját 
szolgálatára nyerje meg őket. Ezzel a törekvéssel kapcsolatban születhetett meg Batsányinak 

48 Batsányi levele Aranka Györgyhöz. Kassa 1791. jan. 6. - OSZK Quart. Hung. 
1994. f. 73. 49 Batsányi levele id. Báró Ráday Gedeonhoz. [Hely és kelet nélkül.] A Ráday könyv
tárból közli MOMTÁB JÁNOS ItK 1907. 82. 50 Kiss József, Széchényi Ferenc házi orvosának ítélete a „Dictionarium" elkészítése, 
iránt. 1791. jan. 24. — OSZK Quart. Hung. 441. 

51 MH 1793. aug. 2. — IV. 179—180. 

716 



az a cikke, amely a Magyar Museum 1792. évfolyamának IV. negyedében látott napvilágot 
1793 elején, „Vélekedés és javallás" címmel. E mellett még 3 kis cikket olvashatunk a lap 
utolsó számában, melyek szintén időszerű politikai és kulturális kérdésekkel foglalkoztak. 
E kis glosszaszerű írások is figyelmet érdemelnek mint a magyar kritikai újságírás első emlékei. 

Az újságírással foglalkozó cikkében Batsányi arról a felelősségről ír, amellyel az újság
írók a népnek tartoznak, az igazság iránt való hűség terén: „Az Újság-írók, általIyában véve, 
a Népnek majd minden más írók között leg-többet h a s z n á l h a t n á n a k . Mivelhogy 
ők Ieg-tÖbb-féle emberektől, leg-figyelmetesebben, Ieg-gyakrabban sőt minden-nap olvas
tatnak. Annyira szorgalmatosabb vigyázassál kellene tehát igyekeznie, hogy az i g a z s á g-
hoz mennél közelebb járhassanak, — leg-alább, hogy attól szántt-szándékkal el ne távoz
zanak." Majd Raynalra hivatkozik, aki szintén csak az Igazságot tisztelte. — „így kellene 
minden Történet-írónak gondolkodni; ehhez kellene magokat minden Hír-közlőknek tartani..." 
A cikk ez után következő része bizonyítja, hogy Batsányi határozottan hazai viszonyokra 
gondolt, mikor azt megírta: „Miért vágynak tehát még-is olly kevés számmal, akik történtt 
dolgokat s híreket írván, e nagy embernek példáját követni akarnák? — Nem szándékom, 
hogy valakit érdekellyek; elhallgatom igaz okait. Tudom, melly sok akadállyal kell kdszködniek, 
kivált a mi Országunkban, még azoknak-is, kik külömben a hízelkedést, tsúszás-mászást, s 
egyéb afféle alatsonkodást lelkekből utállyák. Én azonban, ki e tárgyról gyakran gondolkod
tam, tsekély eszem szerént azt ítélném: hogy addig-is, míg majd a Nemzet és Király ez iránt 
rendelne, s e részben Anglia, Svétzia, a több más Országoknak boldog állapottyát mi-is el
érhetnők, talán leg-jobb lenne: ottan s arról, ahol, s amiről nyilván, egyenesen írnunk és 
szóllanunk, egy vagy más, helyes vagy helytelen okból s tekéntetből nem lehet, nem akarunk, 
avagy nem bátorkodunk az illyen esetekben, mondom leg-jobb volna: h a l l g a t n u n k . 
Mert az Igazságot tudva s szántt-szándékkal meg-sérteni, tulajdon-képpen annyit tészen, 
mint magát az Istenséget káromlani. 

Eggy-átallyában: az igaz-lelkű, betsületes-szívű embernek, megtilthattyák ugyan (ha 
azok, akik hatalommal bírnak, ezzel szabad kéjek szerént élni akarnak;) hogy e' vagy ama 
kedvetlen igazságot ne írja, közönségessé ne tegye ; de semminemű emberi hatalom nem 
kénszerítheti őtet arra, hogy ezt vagy amazt írja, hirlellye. B."62 

Batsányinak e cikke — amely a magyar ellenzéki újságírás számára az első magas 
színvonalú erkölcsi és taktikai útmutatásnak tekinthető — elhallgatta megírásának „igazi 
okait", és így, sajnos, nem tudjuk pontosan kit, illetve melyik lapunkat érte közvetlenül 
e bírálat. Lehetséges, hogy Görögékre célzott. Bár — mint láttuk — 1790-ben azonos politikai 
nézeteket hirdettek, a következő években — legalábbis ami Batsányit és a Magyar Hírmondót 
illeti — eltávolodnak egymástól. Batsányi radikalizálódik, Görög lapja pedig egyre inkább 
elszíntelenedik, ellenzéki hangját elveszti, szerkesztője pedig a kompromisszumok útját 
Választja. Természetesen az újság képe ebben az időben már nem lehet hű tükre szerkesztője 
véleményének: a kormányzat egyre élesebben lépett fel a magyar újságok ellen, minek követ
keztében azok vagy elnémultak, vagy teljesen érdektelenekké váltak. (Kazinczynak is ebben 
az időben ment el a kedve az újságolvasástól.) Batsányi tisztában volt a viszonyokkal — mint 
a fenti cikkből is kitűnik—, nem lehetetlent kért, csak azt, hogy amiről nem lehet az igazat 
megírni, arról inkább hallgassanak.63 Hogy Batsányinak megváltozott a véleménye Görögék 

62 Magyar Museum 1792. II. 418—422. 53 Hogy Batsányinak mennyire volt érzéke a realitások iránt, bizonyítja az a felelet is, 
amelyet Bessenyei Sándornak adott az igazság kimondásának a lehetőségéről: „Az okos, 
betsületes — szívű, tudós Hazafi, ki igazán akar használni Nemzetének; mindenkor vigyázva, 
s valami kis félénk bátorsággal ír; mindenkor szorgalmatos figyelmetességgel meg-fontollya: 
vallyon, hazafi-társainak mostani gondolkozások módgyához, erköltsi állapottyokhoz, s ter
mészeti hajlandóságokhoz — és különösen az időnek környülállásaihoz képest, mitsoda foga-
nattya lehet közre botsáttandó munkájának?..." M. Mus. II. 126—127., — BJÖM II. 200. 

717 



lapjáról, bizonyítja, az a nyilatkozata is, amelyet 1795-ben írott önvédelmében tett. Ebben 
az „Abaújvármegye örömünnepén" című verssel kapcsolatban azt írja, hogy azt háromszor is 
megcenzúrázták, és megjelent az akkor még nem oly nyomorúságos, és a köznép lelkületét is 
megrontó bécsi magyar újságban.51 Ebből tehát az következik, hogy Batsányi Görögék lapját 
1790 táján a kpznépre is ható újságnak tartotta, amely azonban később megváltozott 
és a kezdethez képest, szánalmassá vált. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Görög és Batsányi végleg eltávolodtak volna 
egymástól. Magatartásuk különbözősége (Batsányi elveihez hű maradt, nem alkudott meg; 
Görög hajlott a kompromisszumok felé és Orczy Lászlóhoz hasonlóan az udvar felé közeledett) 
nem jelentett köztük végleges szakadást. A köztük támadható szakadék áthidalását több 
körülmény is lehetővé tette. Mindenekelőtt az, hogy Görögék a megváltozott és szűkebbre 
zárult lehetőségeket is igyekeztek felhasználni arra, hogy tovább harcoljanak a nemzeti nyelv 
és irodalom fejlesztése érdekében. Újságuk színtelenebbé vált ugyan, de soha nem váltak 
„hízelkedőkké, csúszómászókká". A bécsi rendőrminiszter hiányolta is lapjukból azt, hogy 
az „uralkodó atyai gondoskodásá"-ról alig vagy pedig csak igen felületesen írtak. Tehát 
lényegében megfogadták Batsányi tanácsát: inkább hallgattak, vagy közömbös dolgokról 
írtak, várva azt, hogy kedvező politikai fordulat esetén tovább folytathatják politikai téren is 
a nemzeti célokért kezdett harcot. 

De más is hozzájárult ahhoz, hogy — különböző magatartásuk ellenére is — fenn
maradt a barátságuk. Batsányinak is tapasztalnia kellett: I. Ferenc rendőrállamában 
van olyan hatalom, amely kényszerítheti az írókat arra is, hogy mit írjanak. Maga is arra 
kényszerült egy ízben, hogy olyan verset írjon, amely elveivel nem egyezett.55 

Ezek után érthető, hogy Batsányi, fogságából való szabadulása után, Bécsben telepedve 
le, ismét személyes kapcsolatba lépett Göröggel. Valószínű, hogy főleg a Magyar Minerva
vállalkozás során kerültek ismét Összeköttetésbe egymással. E vállalkozásnak, mint ismeretes, 
Batsányi egyik főmozgatója, Görög pedig Pétery Takátssal — Festetics visszalépése után 
anyagi szempontból is — egyik legfőbb támogatója volt. Bécsi kapcsolataikról ugyan nem 
tudunk többet e korból, de valószínűnek látszik, hogy Görög kedvezőbb anyagi és politikai 
lehetőségeit felhasználva, támogatta Batsányit, és igyekezett hozzásegíteni ahhoz, hogy ismét 
visszatérhessen az irodalmi életbe.66 

A költő élete további folyamán azonban — meghurcoltatásai közepette — egyre inkább 
elszakadt a hazai valóságtól. Hazájától távol, tragikus elszigetelődésében azon kevés szálak 
egyike, melyek segítségével bizonyos kapcsolatot tudott még tartani az itthoni irodalmi 
élettel, éppen az újságok és a folyóiratok hírszolgálata volt. Tudjuk, hogy előfizetője volt 
a Hazai Tudósításoknak és olvasta a Tudományos Gyűjteményt.57 Bár e lapok jelentősége sem 
lekicsinyelhető Batsányi szempontjából, mégis szinte alig hasonlítható ahhoz a fontos szerep
hez, amelyet a 80-as évek végén és a 90-es évek elején játszottak a hírlapok és a folyóiratok 
az aktualitások iránt oly nagy érdeklődést tanúsító és az aktív politikai szerepre készülő költő 
számára. Jelentőségüket ő maga is felismerte, és ennek többször kifejezést is adott: az újságokat 
és a folyóiratokat az irodalmi élet szervezőinek, a tájékozódás és a nép felvilágosítása fontos 
eszközeinek tartotta. A publicisztika — irodalomtörténetünkben talán először —̂  nála 
fonódott szorosan össze írói és költői alkotásokkal; az újságírásról írott cikkében pedig Batsányi 
az újságíró munkáját a legmagasabb rangra emelte azáltal, hogy valamennyi írástudói tevé
kenység közül ezt nevezte a legfelelősségteljesebbnek. 

5* A magy. jakobinusok iratai II. 592.; BJÖM II. 321, 574. 
55 Az „Ode ad Hungaros" c. költeményére gondolunk. — L. KERESZTURY DEZSŐ 

Bevezetése Batsányi János válogatott művei (Bp., 1956) elé. 
56Takáts Sándor: Péteri Takáts József. Bp., 1890. 
57 BJÖM I. 253, 259. 
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György Kókay 

BATSÁNYI ET LES DÉBUTS DU JOURNALISME HONGROIS 

L'auteur analyse les relations qui liaient János Batsányi, poéte hongrois du siécle des 
lumiéres, aux feuilles contemporaines, aux premiers journaux hongrois. Batsányi reconnut 
la part importante et de grandé responsabilité qui revenait á la presse périodique dans l'éclair-
cissement du peuple. Avant Batsányi, Mátyás Rát, Miklós Révai et surtout Ferenc Kazinczy 
^ssayaient en quelque mesure de se servir de ce moyen nouveau pour développer la langue 
«t la littérature hongroises, estimant que l'évolution linguistique et — selon Kazinczy — 
l'organisation de la littérature et la formation du goüt littéraire pouvaient en profiter. Cepen-
dánt, la conception de Batsányi inaugura quelque chose qui était tout neuf dansla littérature: 
le lien organique entre Pécrivain et le Journal, c'est-á-dire le journalisme — rapport jusqu'alors 
ignoré. La liaison intime du travail de publiciste et de la création littéraire se rattache au 
nom de Batsányi. Ce n'était point par hasard que „le premier poéte politique hongrois" 
pratiqua le premier la lecture du Journal— moyen de se renseigner sur les événements du 
monde — et le travaillittéraire en activités conformes et qui se soutenaient mutuellement. 
Le poéte qui lisait le Moniteur, la gazette officielle de la révolution francaise, puisa ses informa-
tions au sujet des événements hongrois, mais aussi étrangers, en grandé partié des journaux 
hongrois. L'étude trace un parallele entre Batsányi lecteur de journaux et Batsányi le poéte, 
indiquant les traits conformes dans l'oeuvre du poéte. 
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