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1. „Meghatárzás helyett” (1)
Dolgozatomban, mint az alcím is jelzi, a felvilágosodás kori magyar episztola sajátos
szempontú feldolgozását tűztem ki célul. A tematikus és az időbeli keretek kijelölésekor az
a műfajelméleti közhely vezetett, mely szerint az irodalmi korszakváltásokat egyes
műfajok előtérbe kerülése és ezzel egyidejűleg mások háttérbe szorulása jelzi. A
felvilágosodás magyar irodalmi forradalmát, „ha szabad ezt a patetikus, és távolról sem
pontos kategóriát használni”1 az episztola műfaj megnövekedett népszerűsége jelzi. Az
episztolák mennyiségi és minőségi változása érzékeny mutatója a felvilágosodás magyar
irodalmának, mivel ez az a műfaj, amely 1770 táján tűnt föl, az egész korszakban
meghatározó jelentőségű volt, egyes költői életművek jelentős része e műfajba sorolható.2
A 19. század második évtizedétől azonban fokozatosan háttérbe szorul, virágzása
egybeesik tehát azzal az időszakkal, melyet egyéb, elsősorban eszmetörténeti szempontok
alapján a magyar felvilágosodás korának nevez a szakirodalom. Természetesen más
műfajok fontossága is megnőtt ebben az időszakban. Azonban ezek az újonnan előtérbe
került műfajok vagy nem jellemzők az egész időszakra (pl. a szonett), vagy kisebb
változásokkal ugyan, de gyakorlatilag változatlan intenzitással 1820 után is tovább élnek
(pl. a dal, az óda). Az episztola műfajának felértékelődését ráadásul más kutatási irányok is
alátámasztják. A korszakhoz az eszmetörténet felől közelítők számára az episztola az új
eszmék elsődleges médiumának számít;3 a szociológiai szempontú kutatás számára pedig
az episztolák növekvő száma és az általuk kirajzolódó emberi viszonyok, írói csoportok az
irodalmi intézményrendszer átalakulásának egyértelmű bizonyítékai.4
Azért, hogy a választott téma feldolgozásakor követett szempontokat bemutassam,
szükséges a dolgozat címéül választott idézet rövid értelmezése. A főcímben olvasható
kérdés Szemere Pál egyik levelében olvasható, amelyben a minden dicséret mellett is több
felől érkező elmarasztaló kritikákkal szemben a Vidához írott episztoláját védelmezi a
levélíró. „Midőn én a’ Vida hazafiúságára gyártottam a’ magamét – kezdi Szemere a
mentegetőzést – annak akarék eleget tenni, a’ mit itten most közlök. Méltóztassék
megítélni Édes Uram Bátyám, ha ez a’ theoria helyes theoriája e a’ poetai epistolának.” 5

1

KÁLMÁN C. 1998, 122.
A „népszerűség” intenzitása persze e korszakban is változó, legalábbis ha az irodalomtörténet-írásban
kitüntetett alkotói életműveket tekintjük.
3
MEZEI 1974, 51, BÍRÓ 1976, 259–299.
4
BÍRÓ 1976, 19–20., SZAJBÉLY 1994, 7.
5
KazLev. VIII, 2005. sz., 522–523. Szemere Kazinczy Ferencnek, 1811. máj. 17.
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Az utalás az e rövid bevezető után olvasható német nyelvű műfajleírásra céloz. Ennek
forrása Pölitz 1807-ben megjelent Die Aesthetik für gebildete Leser című munkájának
episztolára vonatkozó fejezete.6 Kazinczy válasza ugyan nem ismert, de sokatmondó lehet,
hogy jegyzetei közé bemásolja a Szemerétől kapott sorokat.7 Már ez alapján is
megkockáztatható volna a válasz, de segíthetne ebben Kazinczy lassan huszonöt8 kötetre
rugó levelezése is, amelyben számos helyen a küldött leírással több helyen is
egybehangzóan nyilatkozik az episztoláról.
Valójában persze majdnem közömbös, hogy Kazinczy válasza igen vagy nem. A
műfaji meghatározásokkal ugyanis mindig probléma van: vagy a műfaj minden szövegére
igazak lesznek, ami időnként persze kifejezetten erény, viszont konkrét szövegek
értelmezésekor alig-alig használhatók, vagy csak egy-egy kisebb szöveghalmazra
érvényesek, jóllehet más szöveghalmazokat ugyanolyan joggal neveznek (jelen esetben)
episztolának. A válasz mégis elvárható, részben azért, mert a dolgozat címe alighanem
ilyesfajta elvárásokat kelt, részben pedig azért, mert Szemere (és a korszakban még sokan
mások) számára ez releváns kérdés. A válasz azonban nem könnyű, „meghatárzás helyett
kénytelen vagyok […] némely aprósággal bibelődni, mit ily munkánál elkerülnöm nem
lehet, mert végtére is elemzés: elemzés”.9
Ezeket az „apróságokat”, úgy gondolom, az alcímben megadott fogalmakkal lehet
legjobban megközelíteni, jóllehet azok magukban is számtalan további kérdést vetnek fel,
akár a nyelvi-kulturális lehatárolást (magyar), akár a korszakfogalmat (felvilágosodás),
akár a poétikai terminusokat (episztola, műfaj), akár a dolgozat módszertanára vonatkozó
utalást (poétikai, illetve médiatörténeti megközelítés) tekintem; és akkor még nem is esett
szó ezek egymáshoz való viszonyáról. Kézenfekvőnek tűnik ugyan a korszakra vonatkozó
irodalomtörténeti megállapítások ismeretében, hogy mely műveket és szerzőket kell
részletesen vizsgálni egy dolgozatnak, amelyik a felvilágosodás kori episztolát veszi
tárgyául. Azt sem nehéz azonban belátni, hogy e magátólértetődőség az irodalomtörténetírás hagyományainak köszönhető. Amitől persze nemhogy nem tudnék, de valójában nem
is volna érdemes eltekinteni. Triviálisan hangzik, de végül is igaz: minden költő ír levelet,
illetve igen sok olyan verses levél is van, amelyet nem költők írtak – legalábbis írójukat
nem tekinti e hagyomány költőnek. Maga a téma olyan tehát, hogy a vizsgálandó szerzők
és szövegek körét annak érdekében, hogy az anyag még átlátható legyen, jelentősebb
6

PÖLITZ 1807, II, 186–187.
MTAK Kt. K 633/VI, 256r-v. (A pandekták szóban forgó kötete Jakab Elek összeállítása több töredékből.)
8
Az utolsó kettőt Debreczeni Attila jóvoltából nyers átiratban már használhattam.
7
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előzmények hiányában érdemes e hagyománnyal összhangban kijelölni.

1.1. A felvilágosodás kori episztola műfaja az irodalomtörténet-írásban

1.1.1. Az időhatárok kijelölése
A 19. század elején meginduló magyar irodalomtörténet-írás máig érvényes megállapítása
szerint az episztola műfaja az 1770-es évek elejétől az 1820-as évek elejéig töltött be
jelentős szerepet. 1814-ben Döbrentei Gábor,10 majd 1828-ban Toldy Ferenc
egybehangzóan

Orczyt,

kezdeményezőinek;

11

Barcsayt,

Ányost

tartotta

a

műfaj

magyarországi

a műfaj leáldoztát pedig már az 1820-as évek végén jelezték a

kortársak: mind Bitnitz Lajos 1827-ben,12 mind Toldy 1828-ban a műfaj utolsó alkotói
közül Kis Jánost, Kazinczyt, Vitkovicsot és Berzsenyit említette, akiknek episztolaírói
munkássága az 1820-as években lényegében véget ért.
A korszakhatárok kijelölése mellett egyöntetűek a 19. század eleji források abban a
tekintetben is, hogy a műfaj felvilágosodás kori történetében már igen korán érzékeltek
valamiféle törést. Földi János 1790-ben készült poétikájában az episztola két változatának,
az erkölcsi tudományokra oktató horatiusi episztolának és a „dramatika levelek”-nek
ismertetésekor egyikre sem tud magyar példát említeni.13 Állítása utólag azért tűnhet
meglepőnek, mert ismerte, és egy másik fejezetben idézte is A Besenyei György
Társaságát, amelyet a felvilágosodás kori episztola magyarországi történetének első
kiadványaként tekintünk.14
Ugyanennek a törésnek a dokumentuma, vagy ha úgy tetszik, Földi eljárásának
magyarázata Döbrentei következő kitérője a Barcsay-életrajzban:
A’ magyar episztola vele [Barcsay Ábrahámmal], Orczyval és Ányossal kezdődik. De
ők úgy látszik nem tették volt fel magokban, hogy úgy írják az episztolát, mint annak
regulája megkívánja, hanem versekben leveleztek. Innen van sok helytt a’ csak egy
barátságos társaság’ prózai tónusa, ’s ollyas mi, a’ mit csak egymásnak kellett volna
együtt lételkor elmondani. Tartsa meg ugyan az episztola a’ barátság’ tónusát, de még
is emelkedjen magasabbra, ’s csak ollyant írjon, a’ mi másokat is mindenkor
9

ARANY 1962, 225. (A magyar nemzeti vers-idomról)
DÖBRENTEI 1814, 29.
11
FENYÉRY, TOLDY 1827–1828, I, XLVI.
12
BITNITZ 1827, 403.
13
FÖLDI 1962, 83, 87.
14
L. még e kezdetre: BATSÁNYI 1960a, 434., BÍRÓ 1976, 20., ONDER 2003, 170.
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interesszálhasson. Kis Jánosnak Igaz hát barátomja mindenhez fog mindenkor
szóllani.15

Döbrentei tehát az 1770-es, 80-as évek episztoláit szembeállította egy, a 19. század
első éveiben született munkával. E szembeállítást azután újabb indokok alapján megismétli
kéziratban maradt, iskolai használatra szánt fejlődéselvű poétikájában:
Költői leveleink kezdete közöttünk Ányost, Barcsayt, Orczyt, Mátyásit, Péczelit, gr.
Gvadányit hozza emlékezetünkbe, csakhogy ezek, ha van is verseikben néhol, poétai
szellem, nagyobb részént csak prózát rímeltek. A’ formával, költői művészséggel
bánni, még nem tudtak. Most a’ Nemzet koszorúját megérdemli már: Kis János,
Vitkovics, Kazinczy, Bersenyi, Szemere.16

Döbrenteihez

hasonlóan

jellemzi

Toldy

is

antológiája

költészettörténeti

bevezetőjében a műfaj magyarországi kezdeményezőit:
Andere, wie Orczy, Barcsay, Jos. Teleki lieferten Episteln in französischen Stile und
Lehrgedichte: sie waren aber bei vielen höchst poetische Stellen, im Ganzen doch nur
mehr Denker und Sittenrichter als Dichter; und versaumten ausserdem neben dem
Utile das Dulce so sehr, dass durch sie nicht einmal die Diction bedeutend gewann.17

Toldy néhány oldallal később Kazinczyt e műfaj utolérhetetlen mesterének nevezi.18
Szintén a törést jelzi kézikönyvének kötetbeosztása: míg az első kötetben csak az 1770-es,
80-as évekből keletkezett episztolák olvashatók, addig a második kötetben Kazinczytól
indulva a 19. század első két évtizedében született költői levelek sorjáznak. Horváth János
ugyanezen gondolat jegyében regisztrál éles váltást az episztola Kazinczy által történt
megújításának jellemzésekor. Szerinte Kazinczy „[e]gy fölöttébb gyarló, eladdig
hétköznapi, Arany szerint »ügyes-bajos« dolgok közlésére felhasznált műfajt emel fel
műköltői színvonalra a költői levélben”.19 Horváth után Szauder is hasonlóan fogalmaz:
A Bessenyeitől, Orczytól, Barcsaytól és Ányostól kiművelt episztola Batsányi s
különösen Kazinczy tolla alatt válik klasszikussá, s ezzel le is zárul a műfaj történeti
útja: az alkalmiságtól elszakadt, uralkodóan eszmei-elméleti tartalmú, s vitatkozó,
dialektikus szerkesztésű episztolákban, e kor legszínvonalasabb gondolati és filozófiai

15

DÖBRENTEI 1814, 29.
DÖBRENTEI 1822, 76r–85v.
17
FENYÉRY, TOLDY 1827–1828, I, XLVI.
18
FENYÉRY, TOLDY 1827–1828, I, LXVI.
19
HORVÁTH 1980, 218. Az idézet filológiai érdekessége, hogy Horváth János a Szabó Dávid című Aranytanulmányból vette a Kazinczy előtti episztolák jellemzését, jóllehet Aranynál a mondottak pusztán Baróti
Szabó első kötetére vonatkoznak, későbbi köteteiben már Arany szerint is „méltóbb tárgyak”-kal
foglalkoznak Baróti episztolái (ARANY 1968, 499, 502.) E felfogás mai továbbélésére l. Bedecs kritikáját a
Verses levél Mihályffy Zsuzsannának című Varró Dániel-versről – BEDECS 2000, 98.
16
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lírája születik meg.20

Földi, Döbrentei, Toldy ítéletében közös pont a műfaji szabályoknak való megfelelés
vagy meg nem felelés alapul vétele. Az irodalomtörténet-írásban rögzített felfogás
Kazinczy felléptét a műfaj történetében jelentős fordulatként értékelte, és szembeállította
az 1770-es, 80-as évek episztolaköltészetével.

1.1.2. A referencialitás
A szövegkiadói gyakorlat arról tanúskodik, hogy egy levél verses részei a prózaitól
megfosztva önálló költői alkotásként tételeződnek. Ennek ellenére az értelmezői
hagyományban a magyar felvilágosodás első évtizedeiben írt episztola legfőbb
sajátosságait tekintve nem-fikciós műfaj. Ez az ide sorolt szövegek minden sajátosságát
áthatja. E felfogás szerint az episztola szerzője és az életrajzi szerző teljesen azonos. Az
egyes biográfiákban éppen ezért kitüntetett szerepe van e műfajnak: Császár Elemér
rendszeresen felhasználja monográfiájában mind az Ányos által írt, mind a neki címzett
episztolákat állításai igazolására. Így például a család harmonikus légkörét, szeretetét
bizonyítandó négy költői levélre is hivatkozik. Hasonlóképp e műfaj darabjai szolgálnak
bizonyságul az Ányosok családi büszkeségére, a költőnek a szülőföld iránti szeretetére, az
iskolai évek rekonstruktív jellemzésére, valamint Ányos Pál általános egészségi állapotáról
mondottakra.21 Ugyanígy a nem-fikciós műfajértelmezés következménye az is, hogy az
egyes episztolákban megadott dátum minden esetben az adott szöveg keletkezési idejét
jelöli

az

értelmezésekben.

Ez

segítséget

jelent

mindenféle

datálási

probléma

megoldásához: felhasználható az életrajz megírásakor, más szövegek keletkezési idejének
megállapításakor. Emiatt lehetséges az is, hogy az episztolákra az adott költő (filozófiai)
gondolatainak adekvát kifejezőeszközeiként tekintenek.22
A törés utáni episztolák esetében az életrajzi olvasat kevésbé dominál, bár jó néhány
esetre lehet itt is hivatkozni. Kazinczy 1810 táján írt episztoláit elsősorban
irodalompolitikai, -szervezői munkássága részeként szokás értelmezni; Virág Történet
című költői levele pedig, melynek negatív hőse Pontyi, azaz (?) Berzsenyi, az irodalmi élet
belső erőviszonyait rajzolja ki. Ezt az időszakot kutatva azonban a fő figyelem a
misszilisekre irányul, ezek veszik át azt a forrásszerepet az irodalomtörténet-írásban, amit
20

SZAUDER 1960, I, XC.
CSÁSZÁR 1912, 24–26., 29–36., 45.
22
BESSENYEI 1991, 40.
21
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a megelőző időszakban az episztolák nyújtanak.23

1.1.3. A szövegkiadások előfeltevései
Az a felfogás, amely az 1770-es, 80-as évek episztoláit nem-fikciós műfajként kezeli, s az
életrajzi paktumot az episztolákra is érvényesnek tekinti,24 azt eredményezi, hogy az
értelmezők nagy része számára a legutóbbi időkig lényegében közömbös az egyes
szövegek hagyományozódása, jóllehet a legfontosabbnak tekintett szerzők episztolái
változatos formában maradtak fenn. Némelyek kéziratos, mások nyomtatott alakban;
némelyek önálló nyomtatványok vagy kéziratok (pl. levelek), mások (kéziratos vagy éppen
nyomtatott) kötetbe lettek szerkesztve; némelyek valódi misszilisek, mások egyértelműen
nem azok. A Besenyei György Társasága Bessenyei egykorú sajtó alá rendezése. Orczy
első kötete szintén „szerzői”, azonban valamennyit a kiadó Révai Miklós módosított.25
Orczy és Barcsay közös kötetéről még ennyit sem tudni: lehet, hogy Révai felfogását
tükrözi az olvasható forma,26 de a források inkább azt valószínűsítik, hogy csak kisebb
módosításokat végzett, valójában a szerzőpáros akarata érvényesült. (Orczy ugyanis már
1782-ben azt írta, hogy Barcsayval egymásnak írt szövegei „[ő]szve vannak szedve”, s
kiadásra várnak.27 Révai leveleiből ismert szerkesztői elképzelések mindenesetre nem
teljesültek, a Két nagyságos elmének költeményes szüleményei Orczy és Barcsay művei
mellett nem tartalmazzák például Ányos verseit, jóllehet az egyik terv28 ez volt.) Kreskay
episztoláit a kutatás Hattyuffy Dezső szerkesztette kiadványból, 29 Ányoséit pedig Császár
Elemér kritikai kiadásából30 ismeri, akik a szerzők által szerkesztett kéziratos kötetekből
alakítottak ki a műfaji elveket érvényesítő életműkiadásukat.
A kézirat létezése „legfeljebb” szövegkritikai kérdés, a kiadó számára a feladat
„csupán” annyi, hogy a szöveget a szerző „szándékával összhangban […] helyreállítsa”.31
E felfogás jegyében utasítja rendre Koltai Virgil az Egyetemes Philológiai Közlöny
23

Ezzel HÁSZ-FEHÉR 2003a. foglalkozott részletesebben az utóbbi időben.
LEJEUNE 2003, 17–46. (Az önéletírói paktum)
25
MEZEI 1998, 31.
26
MEZEI 1998, 59., ONDER 2003, 175.
27
ÁNYOS 1782a, 208–211. Generális Báro Orczi Ányosnak, 1782. aug. 23. (Megjelent: KOLTAI 1882, 60–61.
Újabb kiadása tudomásom szerint nincs.) Talán erre utal Barcsay 1782 májusában, hogy „[a] tudva levő
irásokat rendbe szedtem egészlen, de magam akarnám fel vinni […] Kedves Leveleidet” – BARCSAY 2001,
193. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1782. máj. 8.
28
H. KAKUCSKA 2003, 287. Révai Miklós Orczy Lőrincnek 1788. okt. 24.
29
KRESKAY 1906.
30
ÁNYOS 1907.
31
STOLL 1997, 116.
24
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hasábjain Ralovich Lajost, aki az ún. Stasics-kódexből közölt32 három Ányos-episztolát:
Én [Koltai Virgil] »Ányos Pál és költészete« cz. 1882-ben Budapesten megjelent
tanulmányomhoz ragasztott »Pótlékban« az I. és III. számmal jelzetteket már közzé
tettem az Akadémia levéltárából (régi s ujabb irók 4-rét 38.), a külömbség a Stazicsféle [!] másolat s az általam közlöttek között csak egyes szavakban áll, melyek az
értelmen nem változtatnak.33

Koltai véleményét erősíti 1912-es közleményében Olgyai Bertalan is, aki szerint a
Stasics-kódex „szövegére nézve a 171. lapig egészen megegyezik Ányosnak az
Akadémiában őrzött (Régi és újabb írók. 4r. 38. sz.) eredeti kéziratával”. 34 Egyelőre nem
vitatom sem Koltai, sem Olgyai állításait, tehát, hogy az egyes episztolák értelmén
változtat-e a Stasics-kódex alapján közölt szöveg, illetve valóban azonosak-e a kéziratok,
viszont két momentum feltétlen figyelmet érdemel: Ralovich szövegközlésében egyik
episztolának sincs dátuma, és az Akadémiai kódexhez képest más a sorszámuk is. A kódex
elemzése természetesen további különbségeket is felfed (→3.4.2.1.3.).
A szöveget hagyományozó kézirat sajátságai tehát nem érdeklik a szövegkiadót,
jóllehet egyedüli célja, hogy „a költő munkáinak” „teljesen hű lenyomatá”-t adja.35 A
kiadói gyakorlat kevés kivételtől eltekintve a 18. század vége óta egészen a legutóbbi
időkig az volt, hogy az egyes szerzői életművek részeként adják ki az episztolákat. Ez
egyrészt a nyomtatott irodalom korszakában átalakuló szerző- és szövegfogalom36
következménye (a sajátos szerzőjelölés és kötetfelosztás eredményeként a 19. század
elejétől fogva újra és újra felmerül a Révai által kiadott Két nagyságos elmének
költeményes szüleményeiben olvasható versek szerzőhöz rendelésének igénye37); másrészt
viszont közrejátszott kialakulásában az episztola magyar irodalomtörténeti hagyományban
kialakult standard értelmezése is. A dolgozat elején már idézett elméleti reflexiók ugyanis
a horatiusi, didaktikus episztolaköltészetből elvont kritériumaikat nyomtatott szövegekre
alkalmazzák: Kis János, Vitkovics, Berzsenyi, Szemere „eddig-elé megjelent, bár kevés
poétai leveleikre örömmel fordíthatunk mingyárt Horatz, Addison, Boileau, Colerdeau, ’s
Voltairéi után” – írja Döbrentei.38 E dicsérethez hasonlóan Toldy kritikája Virágról,

32

RALOVICH 1889.
KOLTAI 1889, 110.
34
OLGYAI 1912, 390.
35
ÁNYOS 1907, 232.
36
L. pl. THIENEMANN 1931.; HORVÁTH 1980, 86–98.; CERQUIGLINI 1989.
37
L. erről EGYED 1998, 54. megjegyzéseit, valamint a Barcsay–Orczy-kötet egyes könyvtári példányait,
melyekbe rendszerint ceruzával bejegyezték a két szerzőt.
38
DÖBRENTEI 1822, 76r–85v. (Kiem. tőlem. L. G.)
33
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valamint Kazinczyé és Aranyé Baróti Szabóról39 szintén kifejezetten a nyomtatásban
megjelent episztolákat illeti. A kéziratos episztolaköltészet leértékelődésének jele az is,
hogy a magánlevélként küldött verses levelét Döbrentei 1817-ben tréfának nevezi.40
Az episztolák szövegkiadói gyakorlatában az utóbbi időben bekövetkezett változás a
szövegek hagyományozódására szintén vak. Újabban felmerült ugyanis az igény, hogy az
episztolák keletkezését rekonstruálva kronológiai rendbe állítsák az egyes szövegeket, 41
hogy az olvasó nyomon követhesse az egymáshoz kapcsolódó, egymást ihlető
dialógusokat. A dialógusok rekonstrukciójára irányuló igény azonban ellentmond annak a
gyakorlatnak – amint erre Szajbély Mihály felhívta a figyelmet 42 –, hogy a költők kötetbe
rendezték az általuk írt és nekik címzett levelek egy részét: az 1770-es, 1780-as évek
episztoláinak jelentős hányada (részben kéziratos) versgyűjteményekbe rendezve
hagyományozódott ránk. A szakirodalom e kötetek elemzésének a legutóbbi időkig nem
szentelt különösebb figyelmet.43

1.2. Műfajtörténet és medialitás
A fenti, bizonyos szempontból erősen vázlatos áttekintés után aligha meglepő a
feldolgozandó szövegek listája, valamint a választott szempontrendszer. 1800 előttről
elsősorban az ún. Bessenyei-társaság szövegei állnak a dolgozat középpontjában, tehát
Bessenyei György, Barcsay Ábrahám, Orczy Lőrinc, Ányos Pál és Kreskay Imre
misszilisei, episztolái. Mellettük többször hivatkozom még Fekete János és Gvadányi
József episztoláira. 1800 utánról már csak mennyiségi okokból is Kazinczy Ferenc áll a
középpontban, mellette hosszabban értelmezem Kis János és Berzsenyi Dániel egyes
műveit, megnyilatkozásait. A szakirodalomban a műfajtörténet szempontjából kevesebb
figyelmet kaptak Batsányi János episztolái, a dolgozatban azonban sajátos, átmeneti
helyzete miatt ezekkel is foglalkozom.
A szakirodalmi áttekintés nyomán részben talán érthetővé vált a szövegek
feldolgozásakor követett két szempont. Az egyik a műfajtörténeti megközelítés, a másik
pedig az episztola kapcsán eddigelé kevés figyelmet kapott médiatörténet tanulsága. E két
39

TOLDY 1987, 279.; KazLev. XIII, 3039. sz., 274. Kazinczy Pápay Sámuelnek, 1815. nov. 8.; ARANY 1968,
499, 502.
40
JANCSÓ 1943, 47–61. Döbrentei Buczy Emilnek, 1817. ápr. 2.
41
BARCSAY, ORCZY 1993.; ÁNYOS 1994.
42
SZAJBÉLY 1994, 8.
43
A legjelentősebb publikált kísérlet ONDER 2003, 167–177. (első megjelenés: 1998.), illetve HÁSZ-FEHÉR
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szempont a dolgozat keletkezéstörténetéhez is szorosan kapcsolódik. Doktori pályázatom
idején a Klasszikus Magyar Irodalom Tanszéken volt PhD-ösztöndíjas Zwickl Erika,
akinek az 1770-es, 80-as évek alkotásaival foglalkozott, de mindenekelőtt Ányos
episztoláinak kutatása és kiadása volt választott feladata. Ennek ismeretében én elsősorban
a kazinczyánus episztolaköltészettel kívántam foglalkozni. A kutatás során Kazinczy és
kortársainak levelezését alaposan felmérve nyilvánvalóvá vált, hogy a történeti-poétikai
vizsgálat megkerülhetetlen, mivel az episztolák megírását, illetve olvasását erőteljesen
befolyásolják a műfajról hangoztatott elképzelések. A literátorközösség tagjai meglehetős
gyakorisággal reflektáltak misszilis leveleikben a szövegek e vonatkozására, s utalásaik
alapján a források vizsgálata is szükségszerű volt. Ennek eredményeit a második fejezetben
foglaltam össze. A történeti-poétikai kutatások kapcsán törekedtem arra, hogy forrásaim
műfajszemléletét a dolgozat ne vegye át: ezért terjesztettem ki elemzéseimet az
episztoláról szóló tanítások hátterében álló misszilisirodalomra is. Továbbá igyekeztem
megmutatni, hogy kontextustól függően miként módosulhatnak az érvelések – erre
különösen alkalmasnak bizonyult a Batsányi-per.
A misszilisirodalom bevonása gyümölcsözőnek bizonyult. Egyrészt azért, mivel a
felvilágosodás idején jelentős változás történt a gyakorlati célú levelezés megítélésében és
tanításában, továbbá azért, mert az európai felvilágosodáskutatás e téren jóval gazdagabb,
mint az episztoláké.44 Ezek a kutatások megerősítettek abban, amire a PhD-téma
módosulásával, más impulzusokra magam is foglalkozni kezdtem. Zwickl Erika ugyanis
sajnos nem fejezte be disszertációját, ezért témavezetőm és az ő beleegyezésével a
témarokonság miatt a kutatást kiterjesztettem immár az 1800 előtti nemzedékek
episztolaköltészetére is. Itt azonban a kazinczyánus episztola műfajával kapcsolatban
alkalmazott szempontrendszer gyakorlatilag nem működött. Sőt, mint a fentebbi idézetek is
mutatták (→1.1.1.), már 1800 után nehézségek voltak e művek műfaji szempontú
értelmezésével. Az olvasási kódok különbségén túl további eltérések is vannak,
mindenekelőtt a hordozó média szempontjából. Az első nemzedék művei eredetileg
korántsem (legalábbis nem kizárólag) publikálásra készültek, hanem – jóllehet ma már
ezek a változatok a legtöbb esetben megsemmisültek, vagy legalábbis lappanganak –
valódi misszilisként, ténylegesen elküldött levélként léteztek. Emellett ráadásul az
episztolákat tartalmazó versgyűjteményeik is más logikát követnek, mint a mintának

44

2005.
Csak néhányat sorolok fel: KESSLER 1989., NICKISCH 1990., VELLUSIG 1999., KICZENKÓ, THIMÁR 2000. A
levelezéskutatás rendszeresen frissülő adatbázisa az ITK (Institut für Textkritik) oldalán található:
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tekintett Kazinczy-féle szövegek. A különbség megragadására a hordozó médiumon
keresztüli

elemzés

tűnt

megfelelő

szempontnak.

Ez

amúgyis

kapcsolódik

a

szellemtudományok terén újabban egyre erőteljesebben jelen lévő kommunikációtörténeti,
mediológiai45 kutatásokhoz és az új filológia eredményeihez.46 A dolgozat nagyobb
egységei tehát követik a keletkezés idejét, de a sorrend nemcsak ennek köszönhető. A
mediológiai váltás jelentőségét valószínűleg akkor lehet igazán megmutatni, ha a történetipoétikai megközelítés további információkkal már nem szolgál. Úgy vélem ugyanakkor,
hogy a mediológiai elemzéshez elengedhetetlenek a megelőző fejezet történeti-poétikai
vizsgálatai.

http://www.textkritik.de/briefkasten/forschungsbibl_a_f.htm (2005. jún. 10.)
A mediológia neologizmusát Koschorke nyomán használom. Ő körülbelül azt jelöli ezzel, hogy az
antropológiai változások miként jelennek meg az írásban, illetve, hogy egyáltalán magához az íráshoz
vannak kötve. (KOSCHORKE 1999, 345–346.). L. még KULCSÁR SZABÓ, SZIRÁK 2003. tanulmányait.
46
Az új filológiáról már magyarul is számos szöveg olvasható, itt csak a Hász-Fehér Katalin szerkesztésében
megjelent Helikon-számra hivatkozom (Helikon 2000/4.)
45
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2. A poétikai-retorikai hagyomány
A 18. század utolsó harmadának episztolaírói gyakorlatát egyértelműen az a néhány
antikvitás óta öröklődő toposz határozza meg, amely a korabeli levélelmélet egészére
rányomta a bélyegét. Eszerint mind a levél, mind az episztola (verses levél értelemben)
távollévő barátok beszélgetése, s ennek megfelelően viszonylag tágas mozgástér áll a
szerzők rendelkezésére. A 19. század elejéről már idézett vélemények – még ha a korábbi
szabályokkal több ponton meg is egyeznek, mint például az „amicorum colloquia
absentium” változatos formában felbukkanó formulája – e mozgástér leszűküléséről
tanúskodnak: az episztola műfaji normájába saját jogon immár nem fértek be az elődök
(Orczy, Barcsay, Ányos stb.) művei. A 18. században végbement műnemi változások
következményeként az episztolák műfajelméleti értelmezésében a 19. század elején döntő
változás történt. Az addig sokszínűségében is egységesként felfogott műfajt két élesen
elkülönülő típusra osztották: a lírai és a didaktikus episztolára; s csak ez utóbbi számított
„tulajdonképpeni” episztolának, ideálképe pedig a horatiusi költői levél volt.
A műnemelméleti változásokból levezethető eltérések mellett itt is szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy az eltérések magyarázhatók más szempontból is. Igaz
ugyan, hogy a 19. század első évtizedeinek magánleveleiben, kritikáiban és
irodalomtörténeti munkáiban az episztola műfajára vonatkozó normatív jellegű reflexiók
nem foglalkoznak az episztolákat hordozó médium sajátságaival, de a horatiusi episztola
előtérbe kerülése együtt járt azzal az értelmezéssel, mely szerint az episztolák címzettje
voltaképp egy nagyobb közösség, és nem az a személy, aki a vers(es levél) fölé van írva.
Ez az értelmezés, ha az episztolák keletkezésére, egymással való közlésének gyakorlatára
ügyelünk, megfeleltethető annak, hogy a műfaj mintapéldányai immár nem tényleges
misszilisek kisebb-nagyobb átdolgozásai révén jönnek létre, hanem eleve az ismeretlen,
thienemanni

kifejezéssel,

távoli

közönség

számára

készültek.

Ennek

egyik

legnyilvánvalóbb bizonyítéka, hogy a konkrét címzett általában nem is az első olvasó.
A források jellege, valamint a 19. század első évtizedeiben a poétikai munkák
megnövekedett száma is indokolttá teszi a poétikai-retorikai hagyomány vizsgálatát.
Foglalkozni kell az ezek hátterében lévő, 18–19. század tágan értelmezett fordulóján
született külföldi és hazai poétikákkal is, feltárandó azokat a műfaji elképzeléseket, azt az
elvárásrendszert, amely meghatározta az episztolaírás és -olvasás szokásait az 1800-as
évek első évtizedeiben, és amely az ekkor alakuló magyar irodalomtörténet-írásban
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döntően meghatározta a műfajról kialakított képet. A kutatás során egyértelművé vált,
hogy ki kell térni a prózai levélre vonatkozó előírásokra is. A poétikai irodalomban
ugyanis a költői levélre vonatkozó szabályokat sokáig a prózai levél jellegzetességeiből
vezetik le, másrészt pedig a felvilágosodás kori magyar episztolaköltészet 1800 előtti
darabjai jórészt valódi misszilisek kisebb-nagyobb átdolgozása révén jöttek létre.

2.1. A prózai levél elmélete
Az, hogy szekérderéknyi az olyan nyomtatványok száma, amelyek a „Hogyan írjunk
levelet?” kérdésére próbálnak válaszolni,47 érthető, ha figyelembe vesszük a latintanítás
történetének hagyományát,48 amely az alapos leírás és a hozzá kapcsolódó órai gyakorlatok
segítségével vezette be a diákokat a levélírás, e – Mezei Márta kifejezésével49 – társadalmi
rendeltetésű gyakorlat mesterségébe. Az ötödik év, a poétikai osztály volt ennek fő
színtere. Az itt tanítottakról jó áttekintést nyújt a katolikus oktatásban régóta (és még a
Ratio Educationis bevezetése után is) használt Alvarus-tankönyv, a Candidatus
Rhetoricae,50 ami részletesen foglalkozik a körmondatok, a chria, a jellemfestés és a
levélírás szabályaival.51
A levélhez kapcsolódó antik toposzok52 (a Philophronesis [barátság], a Parusia
[jelenlét], valamint a Homilia [társalkodás]) és a stílusra vonatkozó általános
megállapítások (világosság, egyszerűség, rövidség) nyomai Alvarus tankönyvének
vonatkozó fejezeteiben is fellelhetőek. Így például a levél „távollévők beszélgetése”,
stílusának rövidnek és egyszerűnek kell lennie. Ezekhez az antik toposzokhoz kapcsolódik
az a kijelentés is, hogy a deáktalan (illiteratus), ám jó ízlésű és ítéletű ember természetes
szónoki tehetségénél fogva (nativa facundia) szóban és írásban (így a levelekben is)
egyaránt képes ügyét jól előadni. Továbbá e közhelyekből származik az a megállapítás is,
hogy miként egyetlen megszólalásból, úgy egyetlen levélből is meg lehet állapítani írója
jellemét (ingenium scribentis). A hangsúly azonban a tankönyv céljából adódó gyakorlati
szempontok miatt mégis a levelek retorikai osztályozására, s ezzel összefüggésben,
szerkezetükre, szerkesztésükre és az egyes típusok jellemzésére esik.
47

Neumeister 1712-ben megjelent műve nyomán. – L. MOTSCH 1974, 70.
BALASSA 1930, 235–242; továbbá MÉSZÁROS 1976, 15–19, 65–79.
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Az általam használt kiadás: ALVARUS 1769. Egyéb poétikai vonatkozásairól BARTÓK 1994, 42–43.
51
ALVARUS 1769, 292–300. (Caput VII. De modo scribendae Epistolae)
52
NÖRTEMANN 1990, 212–213.
48

16

A leveleket a tankönyv a három retorikai beszédnemnek megfelelő csoportokba
osztja. Részei pedig – bár a tankönyv megemlíti, hogy minden egyes levél más és más – a
beszédek általános sorrendjét követve az exordium, a propositio, a confirmatio és az
epilogus. Az egyes részek szerepe azonban a beszédnemek és a levéltípusok kívánalmainak
megfelelően módosul. Az exordium például nem szükséges akkor, ha a levélíró barátjának
vagy valamely családtagjának ír: el is lehet hagyni vagy a megírás körülményeinek
kötetlen kifejtését lehet itt megejteni. Ellenben ha a levélírónál magasabb rangú a címzett,
akkor e részben az illető jóindulatát kell megnyerni. A propositióban fejtheti ki röviden a
levélíró a levél tárgyát, valamint érveit. A confirmatióban az előbb ismertetett érveket kell
kibontania az írónak, a genus deliberativumba tartozó levelek esetében az esetleges
ellenérveket is itt cáfolhatja meg. Az epilogusban röviden meg kell ismételni a felhozott
témát és az érveket. A levelek stílusára vonatkozó lakonikus megjegyzések – legyen
világos, egyszerű, rövid, de ne homályos – kiegészítéseként ajánlja Buchler „silvá”-ját,
amely az egyes típusok és részek szerint gyűjti össze a legkiválóbb levélírók fordulatait.53
A Ratio Educationis gyakorlati szempontú alapvetése nem változtat a latintanítás
célkitűzésén: a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is a szabatos írás és szólás54 készségének
kifejlesztése a cél – összhangban a tanulók társadalomban később betöltendő (és az egyes
iskolatípusok esetében akkurátuson fel is sorolt) szerepével. Ez megköveteli, hogy a
tanulók már a kisgimnáziumokban megismerjék a levelet.55 A kötött és kötetlen elokvencia
behatóbb tanulmányozására pedig továbbra is csak a humanitás-tanulmányok keretei
között kell sort keríteni. E szempontrendszer ismeretében nem meglepő, hogy a versírás
csak a másodrendű tananyag körébe tartozik.56
E társadalmi rendeltetésből fakadóan a Ratiót már az előszóban is idéző Zachartankönyv, a Paradigmata Orationis részletesen foglalkozik a levéllel.57 És jóllehet a célok
alapvetően nem változtak, a levélelmélet szellemisége gyökeresen más az Alvarus-féle
tankönyvhöz képest. Mindezt már a Zachar által választott fejezetmottó („Meliora sunt ea,
quae natura, quam quae arte perfecta sunt.”58) is elárulja. A különbséget még inkább
kiemeli az A kötelességekből mindkettőjük által, tehát mind Alvarus, mind Zachar által
53

L. BUCHLER 1762. Ez valóban csak egy rövid elméleti bevezetőt tartalmaz (3–18), a könyv többi része –
egy-egy magyarázó bekezdés kivételével – példatár, amely az előbb bemutatott szerkezeti egységek
jellegzetes fordulatait gyűjti össze. E szabályoknak megfelelő gyakorlat bemutatása HARGITTAY 2000.
54
A latin nyelvű levelezés az újkorban tehát nemcsak az írott, hanem a beszélt latinnak is fontos forrása
(VELLUSIG 1999, 28–29.).
55
MÉSZÁROS 1981, 86–90.
56
MÉSZÁROS 1981, 113–119, 121–123.; FINÁCZY 1899–1902, I, 404–405. (Niczky memoranduma)
57
Az általam használt kiadásban ZACHAR 1794, 85–114. (Az első kiadás: 1783.)
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idézett gondolat, mely szerint „[a]z emelkedett beszéd szabályait a szónoklat mesterei
megalkották, nem úgy a beszélgetését”, s amelynek közvetlen folytatása egyértelműen
elméletellenes: „nem tudom, mit lehetne ott megállapítani”.59 De míg Alvarus rögtön idézi
Cicero gondolatmenetének folytatását – „[e]nnek ellenére a szavak és mondatok
használatának szabályai a csevegésre is vonatkoznak”60 –, majd pedig minden fenntartás
nélkül sorolja a már ismertetett előírásokat, addig Zachar a mottó mellett az episztoláról
szóló fejezetet is igen szkeptikus felütéssel kezdi. Figyelembe véve a levelek előfordulható
nagyszámú variációját, nem csoda – írja –, hogy ahányan csak levelet írtak, annyiféle
szabályt fogalmaztak meg: ezeket olvasva éppen ezért semmi biztosat nem lehet
megállapítani. Sőt, még később is oldalakat szentel a prózai levélről szóló, e
szkepticizmust erősítő újabb elképzelések ismertetésének.
A századközép levélelméleti fordulatának61 – amely elsősorban a Zachar által is
idézett Gellert, valamint Stockhausen nevéhez fűződik, s amely során a természetesség, a
„szabálytalanság” került a középpontba – már az ismertetett antik toposzokban is megvan
az előzménye. Joggal kapcsolja tehát Zachar a Cicero-idézethez az újabb szakirodalmat,
Gellert maga is többször hivatkozik elképzeléseinek antik előzményeire. 62 Zachar
tankönyvében azonban nem pusztán az elméleti fordulat regisztrálása az érdekes, hanem
sorrendjük, és a hozzájuk fűzött kommentár is, melyek a tankönyv céljának (a
rendszerezett, tanulható ismeretek átadása) megfelelően helyezik át a hangsúlyokat.
Gellerttől a bevezető fejezet legelején a Praktische Abhandlung egyik központi fogalmát, a
természetességet emeli ki: „nincs semmi könnyebb a levélírásnál, csak a természetet vegye
[az író] vezetőül a gondolkodásban és írásban”.63 Zachar magyarázata szerint az újabb
elméletírókban az a közös, hogy nem hiszik, a levél akkor is levél marad, ha elhagyja a
természetesség elvét, és pusztán retorikai szabályok (az exordium, a propositio stb., vagy a
chria) alapján fejtegetik lényegét. A tankönyvíró azonban siet megnyugtatni a diákot: e
tekintélyes férfiak csupán néhány szabályba sűrítik azokat az előírásokat, melyek révén
58

ZACHAR 1794, 86.
CICERO 1974, 300–301.
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CICERO 1974, 301.
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Elsősorban Jung (JUNG 1995.) és Nörtemann tanulmányára (NÖRTEMANN 1990.), valamint az utóbbit
tartalmazó kötet kommentárjaira támaszkodom (EBRECHT, NÖRTEMANN, SCHWARZ 1990.).
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L. pl. GELLERT 1751, 2–3, 7–8.
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ZACHAR 1794, 87. A normaiskolák tankönyve is e természetességet tartja egy levél legfőbb értékének:
„Man bediene sich also in Briefen keiner künstlichen Ordnung, keiner mühsamen Einrichtung, sondern
man überlasse sich der freywilligen Folge seiner Gedanken, und setze sie nacheinander hin, wie sie in uns
entstehen, so wird der Brief natürlich seyn.” – Anleitung 1780, l.n. (I. Hauptstück. § 1. Vom Plane zu einen
Briefe – a könyv metodikája [a fő hangsúly nem a szabályok ismertetésére, hanem jó és rossz levelek
elemzésére esik] szintén gellerti.)
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még azok is, akik csak írni tudnak (tehát alaposabb, – alighanem – retorikai képzésben nem
részesültek), kiváló episztolákat vethetnek papírra. Zachar, feltehetően Gellert nyomán, a
nők „gyakran megcsodált” leveleit hozza fel ennek példájaként.64
Az episztolafogalom részletesebb tárgyalásakor, a második fejezet legelején, Zachar
ismét visszatér arra a problémára, hogy miként kell azokról vélekedni, akik az efféle
retorikai előírások alapján tárgyalják a műfajt. Ártalmas az a felfogás, állítja, mely
bizonyos törvényeket akar az episztolára kényszeríteni.65 Zachar alátámasztandó ezt az
állítást felhozza Cicero már idézett, elmélettelenséget sugalló gondolatát, majd ezek után
visszatér az újabb szakirodalomhoz. A német nyelvű Batteux-idézet elmélyíti, és a
tankönyvi szerepnek megfelelően pontosítja a gellerti természetesség-fogalmat. A mondat
első része kereken elveti a szabályokat, mivel a levélnek csak az érzelmek adhatnak
előírásokat („die Empfindung allein muß die Vorschrift geben”), a következő félmondat
mégis megengedi azok alkalmazását, amennyiben a szabályok alávetik magukat az
érzelmeknek. A rákövetkező Mayer-idézet pedig konkrétan ki is jelöli az elvetendő
szabályok körét. A természetesség eszerint csak ellenfogalom,66 amely a kancelláriai stílus
előírásai ellen irányul:
Die Briefsteller, die uns die Sätze eines Briefes in einer Schlußrede, in einer
ordentlichen, oder umgekehrten Chrie, oder durch ein Antecedens, Connexion,
Consequens lehren wollen, verderben also vielmehr den Geschmack an den Briefen.
Sie machen dieselben ängstlich, und eckelhaft; sonderlich wenn sie noch auf die
Kanzleysprache verfallen, welche durch ihr langes periodisches Wesen die Sache so
verwickelt, daß man einen Brief zwey bis dreymal durchgehen muß um einen
vollkommenen Begriff davon zu bekommen.67

Az újabb elméletek ismertetését záró idézet visszavezet a tankönyvhöz: „Vedd az
észt vezetőül és írd meg a levelet.”68 Zachar összegzése szerint tehát a levélnek
természetesnek kell lennie (tota Epistola […] natiua esse debeat), de csak azon
szabályoknak nincs helye a levélben, amelyek e természetes színezetet (natiuum […]
colorem) megváltoztatják. A tankönyvíró csak e hosszú kitérő után folytatja Cicero
gondolatát: szerinte mind a régebbieknél, mind az újabbaknál így kell érteni, hogy a
szónoklat szabályai érvényesek a beszédre is. Hogy Zachar valóban komolyan számol az
újabb elméletellenes elméletekkel, jelzi az is, hogy e fejezet végén röviden
64
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megmagyarázza, fejtegetései lényegének ellentmondva miért ad szabályokat, még ha a
szokásoktól eltérően egy fiktív levélváltás keretében teszi is. A magyarázat tételesen
felsorolja, egyúttal összefoglalja azokat a dogmatikusan megfogalmazott (retorikai)
szabályokat, amelyeket Zachar elvetendőnek ítél.
Zachar előírásai – amint már Mezei Márta megfogalmazta69 – alapvetően a levélírás
szituációjából indulnak ki. Felfogása ebben természetesen a többi kortárs levélelmélettel
rokon: azt kell szem előtt tartania a levélírónak, hogy ki az, akinek ír (azaz a küldő és a
címzett személyes viszonyán túl a címzett társadalomban betöltött szerepe, műveltsége stb.
is számít), miről és milyen szándékkal ír, továbbá figyelnie kell a természetes, egyszerű,
világos fogalmazásra, a helyes- és szépírásra. A harmadik fejezet70 az addig csak
általánosságban megfogalmazott kritériumokat részletezi, és ismerteti a két alapvető
levéltípus (családias, vidám, illetve komoly, emelkedett) egyes aleseteinél (pl.
szerencsekívánó, vigasztaló, köszönő, családi stb.) mire kell ügyelni; ám itt Buchlerhez és
Alvarushoz képest nem nyújt újat.
Zachar a harmadik fejezetben részletesen foglalkozik olyan másodlagos műfaji
jegyekkel is, amelyek számos információt hordoznak, és a levél céljának eléréséhez
elengedhetetlenek, mint például a címzés, megszólítás, dátumozás, az írottak elrendezése.
E másodlagos jegyek fontosságára utal, hogy Mészáros leveleskönyvének alig kétoldalnyi
elméleti összefoglalása is kitér ezekre, s hogy a legifjabbak levélírás-oktatásának egy
kézikönyv tanúsága szerint ez a legfontosabb része,71 de még Verseghy 1820-as években
írt munkájában is alaposan tárgyalja e jellemzőket.72 A misszilis és az irodalmi levél
viszonyának

szempontjából

az

elrendezésre

vonatkozó

szabályok

tartoznak

az

érdekesebbek, fontosabbak közé. Alább Mészárost idézem, aki Zacharral azonosan adja elő
ennek kritériumait:
Úgy hozta-bé tovább a’ szokás, hogy a’ fő-személyeknek szóló levelekben a’ fellyűlirás, vagy titulus fellyűl valamivel nagyobb betűtskékkel tétetvén, a’ levél három,
vagy négy újnival alább kezdődik, a’ névnek alá-irása pedig a’ levél után hagyott
alkalmas üreggel a’ papiros vége felé, vagy végére tétetik, és balról-is a’ papirosnak
vagy három újni ürege hagyattatik: a’ hasonló személyek között egész formában
közép mód tartatik: az alatsonobbakhoz való levelekben pedig se fellyűl, se balról,
sem alól ollyan szélek, és üregek nem hagyattatnak.73
69
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Nyilvánvaló, hogy az elrendezésre vonatkozó szabályok alapvetően a kézzel írt
misszilisek esetében érvényesek, mivel a nyomtatás átformálja a szövegképet. Ami persze
megmagyarázhatja, hogy Mészáros miért említi meg ezeket az előírásokat nyomtatott
szekretáriusában. Mindenesetre „az egyazon levél két formája, a nyomtatott és a privát,
csak szövegében egyezik” provokatív gondolatát74 kellően alátámasztja ez az előírás – akár
a korabeli, akár az újabb levélkiadási gyakorlattal szembesítjük.
Fontos azonban kitérni arra a különbségre is, amely a századközép levélelméleti
fordulata és annak Zachar-féle interpretációja között van. Döntő jelentőségű ugyanis, hogy
Gellert – akinek nemcsak elméleti bevezetője, hanem levelei is példaként szolgáltak a
magyar levélírás-elméletben és -gyakorlatban75 –, majd nyomában Stockhausen – akitől
Mészáros bőségesen76 idéz – és más elméletírók a gondolkodás, valamint a levélírás
természetességét szorosan összekapcsolták a levélíró individuumával:
Wenn man endlich selbst Briefe schreiben will, so vergesse man die Exempel, um sie
nicht knechtisch nachzuahmen, und folge seinem eignen Naturelle. Ein jeder hat eine
gewisse Art zu denken und sich auszudrücken, die ihn von andern unterscheidet.77

A tankönyvíró azonban másképp értelmezi mind a természetesség, mind a gellerti
értekezés másik, bár korántsem olyan jelentős fogalmát,78 az érthetőséget, értelmességet is.
A perdöntő nem az, hogy Zachar a „természetességet vegye [az író] vezetőül”-től a „[v]edd
az észt vezetőül és írd meg a levelet”-ig79 jut el, hanem a harmadik fejezet részletesebb
oktatólevelei. Ezek ugyanis nem távolodnak el a hagyományos retorikában az anyag

mulasztá jegyet nyomni körmével az író elébe, hogy az tőle tudja, amit magától igen jól tudott, hol kezdje
a megszólítást, hol kezdje az első sort, hol álljon a nap, holnap és esztendő, hol álljon a név.” – KAZINCZY
1979, I, 215. (Pályám emlékezete) A szabályok koronkénti változásaira utal azonban a „szokás” kifejezés
használata Mészárosnál, és ezt erősíti a Hopp által is idézett Cserei- és Apor-szöveg is. – HOPP 1974, 512–
513.
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feldolgozását segítő kérdésektől80 (quis, quid, ubi, quibus auxilius, cur, quomodo, quando),
amelyek közül a kicsoda? problematikája egyedül a társadalmi hierarchia és az életkori
sajátosságok kapcsán kerül elő.
Összességében megállapítható, hogy Zachar elképzelései nem lépnek túl a
levélelméleti fordulat recepciójában Gottsched felfogásán, akinek persze a századközép
elméletírói, köztük Gellert is, igen sokat köszönhetnek.81 Gottsched ugyanis szemben kora
tanításával és gyakorlatával, a kancelláriai és a gáláns levélstílussal, a fő hangsúlyt a
természetes, érthető-értelmes, a (kifejezések megválogatásában) mértéktartó írás- és
gondolkodásmódra helyezte. Gellert szerint viszont a természetességnek pusztán az
érthetőségre-értelmességre való redukálása nem eredményez unalmas és tartalmatlan
tisztaságnál egyebet.82
Zachar szoros kötődése a retorikai hagyományhoz természetesen általában is
jellemző a magyar leveleskönyvekre;83 s bár e könyveken kívül is egyértelmű a korabeli
magyarországi érdeklődés a levélműfaj iránt, ezek sem mutatnak döntően más képet.84
Molnár János például a Magyar Könyv-ház első 12 kötetéhez készített mutatójában külön
feltünteti a „Levelezők[et]; avagy azon Levél-irók[at], kik a’ Mkháznak 12. Szakasziban
bőven említtetnek”:85 a lista összesen 19 tételt tartalmaz, elsősorban szövegközléseket, de a
Könyv-ház harmadik kötetében közli például a Magyarországon is népszerű Riedel egyik
munkájának, a Muster von Briefennek (1775) kivonatát. Molnár kifejezetten javasolja a mű
lefordítását – példaként néhány levelet maga is átültet –, és bemutatja a leglényegesebbnek
tartott szabályokat:
Jobbára az a’ regula bennek, elöször: hogy a’ levél a’ tzéljához tartson, 2. emberséggel
jeleskedjék. 3. hogy a’ válogatott szép gondolatokat, válogatott szép szókkal adjaelé.86

Ám a Könyv-Ház a listában felsoroltakon kívül máshol is foglalkozott a
levélelmélettel. Így például a második kötet egyik publikációja egy szintén 1775-ben
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keresett szókkal, és gondolatokkal kellett íródni” – BUDAI 1802, 448. (De következtetések levonásához ez
kevés. Magyarázatát később sem bővítette: BUDAI 1814, 189.)
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megjelent munkát ismertet. Ez már címében jelzi, hogy felfogása Zacharéhoz hasonlóan
gottschediánus: Die Kunst schön, richtig, und vernünftig zu schreiben.87 És valóban, a
beszédek, levelek „’s több a’ féle” írásának általános szabályai is ezt támasztják alá: a
dolgok „valódi” rendje szerint kell az írónak gondolkodnia, „értelmessen, és nem paraszt
módra” fejezze ki gondolatait, tehát oly szavakkal, melyek „a’ betsületesebb emberek elött
fen-forognak”. Hogy valóban eltér a gellertiánus elképzelésektől e könyv felfogása
(legalábbis Molnár interpretációjában), azt jelzi, hogy a társalkodás és az olvasás nem
elegendő a megszólaló képzésére, az író az iskolai tanulmányokat is feltételül szabja.88 A
levélről szóló Molnár által részletesen ismertetett szabályok szintén ezt támasztják alá,
mindenekelőtt a felosztás – csak „foglalatos” és „merö tiszteletes rendü” típusokat nevez
meg –, majd pedig a következő általános előírások:
Minden levél-irásra szükséges az: hogy 1. a’ ki ir, szeme elött tartsa a’ levele
tárgyának minden tulajdonit, ’s azokat jól meg-tekéngesse: 2. hogy maga személyére
számat tartson, és 3. annak a’ személyére, a’ kikhez ir, ki? mit? kihez? hogy az
emberség, betsület, kötelesség tellyes ereje el-foglallya az egész levelet: a’ nagyokhoz
alázatoson; az [!] hasonlókhoz emberséges nyájassággal szokás irni.89

Az ismertetés ezután a levél egyes részeit – jóindulatot elnyerő kezdet, a téma
megjelölése, kifejtése, majd az „emberséges” befejezés – mutatja be, valamint a különböző
típusok sajátosságait, kisebb módosulásait.90
Mezei Márta egyik megjegyzése is utal rá, a bemutatott elméleti írások is
bizonyítják, hogy a korabeli a magyar levélelméleti recepció „kevéssé foglalkozik az alany
szempontjával”.91 Az individuum problematikájával szorosan összefügg, és szintén
kimarad a magyar recepcióból, a levélelméleti fordulat egy másik (szintén nem
előzmények nélküli) jellemzője, a nők levélírási kultúrájának hangsúlyozása, amely
egyszerre fejezi ki a gellerti elképzelések hagyománykövető és -törő jellegét. A nők józan
ízlésének – az ész ítéletét érzékeny és élénk érzelmeik vezetik – nincs szüksége
szabályokra. Olyannyira erős ez a felfogás, hogy a természetes levél írásának képességét
egyenesen a nőknek tulajdonították, és a levél a különböző teoretikus írásokban –
engedelmeskedve a kizárás dialektikájának – a 18–19. század fordulójára francia és német
nyelvterületen a nők irodalmi megjelenésének egyedüli adekvát formájaként tartották
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számon.92 Zachar a bevezető fejezetben hivatkozik ugyan érintőlegesen a nőkre, mint akik
csodálatra méltó leveleket képesek retorikai ismeretek nélkül írni, de a későbbiekben
eltekint ettől, s így az individuum, a lelkialkat (Naturell) döntő szerepét is elhanyagolja,
amely pedig a gellerti elképzelések egyik legfontosabb újdonsága.
Mindez nemcsak azért meglepő, mert Decsy a Pannóniai Fénikszben a „Magyar
Aszszonyságok” olvasmányai között magától értetődőként tartja számon Gellert leveleit 93
– ezt lehet magyarázni a bécsi háttérrel is –, hanem azért, mert Gellertnek az 1760-as évek
elejétől, közepétől datálódó népszerűsége nem korlátozódik sem Bécsre, sem a német
nyelvre, sem a „szépirodalom” körére.94 Mindezek ellenére a korabeli levélelméleti
recepció Zacharhoz hasonlóan a női levélírást marginálisan kezeli. Még akkor is igaz ez,
ha több olyan nevelési kézikönyvet lehet idézni, amelyek a nők levélírási (-olvasási)
képességeit fejlesztenék. Meyer 1783-ban átültetett Barátságos oktatása a férfi és a női
nem „talentomai” közt sorolja „az ékes és kellemetes irás módjá”-t, de jellemző, hogy a
fordító kénytelen megjegyezni, „[a]’ Levél irás mesterségében kevés követésre való
példáink vagynak”, majd Femer könyvének adatait megjegyezve még hozzáfűzi, „vallom,
hogy ezeknél jobb példákat szeretnék az én aszszonyi-Nemen lévő Olvasóimnak kezekbe
adni”.95 1784-ből pedig olyan női nevelési tanácsadót lehet idézni, amely kijelenti, „az írás
nem utolsó érdeme az ifjú személynek […] sőt […] minden részéhez [a nemes kisasszony
életének] a levelek írása kévántatik”.96 A levélírást viszont pusztán a társadalmi
szükséglettel magyarázzák, ennek révén „sok alkalmatlanságtól” menti meg magát a nő.
Ebből a szempontból válik jelentőssé, hogy a népszerű, heroikus-gáláns (korabeli
értelmezésben: érzékeny) Kártigám szerzője sem leveleskönyvében, sem fiktív leveleket
összegyűjtő művében (a paratextus tanúsága szerint) nem lép túl e gyakorlaton; s hogy a
kifejezetten női írásmóddal foglalkozó Múlatságos Levelek, jóllehet már approbálva volt,
mégsem jelent meg.
Mészáros Minden esetekre el-készűlt magyar szekretáriusa a bevezető sorok szerint
„minden Rendek között elő-kerülhető alkalmatosságoknak, és környül-állásoknak
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minéműségéhez”97 lett alkalmaztatva. A rövid utószó is a társadalmi hierarchia és a
levélírás összefüggéseit hangsúlyozza:
Kiki fog ebben maga személyéhez valót nagyobb, alatsonobb, vagy hasonló
Rendekhez alkalmaztatva találni, mellyet némelly változással, és maga környülállásira, ’s igyekezetére való alkalmaztatással példaképen követhet; vedje tsak észre:
miképen a’ hasonlók, ha nagyok, bizonyos illendő bizodalmassággal, és tisztelettel; ha
alatsonobbak, nagyobb szivességgel, és barátsággal; az alatsonobbak a’
nagyobbaknak mély tisztelettel, és alázatossággal; ezek ellenben amazoknak
betsűlettel, és kegyességgel irnak.98

A felhozott gazdag példatár ellenére (vagy éppen azért) csupán ötvenhárom olyan
levele van a Szekretáriusnak, amelyben valamelyik fél nő, s még az ezek egy részének
mintájául szolgáló misszilisekben is a levelezőpartner eredetileg férfi volt.99 A nő tehát
ezekben az esetekben férfiként (a rendi társadalom, a család férfiszerepeit magukra öltve)
írnak. Mindössze kilenc mintát közöl Mészáros, amelyekben a nő kezdeményezőként lép
föl. E kilenc levél is olyan élethelyzetek kapcsán születnek, mint pl. a férj elhalálozása,
feljelentés, kérelem, s csak egy foglalkozik genuin női élethelyzettel: két barátnő egy
lehetséges férjjelöltről cseréli ki véleményét. Még a Tisztességes Szerelemről című
fejezetben is mindössze egyetlen nő által írt (válasz)levelet találunk.
Mészáros másik, a Szekretáriussal együtt árult (és reklámozott) műve,100 a Montier
asszony levelei megint csak gyakorlati célú: ebben a könyvben a paratextus szerint arra
tanítja egy anya nemrég házasodott leányát, hogy a „férjéhez való okos maga-viselése által
igaz főldi szerentséjét lelki vigasztalásával” együtt hogyan érheti el. 101 Az 1794-es
dátummal cenzúrára benyújtott (közlésre elfogadott, de meg nem jelent) Múlatságos
Levelek előszava utal egyedül arra, hogy Mészáros a korabeli levélelméleti tanításoktól
eltérően a női egyéniségnek a levél alakításában szerepet szán, még ha a szabályok
összefoglalásakor nem is tér vissza rá:
De én itt egy kérdést teszek, tudnia illik: melly rendbéli tudományokban kivántatik
nekik [ti. a nőknek] leg-inkább a’ tanitás? abban-e’, hogy annak rendi szerént irni,
nemesen gondolkodni, és magok kedves inyek szerént egy levelet fel-tenni
bevezetett sagani módszer a levélírás-oktatást a nemes lányokra korlátozta: FINÁCZY 1899–1902, II, ??.
MÉSZÁROS 1793a, IV.
98
MÉSZÁROS 1793a, 451–452. – A hasonló előírásokat tíz évvel később („An seines Gleichen muß man
höflich, und an niedere leutselig schreiben.”) az Annalen der Literatur und Kunst névtelen kritikusa
határozottan kifogásolja. (Anleitung 1804, 6.)
99
L. MAY 1939.
100
„Montier Aszszonynak Leveleivel együtt árúltatik ez a’ Könyv Pesten, és Budán Waingand Könyves
Bóltjaiban, és Trattner Mátyás Könyvnyomtatónál Pesten.” – MÉSZÁROS 1793a, l.n. (belső fedőlap)
101
MÉSZÁROS 1793b, l.n. (Rövid Emlékeztetés). Anton (ANTON 1995, 13.) alapján Mészáros műveiben a
német leveleskönyvek sajátos kettőssége köszön vissza.
97

25

tanúljanak?102

Decsy és Mészáros példája arra figyelmeztet, hogy a magyar irodalmi diskurzus
ugyan nemigen foglakozik a női levélírással, valamint ennek elméletével, ám – feltehetően
a kortárs külföldi irodalom hatására – sajátos jellegét mégis számon tartották. E hatás
feltételezését a francia kultúrához sok szálon kötődő Fekete János egyik levele is
valószínűsíti:
Ugyan […] mi férjfiak, bár tanultak legyünk, nem tudunk olly győnyőrű
egyűgyűséggel levelezni, mint a’ Szép Nem. Sevigne Aszszonyságnak levelei, még
eddig is a’ Francziák által el érhetetlen remekeknek tartatnak.103

A tankönyvi előírásokról, a korabeli levélelméleti irodalomról, valamint a recepció
egyéb forrásairól adott elemzést megerősítik az iskolában tanultakat számonkérő kérdések
is. A nagyszombati egyetemhez tartozó gimnázium év végi vizsgáján 1775-ben a költői
osztály hallgatóinak költészettanból (ahol Arisztotelész és Horatius mellett Batteux, Du
Bos és Bodmer is tananyag), szónoklattanból és a levelekre vonatkozó előírásokból is
külön feladataik voltak.104 A kérdések felölelik a legfontosabb tudnivalókat a
legegyszerűbb definíciótól (Quid est epistola?) az alapvető szabályokon, az alkalmazandó
stílus, a levéltípusok száma, jellemzőik, valamint a rájuk adandó válasz ismertetésén
keresztül az olvasás és a külalak (íráskép, hajtogatás, címzés) kérdéseiig. Az eddigi
tankönyvek egyedül a „Quomodo legendi?”-re nem adtak választ. Az általam forgatott
iskolai jegyzet105 alapján az olvasás általános szabályait tekintették itt is érvényesnek, azaz
arra kell ügyelni, milyen típusú episztoláról van szó, mivel a kifejezések, a szerkesztés
ennek vannak alárendelve. A részletesebb utasítások a nyugodt olvasás és az imitáció
szabályaihoz kapcsolódnak: végig kell olvasni a levelet, hogy az egészről valamiféle kép
alakuljon ki, majd újraolvasni és az egyes részek tartalmát kell felfogni, s fokozatosan
102
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vissza kell nyomozni a megírás fázisait (inventio, dispositio, elocutio), elgondolni, mely
tárgyakra és miként tudja majd a tanuló később az egyes szöveg(rész)eket, fordulatokat
használni.
A többi vizsgált tételsor, a lőcsei106 (1778), a budai107 (1779) és a váci108 (1780), a
nagyszombatihoz képest ugyan kevésbé informatív, ám az eddigi megállapításokat néhány
újabbal lehet kiegészíteni. Bár a Ratio célja, hogy a diákok már a kisgimnáziumok
végeztével jól tudjanak latin nyelvű levelet írni,109 és Zachar tankönyve is az első három év
ismeretanyagához sorolja ezt az anyagot, a levéllel azonban – a kérdések alapján legalábbis
– csak a humaniórák első évében foglalkoznak részletesen. (A humaniórák második évében
már csak a latin stílusra vonatkozó szabályok között került elő a műfaj.) A példaanyagot
Molnár Chrestomathiája110 szolgáltatja, amely Alvarus kevesebb szöveget és szerzőt közlő
gyűjteményével szemben 59 antik és 6 újabb levelet tartalmaz. A feldolgozás megkívánt
módja a hangsúlyokról tanúskodik: először ismertetni kellett a levél témáját, a szerző
célját, majd a levél nyelvi elemzése következett, végül egyes szófordulatokat kellett
felmondani.111 A vizsgaanyag is alátámasztja tehát, hogy a levélírás-oktatás során a
tanulóknak elsősorban az írás (és értelmezés) képességét kellett megszerezniük. Igaz, az
oktatás hatékonyságát esetenként maguk a tanárok is megkérdőjelezték: a „deákol tanúló
ifjak […] a’ levél írásban olly gyengék maradnak, hogy azt újra tanúlni kéntelenek […],
minekutánna ki állottak az iskolából”.112
Mindezek ellenére mégsem lehet tagadni, hogy a levél Magyarországon is olyan
gyakorlati médiummá vált, a gondolatok és vélemények cseréjének azon helyévé, amely
kívül esik a nyilvánosság bevett intézményi keretein, s egy újabbnak (a német viszonyok
között ez a polgári) előkészítője. Példaként idézhetni erre Orczy Kazinczyhoz írott levelét,
amely szövegszerűen is szembeállítja a levelezés régi és új korszakát, 113 de részletesen
alátámasztják ezt Mezei Márta elemzései;114 továbbá feltűnő a gellerti elképzelések és
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Kazinczy nézeteinek egybecsengése, még ha a kapcsolat szövegszerűen nem is igazolható:
Ich weis mir überhaupt kein edler
Vergnügen zu machen, als wenn ich
meine Freunde in Gedanken sammle,
und mich mit diesen rechtschaffenen
Männern so betrachte, als ob wir eine
eigne Familie in der Welt ausmachten.
Wie freue ich, wann ich von einem zu
dem andern gehe, bey jedem verschiedne
Gaben und Verdienste, und doch bey
allen einerley guten Geschmack, bey
allen ein empfindliches und großes Herz
antreffe! Und wie stolz werde ich
endlich, wenn ich mich als ein Mitglied
dieser Versammlung ansehe, und wie
erweitert sich meine Seele durch das
Verlangen, aller dieser Freunde werth zu
seyn!115

Íróink s olvasóink száma mindinkább
szaporodék, és ha az ügynek új munkás
barátja tűne fel, kicsinséggel ugyan,
talán egy alkalmi verssel, de amely lelket
mutata s reménységet hagyott, hogy az
író ott meg nem áll, mely öröm vala
mindenfelé! mint repűle az új név egy
szájról más szájra! az új társ felkeresé a
régibbet s a régibbek kiterjesztett karral
jövének az új elébe; leveleinkben tézénk
egymást, mint a rómaiak, hogy a
külvilág nyügétől megszabadúlhassunk.
Jobb lélek kezde szárnyallani a közügy
mezején, s most közelíte igazán a várva
várt reggel.116

Az „Apollo és a’ Muzsák táborában” „egy zászlo alatt szolgálandok” között
használatos „édes barát” megszólítás és a lehetséges politikai vonatkozások Fekete János
leveleiben egyértelműen összekapcsolódnak. Fekete több levélen keresztül egyre
erőteljesebb érvekkel győzködi Arankát, hogy végre a prózai levélben is váltson tegezésre:
először csak a literátor-identitásra hivatkozik,117 majd Kazinczy leírásával egybevágóan a
rómaiakra,118 legvégül előkerül a kérdés politikai vonatkozása is:
Meg vagyon kőzőttűnk a’ régiektől kívánt egyenlőség; mert mind a’ ketten nem tsak
Magyar Nemes Embereknek, de nemesen gondolkodo Hazafiaknakis tarthatjuk
magunkat.119

A levélelméleti fordulat felemás recepcióját és vele szemben a gyakorlatnak a gellerti
elképzelésekkel való rokonságát az magyarázza, hogy e fordulat alapvetően csak a
barátságos levelekre korlátozódott;120 jóllehet ezek példaként működhetnek más típusok
esetében is, amint azt egy Gellert-levél megjelenési helye sejteni engedi.121 Fekete János is
a barátságos levelekre vonatkoztatva írja Aranka Györgynek:
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Én sem kővetem Leveledet, Barátom! Minden pontjaiban; mert tsak szívem vezéreli
pennámat midőn néked írok, és átaljában azt tartom, hogy mennél kőnnyebben foly a’
Levél, annál nagyobb annak érdeme.122

Sőt, Batsányi bevezető sorai a Báróczynak írott Barátságos levélhez is ebből a
szempontból nyernek különös jelentőséget. Itt összekapcsolódik „az Irók, jó baráttyaikkal
váltott Leveleik”-nek kiadása A Besenyei György Társaságában megjelenő episztolázással,
valamint ennek mintaadó volta az addig megjelent magyar nyelvű leveleskönyvekkel
szemben. Ezzel ugyanis Batsányi a korabeli (akár verses, akár prózai) episztolákkal
kapcsolatos egyik lehetséges olvasási módra világít rá, amely a magánszférától elkülönülő
irodalmi nyilvánosság megteremtésében a (barátságos) prózai levelek és az episztolák
funkcióbeli azonosságát vallja.

2.2. A költői levél elmélete
A carmen epistolicum „levélbeli dolgokat tárgyal, azaz különféléket, amiként a levélben
történni szokott”.123 A Piscatortól idézett gondolat jól jellemzi a 18. század közepéig
uralkodó felfogást, amely a költői és a prózai levelet teljesen egynek tartotta, s amely
részben megmagyarázza, hogy mind az oktatást, mind a nemzeti nyelvű költészetet is
meghatározó latin,124 illetve nemzeti nyelvű poétikai hagyományban az alkalmi költészet
egyik műfajaként jelenlévő és népszerű episztolát miért nem taglalták részletesen.125 Ennek
helye a levelezőkönyvekben volt.126 Másik lehetséges magyarázattal Bán Imre szolgál: az
alkalmi költészet korszakában nem „a műfaji osztály […] határozza meg a költemény
lényegét”.127
Az episztola műfajának részletesebb ismertetése feltűnő „hiány”. Nemcsak azért,
mert a költőkhöz minden időben közel állt a gondolat, hogy a „mindennapi élet
megnemesített leveleiből egyedi költői műfajt teremtsenek” – amint ezt egy tanulmányíró
1800-ban természetesnek érezve kijelenti128 –, hanem különösen Horatius és Boileau miatt,
akik elméleti műveikkel a vizsgált korszakban egyértelműen befolyásolták a poétikai
végezzük azokat.” – Magyar 1781, 234. (Gellert I. Levelének Magyarra való forditása)
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123
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gondolkodást, s jóllehet ismert episztolaköltők voltak, erről a műfajról poétikáik
hallgatnak. Elmélet és gyakorlat elkülönülésének paradoxonára hívja fel a figyelmet a 18.
század elején a Spectator (nyomában a francia és a német változat) egyik cikke,129 amellyel
megkezdődött a költői levél műfajának e században lezajlott poétikai rehabilitációja.
Döbrentei száz évvel később, 1817-ben Boileau L’art poetique-jának magyar fordítását
publikálva ezt az elkülönülést már hiányosságnak látja, számára a műfaj kihagyhatatlan a
poétikai kánonból:
Boileau a’ Poézisnek elészámláltatott nemei közül háromnak a theoriáját hagyta-ki,
úgy mint: az úgy nevezett Ezópi Meséét, az episztolájét, ’s a’ tanító-költeményét,
mellyek, mint kisebb nemek, a’ II-dik Énekbe tartoztak volna.130

A 18. század latin és nemzeti nyelvű poétikáinak olvasásakor figyelemre méltóak
mind a nagyfokú egyezések, mind az alkalmi költészet korából eredeztethető elképzelések
továbbélése. A levél csak egy formát jelent, a kötetlen vagy kötött alaknak nincs döntő
jelentősége, a tematikus-hangnemi jegyek alapján megállapított műfaji alcsoportok
(szatirikus-didaktikus, az elégikus és a heroikus) nem feszítik szét a műfaji kereteket.
A Spectator „elmés” levelezője szakít ugyan azzal a hagyománnyal, amely az
alkalmi költészet körében tárgyalja az episztolát, de a műfaj egységessége számára sem
kérdés. Leszögezi, hogy csak az olyan verseket sorolja az episztolák közé, amilyeneket a
verses levél megalkotói, Ovidius és Horatius készítettek. Nem a művek megírásakor
követendő szabályokat írja elő, hanem az episztolaköltői habitust ismerteti. Míg az ovidiusi
(szerelmes, baráti és gyászos alkalmak ihlette) levelek írójának saját szívét kell ismernie,
szelídebb érzelmeivel tisztában lennie – csak így szíthatja fel olvasója érzéseit –, addig a
horatiusi episztola egészen mást, „férfias” érzékekkel rendelkező írót követel, azaz
„ismerje mélyen az emberiséget, […] az emberi életet, erkölcsöket”. 131 Egyedül attól óvja
az írót ez utóbbi típus esetében, episztolája nehogy prózaivá váljon.
A Spectatorhoz képest Gottsched részben visszatér ahhoz a hagyományhoz, amely az
alkalmi költészet egyik típusaként tartja számon az episztolát, de szabályai a mesterkedő
költészet gyakorlatát elutasítják. A Von poetischen Sendschreiben oder Briefen című
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fejezetben132 a műfaj szövegeit tartalmilag három csoportra osztja: komoly, vidám és
szatirikus. Mindhárom jellegzetes élethelyzethez kötődik: a komoly a levélformában írott
dicsérő vagy gyászverseket, a vidám a jókívánságot, közlő verseket jelöli (példaként a
jóbarát házasságára írott verseket hozza fel), míg a szatirikus tulajdonképpen bármely
alkalomhoz köthető, mivel még a gyászversekben is lehetséges az emberi erkölcsökről írni.
A témának megfelelően módosulnak a stílusok is: a dicsérőkben méltóságosnak kell lennie,
a vidámban természetesnek, közneműnek, de nem alacsonynak, tehát a köznépi
kifejezéseket nem szabad beemelni a levélbe, végül a szatirikusban tüzesnek, éles
elméjűnek és ismét csak természetesnek.
Gottsched szerint a prózai levél és az episztola alapjaiban egyek, mivel ez sem más,
mint a távollévő megszólítása, ennek ellenére mégis jelentős különbségek vannak
közöttük. Az episztolák elején, közepén és végén egyszer-egyszer ugyan utalni kell arra,
hogy a vers valóban levél, tehát a címzettet meg kell szólítani, de szükségtelenek az
udvari(as)ság megkövetelte szabályos, sornyi hosszú címzések, a sok bók, továbbá azokat
a hétköznapi témákat, amelyek a prózai levélben tárgyalhatók, itt kerülni kell, végül a
verses levélben lehet tegezni, a prózaiban nem. Gottsched élesen elutasítja a költői levél
megszerkesztésében a művészi elrendezést, különösen a chria követését. Elítéli továbbá a
zárlat mesterkéltségét, például az aláírás rímpozícióba helyezését. A vidám tartalmúak
esetén még azt is hozzáteszi, hogy az olvasottaknak és a társaságnak kell úgy kiművelni a
szerzőt, hogy a szellemes írás természetes képessége kialakuljon nála, erre ugyanis
nincsenek szabályok.
A 18. század második felének poétikai irodalma a kiindulópontot tekintve nem
különbözik a most ismertetettektől. A prózai levél és az episztola lényegi azonosságát
továbbra sem tagadják, valamint a verses levél esetében is ugyanúgy gondosabb
kidolgozást várnak el. Közös még a műfaj morális jellegének hangsúlyozása is, amit a
költészetre általában vonatkoztatva Gottsched költészettanának „kritikai” elemét is
feltárja.133 Példának véve Batteux-t (és az ő nyomán Ramlert): ő a prózai levélhez
kapcsolja az alig kétoldalnyi episztolaelméletét,134 ennek nyomán kiemeli a tematikus és
hangnemi sokszínűséget: a költői levélben lehet „dicsérni, feddni, elbeszélni, filozofálni,
értekezést írni”. A stílus ezeknek megfelelően, valamint a levélíró és a címzett társadalmi
állásától függően módosul.
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Lényeges különbség viszont, hogy Gottschedétől eltérő rendszerezést135 használva az
episztoláról írottak hangsúlyai is máshová kerülnek. Batteux-nél az arisztotelészi
mimézisalapú poétika érvényességi körét kiterjesztve az érzelmek utánzásának
lehetőségére a műnemi rendszer négyessé bővült.136 Ezzel Batteux saját jogán legitimálja a
líra műnemét és megteremti a didaktika önálló osztályát. A műnemi változások nyomán az
episztola elméleti megítélésében már nála is fordulat észlelhető: a műfajról írottak ugyanis
a didaktikus költeményekről szóló fejezetben találhatóak, ezzel a műfaji alcsoportok közül
kiemeli a szatirikusat, az elsősorban Horatius nevével (és munkáival) jellemezhető típust.
Ezzel a beosztással azonban megszűnik a korábban egyöntetű és egyértelmű megítélés: az
ovidiusi típus anomáliává válik a műfaj elmélete számára.
E probléma feloldására tett kísérletként értelmezhető Eschenburg 1783-ban
megjelent poétikája. A szerző Batteux-vel ellentétben kiindulópontul az arisztotelészihoratiusi beszédkritériumot választotta, ezért nála két helyen is előkerül a műfaj. Egyszer
az epikus költészetnél, itt a horatiusi, didaktikus episztolát ismerteti, majd a dramatikusnál,
ahol a heroidát.137 Eschenburg a fejezetek elején mindkétszer utal arra, hogy
tulajdonképpen egy műfajról van szó, ennek ellenére másként tárgyalja őket. A szerző a
horatiusi didaktikus, „tulajdonképpeni” episztola esetében nem tér el a latin és nemzeti
nyelvű poétikai hagyománytól. A minden levelet alapvetően meghatározó jegyből
kiindulva – a levél távollévő személyek beszélgetése – fejti ki a költői levél jellemzőit. A
didaktikus episztolának Eschenburg szerint természetesnek, díszítetlennek kell lennie,
könnyednek, változatosnak és szórakoztatónak. Tartalma szerint valamely morális
igazságot, tanítást ad elő; a tárgy komolyságát szelíd gúnnyal enyhíti; a szerző célja a
hibákra való rámutatás, a jobbítás, de mindezt enyhén, nem túlságos szigorral kell tennie.
Ebben különbözik a szatírától, mely erőteljesebben támadja és ostorozza a hibákat.
Újdonság viszont a korábbiakhoz képest, hogy Eschenburg a fejezetben már nem említi a
dicsérő, magasztaló episztolát, jóllehet a műfaj elméleti hagyományába és gyakorlatába
mind az antik, mind az újkori példák nyomán egyértelműen beletartoztak.138
Eschenburg azonban a heroida jellemzésekor jelentősen eltér az episztolaelméleti
hagyománytól. Hosszasan ír az ábrázolandó érzések, szituációk jellegéről, felvezetéséről,
1990, 147–153.
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majd a fejezetvégi összefoglalásban a heroidát nem pusztán episztolaként értelmezi, hanem
a műfaji sajátságokat az episztola, az elégia és a monológ érintkezésével magyarázza.
Poétikájából a kiindulópontul szolgáló epika–dramatika-kettősséget figyelembe véve
két út nyílik. Lehet úgy értelmezni, hogy a korabeli modern elméletekhez képest elavult,
nem követte a műnemfelfogásban bekövetkezett változásokat, de épp az episztolafejezet
példájából kiindulva lehet úgy is értelmezni, hogy poétikájára mégiscsak hatással voltak a
korszak műnemelméleti változásai. Az első értelmezésre példa Földi János, akinél a két
episztolatípus pusztán abban különbözik, hogy a versben maga a költő beszél-e vagy
sem;139 az utóbbira viszont Csokonait lehet felhozni, akinek Dayka heroidái kapcsán írt
sorai a műnemi négyességben önállósult líra koncepciója alapján érthetőek, és
rávilágítanak e műfaj jelentőségére:
A heroidáknak egy különös charakterek van a költés világában, melly három
poémának természetéből van kölcsönözve. Az őszinte levelek, az érzékeny elégiák és
az indúlatos monológok tulajdonsági olvadnak egybe ebben az Ovidius édes
találmányjában.140

Eschenburg Beispielsammlungja követi poétikája felosztását (és mutatis mutandis
leírásait), a költői leveleket és a heroidákat nemcsak hogy külön név alatt, de külön
kötetben is tárgyalja. E szöveggyűjtemény jelentősége a 19. század első éveinek alább
tárgyalandó, Magyarországon is hatást gyakorló német irodalomtörténeti összefoglalóiban
szintén tetten érhető. Ugyanazok a nevek köszönnek vissza Bouterweknél és Eichhornnál
is, mint akiket a költői levélre az egyes nemzeteknél példaként Eschenburg felhozott: a
rómaiak közül Horatius, Ovidius, Ausonius, az olaszok közül Algarotti, Frugoni,
Pindemonte, a franciáktól többek között Boileau-t, J.-B. Rousseau-t, Chaulieu-t, Racine-t,
Gresset-t, Bernis-t, Voltaire-t emlegeti, a német költők közül pedig Uzt, Gleimot, Jacobit,
Schmidtet, Michaelist, Ebertet, Gottert, Nicolait, Pfeffelt.141
Eschenburg poétikájához hasonlóan szintén az episztolaelmélet átalakulásának tanúja
Hugh Blair 1783-ban megjelent, Magyarországon is népszerű142 munkája. A költői
leveleket tárgyaló fejezetben a hagyománynak megfelelően műfaji alcsoportként elkülöníti
ugyan az érzelmeket festő vagy „valamelly szenvedelem érzés”-t kifejező „szerelmes,
elegiai”, illetve az „erkölcsi vagy kritikai tárgyakról” szóló „tanító levelek”-et, de a költői
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levél kifejezést szűkebb értelemben már csak ez utóbbira használja.143
Eberhard műve, a Theorie der schönen Künste und Wissenschaften (1783) szintén a
besorolás körüli bizonytalanságot mutatja. A „didaktikomi költemények” közt adott Poetai
Levelek fejezetben ő is elismeri, hogy „különös személyekhez” nemcsak tanító
költeményeket, hanem különböző más verseket is lehet intézni. E versek szerinte a
barátság, az öröm, a szeretet érzéseit fejezik ki komoly vagy éppen enyelgő stílusban.
Ennek ellenére az episztola műfajtörténetére hivatkozva amellett érvel, hogy a „poétai
Levelek” alatt miért ért ő maga is elsősorban tanítókölteményeket:
Azonban az első poetai Levelek tanító Kőltemények voltak, és némelly különös nemű
Leveleknek, a’ mellyek nem tanító Kőltemények, különös nevet adtak, valamint a’
hires személyeknek alagyai leveleiket vitézi Kőlteményeknek nevezték. Ez az oka
kétség kivűl, miért értenek gyakran, különösen Frantzia Ország, a’ poetai Levelek alatt
különösen didaktikomiakat.144

Az ellentmondás feloldására Szemere és Kazinczy által nagyobb figyelemben
részesített145 Pölitz az eddigiekhez képest egy másik utat választott 1807-ben megjelent
Die Aesthetik für gebildete Leser című munkájában. A költői levél műfaját nem próbálja
meg „a’ költői formák’ négy fő osztálya” közül valamelyikbe is besorolni, hanem
kiegészítésül felveszi az ún. „pótolékosztály”-t, és itt tárgyalja.146 Pölitz episztolafejezete
más szempontból is jelentős: kiemeli, és az „esztétikailag tökéletes forma” kritériumának
tartja a költői levélben a címzett, a szerző, a téma és a közönség sajátos, az eddigiektől
eltérő magyarázaton nyugvó viszonyát. Az episztolaíró egy emberhez fordul, viszont az
egész emberi nemhez is szól. Ez különbözteti meg a prózai levéltől, amelyben csak a
címzetthez szól a levélíró, s amelynek értelmezéséhez a csak kettejük által birtokolt egyedi
ismeretek szükségesek. Pölitz tehát elméleti szintre emeli a prózai és a költői levél közötti,
már létező gyakorlatot:
Der Dichter spricht in der poetischen Epistel zwar nur zu Einer Person; er
individualisirt aber dieselbe so, daß er zu ihr als zu seinem ganzen Geschlechte redet;
denn in die Darstellung der poetischen Epistel gehört nur das, was dem Individuum,
als Theil seiner Gattung, aber freilich unter subjektiven Beziehungen und
individuellen Verhältnissen beigelegt wird. Die Person, an welche sich der Dichter
143
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wendet, muß, wenn die poetische Epistel ein ästhetisches Product seyn soll, idealisiert
werden, so daß man in ihr mehr den Menschen überhaupt, als ein bestimmtes
Individuum erkennt.147

Elképzeléseinek újszerűségét az adja, hogy újraértelmezi a levélre vonatkozó antik
hagyomány „jelenlét”-toposzát, s ezzel a költői levelet elszakítja a műfaj genuin
sajátosságától, a szóbeliség „jelenlévő közönség”-ét imitáló kéziratosságtól.
Az episztola elméletében Pölitz mellett fontos változást jelent Bouterwek 1815-ben
megjelent munkája is. Az Aesthetik e kiadása ugyanis talán a legkövetkezetesebb
lefordítása a batteux-i műnemelméleti fordulatnak az episztola műfaji definíciójára.
Különösen szembetűnő a változás, ha az 1806-os első kiadással is összehasonlítjuk a költői
levélre vonatkozó részeket. Az első kiadásban az elégiához kötve tárgyalja a heroida
műfaját, míg a költői levelet – ahogy állítása szerint a didaktikus episztolát nevezni
szokás148 – a didaktikus formák között, az ovidiusi levél tehát e rendszerből kimarad.
Elismeri ugyan, hogy a heroida olyan műfaj, amely teljesen önállónak látszik, ám ennek
csak az az oka, hogy benne a lényegi és járulékos elemek sajátos egyveleget képeznek.
Eschenburg magyarázatával szemben szerinte a heroida sem a drámával, sem a költői
levéllel nem rokon. Lényegét tekintve e műfaj teljesen egy az elégiával. (Bouterwek
magyarázata ezzel az elegia epistolaris régebbi elméletéhez149 tér vissza.) A különbség a
kettő között szerinte csupán annyi, hogy a heroida rendszerint „hideg”, mivel ritkán sikerül
idegen érzelmeket természetesen és érdeklően festenie.150 A didaktikus költői levélre
vonatkozó részlet az első kiadásban még szűkszavúbb. A műfajt a szatírával azonosítja, az
egyedüli eltérés szerinte csupán annyi, hogy az episztola a tanítandó általános igazságot
egy meghatározott személyhez intézve világosabban tudja kifejezni.
Esztétikája második kiadásában Bouterwek jelentősen módosítja az episztoláról
írottakat, és két külön fejezetben foglalkozik a műfaj korábban két alcsoportjaként tárgyalt
ovidiusi és horatiusi episztolával. Az előbbit a lírai episztola megnevezéssel a lírai műfajok
közt, utóbbit a didaktikus episztoláról szóló fejezetben tárgyalja.151 A lírai episztola
fogalmának újdonságával indítja a tárgyalást:
Unter diesem Namen pflegt man keine Dichtungsart besonders aufzuführen,
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vermuthlich weil man die poetische Epistel ohne nähere Bezeichnung in die Reihe der
Dichtungsarten aufgenommen hat.152

Érvelése szerint a levélforma önmagában nem indokolja, hogy egy kategóriában kell
tárgyalni minden olyan költeményt, melyeket általában költői levél megnevezéssel illetnek:
Aber es ist nicht einzusehen, warum sich das Gefühl nicht auch lyrisch in
herabgestimmtem Tone, der gebildeten Prose sich nähernd, auf eine Art soll
aussprechen dürfen, die den schriftlichen Mittheilungen unsrer Gefühle im gemeinen
Leben nachgeahmt zu seyn scheint. Kann die didaktische Epistel sich unter der
Dichtungsarten behaupten, so muß auch der lyrischen ein Platz gegönnt werden.153

Bouterwek szerint Ovidius pontusi levelei, bármily csekély költői értékkel is bírnak,
már régóta jelzik a lírai episztola helyét a műfaji rendszerben. Fontos az is, hogy az első
kiadással szemben a heroida immár a lírai episztola alcsoportja, s hogy nem az elégiai
karakterből vezeti le az új műfaj jellegzetességeit, tehát az első kiadással szemben nem az
elegia epistolaris elképzeléséhez nyúl vissza.154 Ez bizonyítja ugyanis azt, hogy a tét
valóban az érzelmek kifejezésének emancipációja volt.
Bouterwek azonban megvédi a didaktikus költészetet az esztétikában akkortájt
fellépő véleménnyel szemben, mely szerint annak nem volna semmi értéke: „sehen wir die
didaktische Poesie so natürlich, wie die lyrische, und dramatische, aus dem menschlichen
Gemüthe hervorgehen”.155 Ennek megfelelően a didaktikus episztoláról szóló fejezet is
bővebb valamelyest, mint az első kiadásban. Leírása azonban a műfaj horatiusi típusának
korábbi leírásaitól nem tér el. Korábbi művéhez képest a szatírától való eltéréseket, illetve
a (barátságos) prózai levelekkel való szoros kapcsolatát jobban hangsúlyozza. Ennek
alapján megköveteli a barátságos-társas előadásmódot, amelyhez egy olyan társasági
kultúra kívántatik, mint amilyen Franciaországban található vagy egy olyasfajta
hajlékonyság (Biegsamkeit), mint amely a német nemzeti karaktert jellemzi, és amely az
írásban pótolni tudja a társas szórakozásból hiányzó könnyűséget, szabadságot és
ügyességet. Eschenburg poétikájának 1836-os, ötödik kiadása jelzi, hogy Bouterwek
újítása a lírai episztola kategóriájának bevezetésével jelentős hatással volt a műfajról
alkotott nézetekre, a könyv ugyanis az első kiadással szemben élesen szétválasztja a lírai
(ovidiusi) és a didaktikus (horatiusi) episztolát.156
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A bouterweki Aesthetik két kiadása közötti jelentős eltérés az időbeli közelség miatt
különösen feltűnő, ám a szerző életművében nem előzmények nélküli. 1801 és 1819 között
megjelent

impozáns

méretű

összefoglalásának,

a

Geschichte

der

Poesie

und

Beredsamkeitnak157 vonatkozó fejezeteiből ugyanis kiderül, hogy Bouterwek a költői
episztolát (a kifejezés minden esetben egyenértékű a didaktikus episztola megnevezéssel)
itt az 1815-ös Aesthetikben megfogalmazottak szerint használja.
A tárgyalás során az egyes nemzeti irodalmak történetét követi végig, ám a(z egyes
szerzőkhöz kötve tárgyalt) műfajokat mindig valamely eszményi típushoz méri: a költői
levél esetében ez a horatiusi minta. Ennek bouterweki fogalma – legalábbis amennyire
leírásai láttatni engedik158 – egyértelműen a korabeli tudományos összefoglalások általános
megállapításaihoz kapcsolódik. Horatius episztoláiban a nemes komolyság és a finom
tréfa, éles gúny elegyítése jellemző, hátterében pedig az epikureus életbölcselet áll.159 Ám
értékelése szerint az igazán jó episztolaköltőnek nem elég a horatiusi mintát követnie, a
nemzetét jellemző főbb karaktervonásokat is érvényre kell juttatnia. Erre azonban csak a
franciák és a németek közt talál megfelelő példát: Chaulieu-t,160 illetve Göckingket.161
Bouterwek irodalomtörténeti összefoglalásával egyidőben jelent meg, és a
koncepcionális eltérések miatt némileg eltérő képet mutat Eichhorn Geschichte der
Litteraturja. A mű figyelembe vételét indokolja Rumyhoz, illetve Kazinczyhoz való
kapcsolódásán kívül, hogy az Erdélyi Muzéum számára részleges fordítás is készült
belőle.162 A koncepcionális eltérés nemcsak a tárgyalt nemzeti irodalmak számában
mutatkozik meg – Bouterwek a magyar irodalom régebbi korszakáról is ad egy rövid
áttekintést, ami Eichhorn munkájában, bár szándékában volt, nem található –, hanem a
tárgyalt időszakban (Eichhorn a „kezdetet” jelöli meg kiindulópontjául) és a fejezetek
felépítésében is. A nemzeti irodalmak egyes időszakaszainak jellemzése mellett ugyanis
nem az életműveket, hanem az egyes költői és prózai műfajok történetét dolgozza fel. Ezek
között megtalálható a költői levél is. Figyelemre méltó, hogy míg a római irodalom
kapcsán négy sorban elintézi – egyet-egyet szán a heroidának, az ovidiusi elégikus
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levélnek, a horatiusi didaktikus levélnek és a vegyes tartalmú claudianusi episztolának163 –,
addig az újabb európai irodalmak esetében a fejezet mindig bővebb. A későbbiekben
azonban nem követi a római fejezet történeti-leíró tárgyalását: az egyes nemzeti irodalmak
esetében ugyanis a költői levelet vagy a horatiusi didaktikus vagy ennek a franciák által –
leírása szerint – némileg átdolgozott típusához viszonyítva értékeli. A horatiusi episztola
jellemzője szerinte elsősorban az épületes tartalom és az ezzel párosuló szép költői
nyelv.164 A régibb francia levélköltők (Boileau, idősebb Rousseau) kapcsán, akik e
didaktikus episztolát vették mintául, ez a felsorolás kiegészül – más tanulmányokhoz
hasonlóan – a mély világ- és emberismerettel. Elődeivel szemben Eichhorn szerint
Voltaire-nek ezt sikerült valóban megragadnia, ám Gresset még hozzá képest is megújította
a műfajt:
Most már fellépett Voltaire. Hetven esz[ten]dők alatt (1706–1778) kimeríthetetlen
matériával s eléadásmódjával 114 episztólát írt, melyeknek nagyobb része didaktikai s
tréfálódó foglalatú remek. A tréfa fáinsága, satyra élessége, az emberi szív mély
ismerete, a vers harmóniája s kelleme, sokat ezek közül a magok nemekben első
darabokká tesznek. Még is tudott mellette Gresset (1777) egy más új tónt adni az
episztólának, a könnyű, mesterkéletlen, fecsegő, enyelgő tónt, periodikus, de mégis
ragadó stílussal s versei, melyek egymásba lánczolódnak s oly kedves harmóniával
folynak, hogy elragadtatik az olvasó, a nélkül hogy hibáit észre venné. Ezen manír oly
bájolo volt, hogy minden ebbe akara episztóláját írni.165

A Gresset-i episztola az olasz és a német fejezetben már mint a műfaj mértékadó
megvalósulása jelenik meg,166 jóllehet egyértelmű a Horatius-irodalomból, hogy Eichhorn
több olyan jellemzőt tulajdonít a Gresset-inek, amit a horatiusi didaktikus költői levélnek
szoktak abban az esetben, amikor Boileau, Racine ún. „ältere Manier”-ja jelöli a francia
típust.
A korabeli Horatius-irodalom hatása egyértelmű a poétikák és az irodalomtörténetek
által a költői levélről, azaz szűkebb értelemben a horatiusi didaktikus episztoláról adott
leírására. Az antik szerző költeményei különösen azért érdemesek a figyelemre, mivel e
művek „a’ kimívelt lelkek […] kézikönyvei” közé számláltattak, amelyeket az újabbak
utánozni próbáltak – állítja a Wieland-féle átültetés és kommentár magyar fordításának
megvételére buzdító Tudományos Gyűjtemény cikkírója.167
Wieland munkája természetéből fakadóan nem ad rendszeres leírást az episztola
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műfajáról, de a kommentárokból néhány alapvető megállapítás biztonsággal levonható.
Magyarázatai abból a Shaftesbury-i alapvetésből indulnak ki, hogy „a’ ki Augustus’,
Maecenás’, Flóus’ és Lollius’ ’stbb. charakterével mélyebben meg nem ismérkedett, az
ezekhez írt Leveleken nem találhatja-fel azt a’ gyönyörűséget, a’ mellyet azokon minden
Olvasójiknak lelni kell, a’ ki a’ Szép’ és Igaz’ gyengéd érzésére organizálva vagyon”.168
Minden esetben azt kell tehát figyelembe venni, Horatius kinek, milyen alkalomból írta
leveleit – a korábbi kommentárok ugyanis Wieland szerint túlságosan is tanítólag,
iskolásan értelmezik az episztolákat. A megírás körülményeinek, azaz író és címzett
viszonyának részletes elemzését azért is szükségesnek tartja, mivel e művek minden
esetben magánlevélként születtek. Ezt az említett alapvetésen kívül azok az episztolákra
használt levéltípus-megnevezések is egyértelművé teszik, amelyeket a korabeli
levélirodalom a misszilisek kapcsán emleget: „Alkalmi Levél”, „barátságos Levél”,
„Vígasztaló-Levél”, „Meghívó Levél”, „a’ Nagyokhoz írandó Ajánló-Levél”.169 A
misszilis és a költői levél közötti lényegi azonosságot tehát elfogadja Wieland: az
episztolák Horatiusa társadalmi, műveltségi állásának megfelelően e műveiben mint „a’
kisikárlott világ’-embere”, mint „Udvari-ember” szól.170 Az értelmezésnek ez az útja,
amint arra már Csetri Lajos is felhívta a figyelmet, a leglátványosabb változást az Ars
poetica kapcsán okozza.171
Ennek az azonosságnak azonban az episztolák értelmezése szempontjából más
következményei is vannak: mindenekelőtt a személyes dokumentumként való értelmezés
lehetősége, tehát az író jellemének megismerése:
Egyébaránt ez az Epistola annyival kedvesebb lehet a’ mi Költőnk’ Olvasóji előtt,
mert ebben őtet, úgy szólván, házi öltözetében látjuk itt, ’s közepette a’ maga rideg
háztartásának. Öröm őtet látni itt, mint van gondja minden kicsinységre, ’s min
kevélykedik csaknem bugeresen a’ maga abrosza’, tálai’ ’s kantáji tisztaságával. Ezek
azok a’ vonások a’ mellyeket Plutarch olly nagy gonddal szedegetett-öszve,és a’
mellyek által előttünk Biographiáját és Hőseit megkedvelteti.172

A Manlius Torquatushoz írt levél (I/5) kapcsán teszi ezt a megjegyzést Wieland, de
az értelmezői gesztus általánosabb voltára utal, hogy az első episztola kapcsán azt a
következtetést vonja le a kommentár, hogy Horatius e versében kitűnik „elméjének
szépsége” valamint „társalkodásának szép tónja, dévaj kedve ’s szeszei”. Wieland nem
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habozik kijelenteni, hogy a szerző e személyes tulajdonságai, jelleme miatt Maecenas
„bíztos barátja” lett volna akkor is, „ha olly tüzes Ódákat nem énekelt volna is”.173
Mindez azonban nem befolyásolja Wielandot abban, hogy az episztolákat ne tartsa
költői műveknek is. Így legfőbb értéküket a komoly tanítás, valamint a tréfás, ironikus
hang szerencsés elegyítésében, és az ehhez járuló gazdag kifejezési repertoárjában látja. Az
episztolák költőiségének ettől eltérő igazolása az első könyv első episztolájában található,
pontosabban a műfaj

genezisét

(és

értelmezését)

meghatározó Horatius-részlet

kommentárjában. A hangsúlyos helyen szereplő „nunc itaque et versus et caetera ludicra
pono / quid verum atque decens, curo et rogo” ugyanis szerinte korántsem azt jelenti, hogy
a verselés ne lenne méltó a bölcshöz, vagy hogy Horatius ne tekintette volna költőinek a
későn kiadott episztolákat. Az efféle kijelentéseket nem komoly igazságként, hanem a
„dévajság’ szesze gyanánt” kell nézni – állítja –, amelyek egyaránt szólnak a „Belletristák
céhének” és az őt versírásra buzdító barátoknak, mindenekelőtt Maecenásnak.174 Ráadásul
a megjelenés dátumából „nem következik, hogy ezek [ti. a költői levelek] mind ekkor
tájban készűltenek”.175
Manso – a Horatius-irodalomból kiválasztott másik példa – kiindulópontja
megegyezik a Tudományos Gyűjtemény cikkírójáéval: mivel Horatius alkotta eddig a
legtökéletesebb episztolákat, ezért műveiből kell a műfaj szellemét és karakterét elvonni.176
Leírásának Wieland kevésbé rendszeresen kifejtett magyarázataival szemben markáns
eleme, hogy Horatius episztoláit a műfaj időtlen mesterműveiként tárgyalja. Ez kihat a
tanulmány egészére: ezzel nyit a már idézett kezdőmondat is, amely szerint minden
költőhöz olyannyira közelálló gondolat a közönséges élet leveleiből egyedi műfajt alkotni,
hogy meglepő, Horatius előtt miért nem próbálkoztak ezzel.
Azonban Manso a „Briefe gemeinen Lebens” kifejezéssel Wielandhoz hasonlóan177 a
valódi misszilisekhez köti az episztolát. A tárgyalás során a későbbiekben ugyan ezt nem
hangsúlyozza, de az episztola műfajának definíciójában még hangsúlyosan szerepel mind a
kommunikatív jelleg, mind a hétköznapi életből merített általános érdekű téma:
Die poetische Epistel ist eine schriftliche, an eine bestimmte Person gerichtete
Mittheilung der Gedanken über Gegenstände, Auftritte, Begebenheiten, Verhältnisse
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des gemeinen Lebens sowohl als über andere aufs Leben anwendbare, oder sonst
wissenswerteWahrheten, welche durch dichterische Einkleidung Interesse,
Lebhaftigkeit, Leichtigkeit und Anmuth erhält.178

A meghatározás lényegében nem különbözik a már ismertetett 18. századi
elméletektől – szerepel benne a didaktikus költészet általános meghatározása és az
alapvetőnek tekintett levélszituáció –, azonban a hozzáfűzött ötvenoldalnyi részletes
kifejtés olyan új kritériumokat állít fel, amelyek megelőlegzik a 19. századi elméletek
újdonságait: Pölitznél az individualizáció és az általános érdek sajátos kettősét,
Bouterweknél a műfaji kategóriákat. A részletes kifejtést Manso az anyag, a forma, az
előadás és a verselés kérdései köré csoportosítja.
Az anyagválasztással Manso már eltér az általános felfogástól: az episztolát
megkülönbözteti a misszilisektől. Szerinte ugyanis nem lehet minden témát költőileg
feldolgozni, illetve nem minden feldolgozás költői, még ha a téma meg is engedné. Az
előbbin Manso azt érti, hogy a témát a közönséges élet jelenetei közül kell választani, de
csak olyat, amilyet az író és a címzett viszonya megenged. A második kitétel – nem
minden feldolgozás költői – viszont azt jelenti, hogy az anyagnak nemcsak költőinek, de
érdekesnek, „érdeklőnek” is kell lennie, azaz a címzett lelkületéhez, elveihez kell
kötődnie.179 Ezenkívül, mivel a költői levél esetében az újdonság mint érdekesség forrása
nem jöhet számításba, Manso szerint a szemlélet egyediségének kell jellemeznie a
feldolgozott témát. Az érdek, érdekesség (Interesse) kategóriája mint konstitutív műfaji
elem más szempontból is fontos: a korabeli diskurzusban az episztola „költőiségének”,
„irodalmiságának” is igazolásául szolgál, a fogalmat ugyanis az 1730-as évektől kezdve
mind a francia (pl. Diderot), mind a német gondolkodók (pl. Sulzer) esztétikai
kategóriaként definiálják.180
Manso a forma kérdését is bővebben tárgyalja a korábbiaknál. Míg ugyanis korábban
elegendőnek tartanak egy-egy jelzést a levélformára (pl. Gottsched), addig Manso
hangsúlyozza, hogy az episztolának végig arra az alapszituációra kell építenie, amely a
levél írója és a címzett közötti viszonyt meghatározza, és amely a levélírás indokául
szolgál. Az általános forma azonban az egyes tematikus és hangnemi altípusok esetén
módosul. Fontos különbség az osztatlan műfajfelfogáshoz képest, hogy Manso e
csoportokat szigorúan a horatiusi episztolák alapján állítja föl: az ún. elégikus episztolákról
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Horatius kapcsán szerinte nem lehet beszélni, miként Hurd teszi, mivel ez legfeljebb az
ovidiusi levelekre vonatkozhat.181 – A három elkülönített alcsoport (társalgó, didaktikus és
szatirikus) valójában nem is egy-egy alműfaj, mivel a konkrét művekben ezek egymásba
csúsznak.182
A horatiusi episztolák előadására vonatkozó rész a leghosszabb Manso
értekezésében. Ebben a tónus, az elrendezés és az egyes ideák megérzékítésének
különböző módozatait mutatja be, ám az episztolaelmélet szempontjából nem hoz újat: a
korábbi poétikákból megismert általános hívószavak bővebb kifejtésének lehet az olvasó
tanúja: így például a derű és komolyság, könnyed feddés, társalgás (pl. Gottsched, Batteux,
Eschenburg) kerülnek elő mindhárom részben. A tónus esetén nem magas lelkesültséget
vár, hanem melegséget (érdeklő, szívből jövő, a vers egészét élénkké tevő tárgyalást),
urbanitást, helyességet. Az elrendezésnek egyszerűnek és természetesnek kell lennie, azaz
a képek, a gondolatok egymásból következzenek.
A harmadik alpontban183 Manso azt a problémát veti fel, hogy miben különbözik az
episztolákban (és a didaktikus költeményekben) alkalmazott metafora, hasonlat, allegória
stb. a „magasabb költészetben” használt szóképektől, alakzatoktól, illetve miben tér el a
művelt próza nyelvétől az episztoláké. A dolgozat szempontjából a válasznál talán
fontosabb a kérdés mögött rejlő állítás, eszerint az episztolát költeményként kell
értelmezni. A sajátságok abból adódnak, hogy a költői levél a pedestris Musa műfaja; s
míg a magas poézis szenvedélyes nyelvet kíván, azaz tömöttséget, a képzelőerő „heves
mozgását”, lelkesültséget, ünnepélyességet, addig az episztola a mindennapi életből,
egyedi esetekből, történetekből kell, merítse hasonlatait, hosszasabban is kibonthat
valamely képet – ezért gyakori az anekdota, a mese, a történet az episztolákban. Manso
szerint a prózától az mégis elválasztja e műfajt, hogy korántsem kell olyannyira
logikusnak, kifejtettnek lennie, jóval többet bízhat az olvasóra, sőt, ez is a célja: az olvasó
egy-egy, esetleg jelentéktelenebb részletből maga jöjjön rá, mire céloz a költő.
A sorfajták esetében hasonlóan a középutat jelöli ki Manso: nem szabad sem túl
változatosnak, sem túl egyhangúnak lennie, konklúziója szerint az episztolaköltőnek a
hexametert kell választania. A Horatius azonban e sorfajt „szabálytalanul” használta, azért,
hogy
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2.3. A költői levél elmélete a magyarországi poétikákban és az
irodalomtörténet-írásban 1830-ig
Amint korábban bemutattam (→2.1.), a Ratio átdolgozása során a prózai levél helyzete és
elmélete nem változott, továbbra is az újból négyéves kisgimnázium tananyaga. A poétika
(a költői műfajok elmélete értelmében) megítélésében viszont fordulat történt. A változás
lényege, hogy egyáltalán tananyag lett: a humanitás-tanulmányok első évében a retorikai
ismereteket tanítják, majd a második évben a poétikát, „amelynek legfőbb szabályai ugyan
közösek a retorikával, számos speciális esetben azonban attól mégis eltérőek”. 184 Ezzel
indokolja a Ratio a továbbiakban, hogy külön tananyagként a poétika is bekerült a rendes,
tehát mindenki számára kötelező előadások körébe.185 Oktatását a kijelölt tankönyv,
Juventius Institutionum poeticarumja alapján szabták meg: előbb az általános tudnivalók,
majd az egyes műfajok részletező ismertetése következik.
A Juventius-mű azonban Tóth Sándor Attila által bemutatott tartalmi-szemléleti
újdonsága186 ellenére sem pótolhatta a költői levélre vonatkozó korábban szegényes
poétikai hagyományt – olyan kiadásai is vannak, amelyek egyáltalán nem is tartalmaznak
az episztolára vonatkozó észrevételeket.187 Az oktatásban használatos tankönyvekben
azonban megjelenik a műfaj ismertetése: az 1787-es Institutiones, majd Grigely és
Verseghy műve is röviden ugyan, de kitér rá. E rövidség oka részben az a felfogás lehet,
amely szerint a retorika körébe tartozó és Cicero levelei alapján alaposan megismert és
gyakorolt prózai levél szabályait általában a költői episztolára is érvényesnek tartották, de
részben az is, hogy az oktatás az egyszerűbb formáktól haladt a bonyolultabb verselési,
szerkesztési, tartalmi szabályokat követelő műfajok felé, ezért az episztolára, mint a prózai
levél alapján könnyebben tanítható műfajra, nem irányult jelentős figyelem.188 Ezt a
magyarázatot a második Ratio hatókörébe nem tartozó protestáns tananyag is valószínűsíti:
Budai Ésaiás könyvéből Horatius kapcsán az episztoláknak még a felsorolás szintű
ismertetése is kimaradt;189 sőt, még a jó évtizeddel későbbi „főképpen a poetica és
rhetorica klasszisok számára” készült kötet számára sem illesztette bele.190 Ugyanezt
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erősítik meg azok az unitárius iskolai jegyzetek is, amelyek a 19. század első négy
évtizedét ölelik föl, az episztoláról egyetlen feljegyzést sem tettek.191
Az Institutiones, Grigely és Verseghy192 alapján a következőképp lehet összefoglalni
a költői levélre vonatkozó tankönyvi előírásokat. A költői levél sajátságait a prózai
levéléből vezetik le: a levél „távollévő barátok beszélgetése”. Ez a rövid definíció vezeti be
a tankönyveknek a prózai és verses levélről szóló fejezeteit. Ebből következnek mindazok
a szabályok, amelyeket a műfajtól elvárnak, és amelyeket részletesen a prózai levélnél
tárgyalnak. A szabályokat a levél lényegének tartott értelmi meggyőzésből és érzelmi
megindításból vezetik le: legyen világos, művészi erővel bírjon, és a külső forma is tetszést
keltsen.193 A világosságnak a szavak, a mondatfűzés, a körmondatok szintjén kell
megvalósulnia; a művészi erő a címzettre való lelki ráhatás eszköze, ezért az írótól az
emberi lélek ismeretét követeli meg; a külső forma tetszetőssége jelenti a levél részeinek
helyes elrendezését, a szavak és kifejezések megválasztásának körét – az író a címzett
személyétől függően a „nemes”, a „családias” vagy a „szerény” regiszterből választhat. A
hangnem megválasztásakor az írónak ügyelni kell a témára, a címzettre és a címzettel való
viszonya jellegére is.
A levélre általában érvényes szabályok az episztola esetében így módosulnak: a
prózai levéltől eltérően az episztolából legtöbbször elmaradnak az üdvözlő formulák; az
episztola súlyos filozófiai kérdéseket is tárgyalhat; a sorfajta megválasztása a tárgytól és a
címzett személyétől függ; az episztola általában alacsony stílusú („submissus et pedester”),
kivéve, ha a téma vagy a címzett emelkedettebb hangot ír elő és végül az episztolába élcet,
tréfát, bölcs mondásokat is bele lehet szőni.194 Összességében tehát a „műgond magasabb
foka” az egyedüli különbség a prózai levél és az episztola közt.
Ismereteim szerint a 19. század első harmadában csak egy olyan iskolai használatra
készült kiadvány jelent meg, amely a lírai és a didaktikus episztolát Bouterwek nyomán
megkülönböztette, Greguss Mihály Compendium aestheticae című 1826-ben megjelent
műve.195 A szerző Bouterwek tanítványa, s bevallottan támaszkodik tanára 1815-ös
művére, követi annak műfaji felosztását. Ennek megfelelően könyvében határozottan
elkülöníti a lírai és a didaktikus episztolát, ám a műfaji fejezetek már jóval soványabbak.
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Hiányzik Bouterwek polemikus felvezetése, és az adott cikkeket is erősen lerövidítette: a
lírai episztolák kapcsán csak a heroidáknak szentel néhány sort, a didaktikus
jellemzőjeként pedig egyedül a prózaiságát és a szatírához való szoros kötődését említi. A
különbség még akkor is feltűnő, ha a tanítás során ennél részletesebben foglalkoztak az
egyes műfajokkal.
Sajátos átmenetet képez az iskolai poétikák és az irodalomtörténetek között
Döbrentei nagyrészt töredékesen fennmaradt, mindezidáig kiadatlan, bár cenzori
engedéllyel rendelkező Példa-szedése.196 A Boileau-fordítás, valamint a Barcsay-életrajz
már idézett megjegyzései után, valamint ismerve Döbrentei tájékozottságát, ez a hosszabb,
összefüggő rész különösen érdekessé válik, mint az oktatási és a kritikai-tudományos
kánon egymáshoz való viszonyulásának dokumentuma.
Döbrenteinek a munkához írott, teljes egészében fennmaradt bevezetőjéből197
kiderül, hogy Petrózai Trattner kérésére állította össze „Virág szedés”-ét. Célja egy olyan
tankönyv kiadása, amely segíti a magyar nyelvet tanító professzorokat, hogy a kezük alól
kikerülő ifjú „egykor Vezetője nevét megdicsőitve álljon Irónak elé” vagy legalább annyira
serkentsék „a’ jobb sőt a’ gyengébb igyekezetüt is […], hogy ez megint, midőn később ez
vagy ama hivatalban munkálódik szélyel az Ország részein, vagy buzgó elésegítője lessz a’
nyelv és tudomány férjfiainak vagy érzeni fogja, hogy gyáván tekínteni a’ jó igyekezeteket
olly szégyenítő maga megbélyegzése az embernek, melly felőle semmi nemeslelküséget fel
nem tétethet”.198 Metodológiáját tekintve az antológia normatív – célja megmutatni, „hol
állunk ’s hova kell a’ Nemzet teljes szép híre elérhetése végett mennünk” – és egyúttal
történeti-kritikai is, mivel nem kíván minden tudományággal és minden szerzővel
foglalkozni,

ahogyan

a

rendelkezésre

álló

bibliográfiák

és

irodalomtörténeti

összefoglalások teszik.199 E kettőséget erősíti az is, hogy Döbrentei célul tűzte ki a
„hézagok” kimutatását, szemben Cserey József és Szeder Fábián vállalkozásával, „hátha
azon hijányaink minél elébb való kipótlására éppen az fogja tüzelni a’ Haza becsületére
[…] gyengéd szeretettel törekedő lelkeket”.
Az egyes fejezeteket az adott műfaj „rövid theoriája” vezeti be, amit Eschenburg
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nyomán kiegészít „a’ görög, római, olasz, franczia, angoly és német Klasszikus Irók”200
nevével és munkáival, majd az idetartozó magyar művek átnézésével, végül néhány
példaszöveg közlésével zár. Az antológia Költői Levelek című fejezetének egy része az
elméleti bevezetővel egyetemben fennmaradt, a példákat azonban csak töredékesen őrizte
meg a kézirat. A műfajról adott leírásának legfontosabb sajátsága – szemben a
hagyományosnak tekinthető tematikus és hangnemi sokszínűségének, valamint az egyes
szövegek tartalmi és címzett általi meghatározottságának hangsúlyozásával –, hogy
Döbrentei az episztolaíró egyéniségének szerepét emeli ki:
Eleven érzéssel bíró eszes ember közönséges beszédének ’s levelének is minden
feltétel nélkül külön bélyeget ád, mert a’ benne élő talentum, az őt ingerlő
alkalmatosság szerint, erejében árad-elé. Annál inkább érdeklővé teheti levelét a’
Költő, midőn azt vele, valamelly különösebb eset iratja, bizonyos nemében a’
verseknek. Tónját, az ő maga gondolkodása módja, kifejezéseinek tulajdonsága,
érzéseinek minémüsége fogja adni.201

Az elméleti bevezető nyitó gondolatai a levélelmélet antikvitásból származó
toposzához kapcsolódnak, de mindebből mégsem a prózai és a költői levél lényegi
azonosságára következtet Döbrentei, hanem éppen ellenkezőleg: az episztola önálló műfaj,
a költő számára autentikus választási lehetőség „szavakban magokat kioldani vágyó
gondolatjait érzéseit” kifejezni „valamelly különösebb eset” feldolgozásakor. Az episztola
keletkezéséről írottak is a költői személyiség hangsúlyozását erősítik:
Vonszódik e’, távolban barátjához kinek hív kebelébe akarná letenni érzeményeit,
édes bizodalom csendesítő szavaival? Itt születhetik a’ költői levél, az episztola.202

Pölitzhez hasonlóan Döbrentei is kiemeli, hogy a költő a címzetten keresztül „az
egész Olvasó sereghez” szól. További megjegyzései viszont már nem térnek el az
episztolaelméletek általános szabályaitól. Ilyen előírás például a tónusnak megfelelő
versmérték kiválasztása, továbbá az a Horatius nyomán gyakran emlegetett, toposzszerűen
fel-felbukkanó elképzelés is, hogy „[a]z ezen nemben való dolgozásnak inkább a’ férjfiú
kor oszthat szerencsét” (→2.4.3.1.). Ez utóbbi már egyértelműen ahhoz az elváráshoz
kapcsolódik, hogy az episztolaíró, amint „tanító-Költőnek tisztje” megköveteli, „egyedűl
az élet bölcsességéhez tartozó reguláknak adjon díszes eléadásával ingert”.
Döbrentei elméleti bevezetőjének azt a vonását azonban, amely egyedül a didaktikus
200
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típusra korlátozza a költői levelet, gyengíti mind a írói személyiség hangsúlyozása, mind a
csak név és cím szerint hivatkozott példaanyag (a latin költészetből Horatius mellett
szerepel Ovidius „Epistolarum ex Ponto Libr. IV.”-ja is), valamint az a Kazinczy költői
levelei kapcsán tett megjegyzés, amely a „franczia mod” meghonosítását tulajdonítja
egykori mesterének.
A Példa-szedés normatív és történeti-kritikai alapelvei megfelelnek azon kortárs
törekvéseknek, amelyek a 19. század elején jelentkező önálló irodalomtörténet iránti igényt
kívánták kielégíteni. Ezzel a programmal látott napvilágot az 1820-as években203 a
Magyarische Gedichte és a Handbuch der ungrischen Poesie. Sok közös vonásuk ellenére
azonban egy szempontból döntően különböznek: szerkesztési elveik gyökeresen eltérnek
egymástól. Majláth ugyanis, és ebben levelezőtársai is megerősítették, egy minél szűkebb
körű válogatást akart kiadni.204 Nemcsak minőségi, hanem tartalmi szempontokat is
alkalmazott, melyek az episztolát kizárták válogatásából. Míg antológiája egy kész, zárt
egységet mutat be, addig Toldy és szerkesztőtársa, Fenyéry a történeti-kritikai elvet
tartották szem előtt. Mindez egyértelműen kiderül már a kézikönyv megjelenése előtt
folyóiratokban közétett

felhívásokból, melyekben a

Handbuch

költészettörténeti

áttekintéséről és az antológiáról alkotott elképzeléseiket ismertették. Azokat a
motívumokat igyekeztek számba venni, amelyek a magyar költészet fejlődését
meghatározták, mind a külső körülményeket, mind a belső hatóerőket. A válogatás
alapelve az volt, hogy a közölt művek az íróra és a korra egyaránt jellemzők legyenek. 205
A szerkesztői koncepció egyértelmű, és sokan valóban felismerik a Handbuch
történeti-kritikai

szemléletmódját.206

Szabó

András

például

azt

hangsúlyozza

könyvvizsgálatában, hogy Toldy Handbuchjában nemcsak a legjobb darabok szerepelnek
egy-egy írótól, hanem az esetleg gyengébbek is, mindazonáltal ezek is az írót jellemzik, s
így nyújtanak hiteles képet, mind az íróról, mind korának magyar irodalmáról. A dolgozat
szempontjából is fontos Szabónak a Handbuch végén található műfaji mutatóról készített
értékelése. Szerinte ugyanis „Egy a’ poezis osztályai ’s nemei szerént készűlt Indexből
202

DÖBRENTEI 1822, 77r.
FENYŐ 1976, 426.
204
KazLev. XV, 3530. sz., 411. Mailáth Kazinczy Ferencnek, 1817. dec. 27.; KazLev. XV, 3545 sz., 449–
451. Kazinczy Kis Jánosnak, 1818. jan. 18. – Mailáth vállakozásáról bővebben: FENYŐ 1976, 424–437.
205
Vö. „Mármost ha elhatározzuk, hogy efféle gyűjteményt elfogulatlanul s szabadon állítunk össze,
gondolkodhatunk történetileg-genetikusan: a verseket azért sorjáztatjuk, hogy kitűnjék, miképp fejlődtek
ki az egyének, épülvén részben önmagukon, részben elődeiken, s hogy a poézisnak ez a válfaja nálunk
meddig jutott; vagy törekedhetünk arra is, hogy valami kész egészet zárt egységet mutassunk be, a maga
teljességében.” – GOETHE 1985, 105.
206
Az egykorú kritikák, ismertetések lelőhelyét l. FENYŐ 1976, 454–456.; valamint KazLev. XX, 4829. sz.,
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látjuk, hogy alig van valami neme a’ poétai munkának, mellyre az aestheticus ezen kézi
könyvben példányt ne találna”.207 Szabó szerint nemcsak példát ad az egyes műfajokra a
Handbuch, de az időrend a történeti fejlődést is érzékelteti.
A szerkesztőnek az episztoláról való elképzeléseit több forrásból lehet rekonstruálni.
A Toldy és Bajza közti levelezésből tudjuk, hogy Toldy már 1825-ben egy „lyrai
anthológiá”-t szándékozott kiadni, amely a magyar líra fejlődését mutatta volna be az
Erdélyi Muzéum és Berzsenyi költészete óta. Ez a terv áll a következő levélrészlet
középpontjában is:
A Románcz – de kivált a balláda – nem tartozik stricte a lyrai, hanem részint az
époszi, részint a festő vagy inkább romános poesiába; így tanító költemény sem, sem
episztola, sem elégia nem. Az episztolát subordinálni lehetetlen a lyra alá, de a többit
így subordinálom: I. Tiszta lyrai költemények. a. óda s hymnusz. b. Ének s dal. c.
görög epigramm és madrigál. […] II. Didacticum-lyricum költemények. a.
philosophicus óda, s jambejonok. b. didact. allegóriák. c. festő epigrammok […] III.
Epicum-lyricum: a. románcz. b. balláda. c. elégia.208

A Handbuch ugyan nem az 1825-ös terv megvalósulása, illetve a kötet műfaji
regisztere nem „filozófiai korrektséggel”209 készült, az episztola szempontjából azonban
hasonló képet mutat a kézikönyv műfaji indexe is. Toldy itt néhány nagy kategóriát állít
fel, és az egyes kategóriákon belül esetenként további alcsoportokat különített el. A két
vázlat között nincs eltérés az episztola megítélésében: az episztolát Toldy itt sem sorolta be
sem a didaktikum, sem a líra alá,210 eljárására a korábbi elméletek közül Manso211 és Pölitz
is példa.
A Handbuch szerkesztőinek a jó episztolával szemben támasztott konkrét elvárásai a
kézikönyvben található költészettörténeti áttekintés alapján vázolhatók. Toldynak az ún.
francia iskolával kapcsolatos ítéletét,212 amely Döbrenteinek a Barcsay- és az Ányosnemzedék episztoláiról írottakkal rokon, már idéztem (→1.1.1.). Felfogása visszautal
Eberhard már ismertetett nézetére, mely szerint a franciáknál a poétai episztola
tanítókölteményt jelent.
A latin iskoláról szólva Toldy egy már Döbrenteinél (Mansónál és Pölitznél) is
meglévő kategóriát használ, amikor Révai kapcsán azt írja, hogy ovidiusi episztolái
346. Kazinczy Toldy Ferencnek, 1827. aug. 29.
SZABÓ 1829.
208
BAJZA, TOLDY 1969, 212. L. még ZENTAI 1989.
209
FENYÉRY, TOLDY, 1827–1828, II, 562.
210
FENYÉRY, TOLDY, 1827–1828, II, 562–570.
211
MANSO 1800, 398–399.
212
FENYÉRY, TOLDY, 1827–1828, I, XLVI.
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gyakran túl terjengősek és kevés érdekességgel (Interesse) bírnak, igaz – teszi hozzá Toldy
–, Baróti Szabó leveleivel összehasonlítva összességében mégis több a költőiségük, a
szöveggyűjteményben azonban egyet sem közöl belőlük. Távolról a latin iskolához
tartozónak mondja még Kazinczy és Vitkovics „echt-horazischen” episztoláit is. Később
ezt a terminust Kazinczy kapcsán a megismert Horatius-irodalommal összhangban
valamelyest részletezi:
In den Epistel und Epigramm war er Meister. Dort Horaz, ist er hier ganz Grieche.
Bald scherzhaft, bald stechend, bald rasonnierend, tritt seine Epistolarmuse immer
doch in der reizendsten und anspruchslosesten Nachlässigkeit auf, um desto gewisser
zu wirken.213

A második kötet elején, a Kazinczy versei előtt olvasható rövid ismertetőben Toldy
ismét visszatért erre a két műfajra, és a széphalmi mestert az episztola- és
epigrammaírásban „máig utól nem ért” költőnek nevezi. A megjegyzés értékét növeli az is,
hogy Toldy a magyar költészet történetében Kazinczy munkásságát döntő jelentőségűnek
tartja, amelyet a Handbuch köteteinek felosztásával is érzékeltetni kívánt. Bár az eredeti
tervek szerint214 a felosztás nem így történt volna, de 1827 júliusában már a következőket
írja Kazinczynak:
Most látom, hogy a Te életed már nem mehet az I. kötetbe; annál jobb: a II. Veled fog
kezdődni, s mind azok, kik következnek, Tőled vevén példát és tüzet, a II. kötet
egyenesen a Te iskoláddal telik meg.215

Azt az eddigiek alapján is egyértelmű tényt, hogy Toldyra és így a Handbuch
episztolafelfogására döntő befolyással volt a széphalmi mester, a Toldy és Kazinczy
közötti levelezés részletesebb adatokkal támasztja alá. Kazinczy 1827 vége felé küldte el
Toldynak egy félig kész, Jankovics Miklósnak címzett episztoláját azzal a megjegyzéssel,
hogy az „nekem igen kedves, mert benne Horátzi dévajkodás és melegség lebeg”. 216 Majd
november 23-án a következő kiegészítést fűzte hozzá:
A’ Quinque dies tibi pollicitusban is épen így van két bohó történet beszéllve, ’s nem
átallom kimondani, hogy ezzel a’ kis ihletésével inkább meg vagyok elégedve, mint
sok fellengezni akaró darabommal, ’s mások’ darabjaikkal. Nem szerencsétlen játéka
a’ poétai Launénak. Ma tettem rajta az általad kívánt toldást, ’s ma indúl a’ posta.
Talán több törlést várt; de az Epistolaris Múza szereti a’ pongyolát.217
213

FENYÉRY, TOLDY, 1827–1828, I, LXVI.
KazLev. XX, 4723. sz., 178. Toldy Kazinczy Ferencnek, 1827. jan. 5.
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KazLev. XX, 4810. sz., 318. Toldy Ferenc Kazinczynak, 1827. júl. 16. (Kiem. tőlem. L. G.)
216
KazLev. XX, 4855. sz., 386. Kazinczy Toldy Ferencnek és Bajza Józsefnek, d. n.
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KazLev. XX, 4857. sz., 388.; Kazinczy Toldy Ferencnek, 1827. nov. 23.
214

49

Toldy válaszából kiderül, hogy Kazinczy „pesti barátai” kitörő lelkesedéssel
fogadták a verset, és hogy számukra ez az episztola és a vele küldött kommentár jelentik a
műfaj „postulátumát”:
A 23-dikán írt levél csak tegnap estve jöve Pestre; abba hagytam a vatsorát, olvastam
az epistolát, lefutottam Bajzához, és olvastam fennszóval, ismét, meg ismét. Mi értjük,
s így lehetetlen, hogy ne szeressük. Mi is oly lépcsőre teszszük mint Tenmagad:
míveid legjobbjai közzé. Az a humor! s az a sermo! Amabból Horácznak nem jutott
annyi; s beszéde bizonyosan nem oly kellemetes, nem oly keccsel pongyola – hogy jól
választott kifejezéseddel éljek – mint a Tiéd, s milyennek lenni kell az epistoláénak.
Szaladék ma reggel Bártfayhoz; arcza elébb kibeszéllte mint nyelve, mily gyönyörrel
olvasá. Hölgye tapsolt. És szaladék Szemeréhez, s olvasám neki és hölgyének.
Emennek tetszett, de én nem kérdem asszonytól, miért tetszik neki valami: erre az
érzés nem felel; Pál előtt ez legszerencsésebb epistolád. Lehet, de én azért nem tudom
a régiebbeket kevésbé szeretni. Feledém mondani, hogy Stettner is látta már, s nem
kisebb becsülője nálunknál. De lesznek, Tek. Úr! bizonyosan, kiknek nem fog
tetszeni, mert nem mindenki tudja, mik e nemnek postulátumai. Íme minap a Tudom.
Gyűjteményben valaki az Élet és Lit. I. kötetét recenseálván, Szemere epistolájáról azt
mondja, hogy kár hogy nem „fellengősb”. Beszélljen az ember ily aesthetikusokkal!218

A hosszabb idézet érzékletesen mutatja be Toldy lelkesedését és egyúttal némi
támpontot nyújt ahhoz, miért e Kazinczy-episztola kapcsán és milyen szempontok alapján
írta volna meg a „poetai epistola” elméletét, irodalmát és a műfaj magyar történetét. 219
Ezek az általános megjegyzések („humor”, „keccsel pongyola”, a „nem fellengős”) mind a
pedestris Musa szülötteire, a sermókra vonatkoznak.
A Handbuch műfajjelző táblázatában azonban epistel címszó alatt nemcsak Kazinczy
és Szemere „mintaszerű” versei találhatók, hanem nagy számban a francia iskola normatív
szempontok alapján kevésbé sikerült művei is. Az első kötetben található (a címeket az
index alapján közlöm):
Bessenyei György
Orczy Lőrinc
Barcsay Ábrahám
Ányos Pál
Dayka Gábor

Barcsay Ábrahámnak
Beleznay Miklósnak, A Bugaczi
csárdához
Egy nagyságos asszonynak
Barátimhoz
Bessenyei Györgyhöz, Barcsay
Ábrahámnak (e címen kettő is)
Vitéz Imrének, Szabó Dávidhoz

A második kötetben szintén tíz episztolát közöl a Handbuch:

218
219

KazLev. XX, 4860. sz., 391. Toldy Kazinczy Ferencnek, 1827. nov. 30. (Kiem. tőlem. L. G.)
KazLev. XX, 4884. sz., 442. Toldy Kazinczy Ferencnek, 1827. dec. 29.
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Buczy Émilhez, Prof. Sipos Pálhoz,220
Vitkovics Mihályhoz, A Bugaczi
csárdához (átdolgozás)
Kazinczy Ferenchez
Levéltöredék barátnémhoz, Dukai
Takács Judithoz
Vida Lászlóhoz
Horvát Istvánnak
Horvát Istvánhoz

Kazinczy Ferenc
Kis János
Berzsenyi Dániel
Szemere Pál
Vitkovics Mihály
Horvát Endre

Bár szép számmal találhatók adatok Toldy episztolafelfogására vonatkozóan,
hangsúlyozni kell, hogy a kézikönyv szerkesztése idején sem volt számára elsődleges
fontosságú műfaj az episztola. Jól példázza ezt, hogy míg e műfajból összesen húsz verset
közöl antológiája, addig fordításban csak egyet, Kazinczy átdolgozásában Orczytól A
Bugaczi csárdáhozt, míg a tizennégy románc és ballada több mint felét.

2.4. Gyakorlati poétika
Történeti-poétikai szempontból természetesen nemcsak az explicit elméleti tanítások a
fontosak

valamely műfajról

szólva,

hanem

a

műfaji

felfogásra

utaló

egyéb

megnyilatkozások is. A következő fejezetben a magyar episztolatörténeti hagyományban
fontos helyet kapó szerzők és művek nem rendszerezett poétikáját vizsgálom. Először a 18.
század utolsó harmadának műveiről lesz szó (→2.4.1.); ezután a Batsányi János ellen
indított pert vizsgálom (→2.4.2.), amely mind az episztola műfaj elmélete szempontjából,
mind pedig ennek a korabeli irodalomszemléletbe ágyazottságát kutatva érdekes; végül
pedig a 19. század első harmadából származó, az episztoláról adott írói és kritikusi
reflexiókat elemzem (→2.4.3.).

2.4.1. A „verslevél”
Batsányinak A Besenyei György Társaságáról adott jellemzése (→2.1.) és megjelenése
feletti öröme egybecseng Gellert kijelentésével, aki a „jó ízlés”-t terjeszteni kívánó
gyakorlati útmutatójában és levélgyűjteményében nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a célt
leginkább olyan levelek révén lehet elérni, amelyek valóban egy meghatározott
személyhez íródtak, és amelynek kiadására írója eredetileg nem is gondolt.221 Negatív
220
221

Nyomtatásban itt először. (A vers jegyzeteiben – KAZINCZY 1998, 409–413. – nem szerepel ez az adat.)
GELLERT 1751, 2v. (Vorrede) – Ez egyúttal azt is megmagyarázza, Batsányi miért várta olyannyira, és
hogyan hozta közös alapra A Besenyei György Társaságával Mészáros leveleskönyvét: ennek nagy része

51

előjellel ugyan, de Döbrentei, valamint Toldy is hasonlóan vélekedik az episztola
műfajának első magyarországi darabjairól: misszilis levélként tekintenek rájuk. Az
„egymásnak kellett volna együttlételkor” mondani kritikája viszont a levélelméleti
hagyomány kontextusában illegitim érv, mivel ez éppen az újra meg újra visszatérő
műfajkonstitutív

fordulatok

egyike.

A

kérdés

egy történeti-poétikai

indíttatású

tanulmányban azonban az, mennyiben támasztják alá ezt a fajta értelmezést az episztolák.
Teljesen. E szövegek egy részének – Barcsay esetében össze is gyűjtve, kiadva –
rendelkezésünkre áll misszilis eredetije, emellett az irodalomtörténeti érvelésekben a műfaj
kezdeményezőiként számon tartott szerzők (Ányos, Barcsay, Bessenyei stb.) kevés számú,
de meglehetősen egyöntetű önreflexív megnyilatkozásai, amelyek a levéllel kapcsolatos
antik toposzok köré épülnek, már önmagukban is alátámasztják a misszilisolvasatot.
Hosszan lehetne sorolni azokat az idézeteket, amelyekben a barátság jeleként, a
távollétében is jelenlévő baráttal történő társalkodásként fogják fel egymás leveleit. A
következő néhány példa a barátság fogalmának jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet:
az irodalom létmódjában az 1770-es évek elején bekövetkezett változás – amelyet
leginkább az episztolák számának növekedésével lehet nyomon követni – egyik jellemző
momentuma a szerzők közt fennálló baráti viszony. Ennek alapja, s ezt maguk a szerzők is
hangsúlyozzák, a legkülönbözőbb társadalmi háttérrel rendelkező személyek között lévő
egyenlőség. A már idézett Kazinczy-szöveg mellé sorakozik mindenekelőtt a sok
szempontból meghatározónak tekintett A Besenyei György Társaságából – a közlés
sorrendjét tekintve – az első négy szöveg.
Orczynak 1772. január 10-én kelt levele, a kötet első darabja, már barátnak nevezi a
címzett Bessenyeit.222 A második szövegben fejti ki bővebben Orczy, mit ért ezen: e
kicsiny közösség elsősorban valódi összejövetelekben létezik – a levél első felében „nyájas
vatsorák”-at emleget –, ahol a társadalmi szokások előírta rendet felülírja a barátság. A
találkozások nem rendszeresek, nem szervezettek, amint erre az „öszve ütközvén
történetbül” utal:
Irigylem sorsát jó Barátimnak, mikor nállam nélkül öszve ütközvén történetbül oly
helyre vészik magokat, hol a’ világi Ethikának szorossab réguláit mellözvén, egyedül
a’ Szivnek édes vágyódásának által adják magokat, ’s azt a’ kiirhatatlan edességet
hörpöllik, melly a’ tiszta baráttságnak gyökeréböl folydogál.223
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szintén „valóságos” levelekből áll – l. MAY 1939.
„Én csak oly barátnak szoktam így firkálni, / Ki hibámat tudja jóra magyarázni” – BESENYEI 1777, 4. B.
Orczy Bessenyei Györgynek, 1772. jan. 10.
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A kötet harmadik és negyedik darabja, Bessenyei verses levelei Orczy szövegeire
válaszolnak, illetve kiegészítik azokat. A „Lehet-é őneki barátjává lennem?” hitetlenkedő
kérdése utal arra, hogy a levelezésben nem már létező személyközi viszonyok kerülnek
átültetése, hanem egy teljesen újat alakítanak ki a résztvevők. Ennek alapját a rákövetkező
dátum nélküli episztolában fejtegeti Bessenyei. A vers szövegtöredékeiben ismétlődő
kifejezések a második Orczy-levél visszhangjai. Az episztola az érintkezés bevett
szokásaival

szembehelyezkedő

közösség

normáit

foglalja

írásba:

a

társadalmi

hierarchiában elfoglalt pozíció „Minerva fiai” között nem mérvadó, köztük egyedül az
„emberi érdem” számít.
A „kis Ányos” (Barcsay kifejezése) lelkesen fejtegeti kéziratos kötete bevezetőjében
– amely legnagyobb számban episztolákat tartalmaz –, hogy nincs „e’ főldőn nemessebb
boldogság, mint midőn tőbb hallandók rokon szivvel birnak, és a’ barátság által le
kőtelezik magokat, egy másba az igaz Emberi érdemeket szeretni”. 224 Ányos a barátság
kultuszának „érzékeny” vonatkozásait emeli ki. Arról ír, hogy a modern, elidegenedett
világban egyedül ez teszi élhetővé az életet; ez a hol vágyott, hol létezőnek tekintett
közösség képes csak szembeszegülni az időnek, és lesznek résztvevői „Léda fiai”-vá:
és talám tsak ez a’ győnyőrűség maradt még fent a’ főld golóbissán, mely az élet
terheit el viselhetőbbé teszi, midőn az arany század végezetivel minden egyébb
boldogság tőlűnk el távozott.225

E közösség azonban sokszor hiába törekszik betölteni a Cicero megrajzolta
eszményt,226 világi kötelességeik miatt nem találkozhatnak rendszeresen – hathatósan
fogalmazza meg efölötti panaszát Ányos227 –, ezért csak a levelezésben élhetik meg
barátságukat. Orczy mentegetőzése is erről szól:
Mi Világi Emberek sok felé ragadtatunk, ’s nem mindenkor vagyunk figyelmetesek
szorossabb kőtélességeinkre, olly igen szemérem nélkűl vagyunk már ezen tzikkelre
nézve, hogy sokszor Barátainkal valo szővetség gyakorlását utolso dolgainkban
teszszűk.228

E barátságkultuszhoz, e „szővetség gyakorlás”-hoz szorosan hozzátartozik az az
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BESENYEI 1777, 11. B. O., 1773. ápr. 25.
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elképzelés is, hogy a levél a távollévő barát képe. Erről tanúskodik a sokféleképpen variált
„barátom” megszólítás – számtalan formáját gyűjtik össze a Barcsay-misszilisek –, és a
levelekben rendre feltűnő megfeleltetés: a barát szövegeinek olvasása a vele való
társalkodást jelenti:
Tudva lévő Kunyhomban fűttőztem midőn Kedves levele a Mlgs Urnak mind
szivemet mind pedig szegény hajlékomot őrőmmel eltőltőtte: sok volna azt le irni
minémű szives indulatokat ebresztett olvasása bennem […] elég az hogy azon
szempillantásban ha szeműnkel nem láthattukis a Világos Belisáriust, de lelkűnkel fel
Kerestűk és egynéhányszor meg őlelvén csokoltuk kértűk jőjjőn kőzinkbe ’s maradjon
velűnk.229

Máshol Barcsay egy félbehagyott, Orczynak készített episztolát „hozzád való
beszélgetésem”-ként aposztrofál; a levélírást társalkodásnak nevezi; megint máshol arra
kéri Orczyt, írjon, hadd láthassa soraiban lelkének „példáját”.230 Ez a fajta barátságkultusz
persze nemcsak a „nagyokra” jellemző. A „kismesterek” közül Gvadányi József például
Csízi Istvánnal és Molnár Borbálával való verses levelezése lényegét és érdemét –
szerkesztői kísérőszövege, valamint episztolái alapján – a nyájas társalkodásban, a
barátságban látja.231 Sőt, mint Csízinek írja, a (levelezés értelemben használt) „versezés”
maga a barátság bizonyítéka.232 Ez az episztolagyűjtemény ráadásul arra is jó példa, hogy a
korábbi kapcsolatok nem számítanak: Gvadányi a harminc éve jó barát Csízivel
ugyanolyan hangot üt meg, mint a soha nem látott Molnár Borbálával, akit „a’ Verselésbe
való nagy készsége, sebes, ’s találó esze, tűzzel, és jó ízléssel tellyes munkái”
érdemesítettek arra, hogy vele levelezzen, és hogy e levezést nyomtatásban is vállalja. Igaz
ugyan, hogy ennek „szabálytalanságára” utal a közölt levelek nagy része: Molnár Borbála
ugyanis nem meri (?) elfogadni Gvadányi „felajánlott” barátságát. (A felajánlott kifejezés
idézőjelbe tétele itt csupán annak szól, hogy az egész nem volt több – legalábbis a publikált
változatban –, mint az első Gvadányi-levél aláírása: „Gvadányi Gróf Gvadányi József,
Barátod és szolgád”.233) Hogy ez aztán több episztola tárgya is lehet, azt jelzi, hogy a
misszilisek

formai

szabályai

mennyire

meghatározzák

az

episztolák

olvasását,

értelmezését. A barátságkultusz jegyei azonban nem merülnek ki a megszólítás körüli
tiszteletkörökben: állandóan utalnak arra, hogy a barátságot a levél közvetíti, a másik sorai
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a lelket élesztik.234
A levelezés tehát a személyes jelenlét pótszere, de a pótszer, a barátság medializált
változata idővel a helyettesítendő dolog helyébe lép. A barátság ideológiája értelemszerűen
nem zárja ki a fizikai jelenlétet, sőt, a végső cél is ez volna: az írás viszont e testi
vonatkozást háttérbe szorítva a lelkit helyezi előtérbe, hogy végső soron a testi helyébe
lépjen: „Levelekből látja igazán az ember egymást” – zárja bő két évtizeddel később a pesti
barátok közt töltött néhány napját Berzsenyi.235 S igaz, hogy ez csak egy adat, de talán
érthetővé teszi az előbb írtakkal egyetemben, hogy az „egymásnak kellett volna
együttlételkor” mondani 19. század elején elhangzó kritikája már abból táplálkozik, hogy a
pótszer lépett a pótlandó helyébe, s immár nem a jelenlét konverzációs etikettje határozza
meg az írást, hanem az írásé uralja a jelenlétét.
A misszilisek hatása az episztolákra azonban nemcsak a közös háttérül szolgáló antik
levéltoposzokban érhető tetten, a hasonló formai-tartalmi szerkesztés legalább ennyire
fontos. Az aláírás erejét, jelentőségét bemutató példa mellett további érv, hogy az
episztolák rendszerint a válaszlevelektől megkövetelt szabályok szerint épülnek fel. 236 A
Gvadányi-kiadvány szövegeiben például rendszeresen visszatérő formula az „írod” vagy a
többféle alakban előkerülő „leveledet újra elő veszem […] foglalattyára, válaszom így
teszem”.237 Az episztolák tehát követik azt az előírást, hogy a válasz nem térhet el a
megelőző levélben meghatározott témáktól. Gvadányi beszámolója szerint ugyanezzel a
módszerrel lehet egy ismeretlent a kapcsolatfelvételre szorítani: egy Csízihez intézett
episztola „foglalattyát” úgy intézte, „hogy ez által kénszerítsem Mólnár Borbála
Aszszonyságot-is, a’ velem való verses levelezésre”.238 E szoros szabálykövetés jellemzi
Gvadányi, Molnár, Csízi, Baróti Szabó, Újfalvi episztoláit: a válasz szorosan az
előzményül szolgáló levél menetét követi; és erre minden egyes alkalommal figyelmeztet,
ha egy újabb pontra tér rá.
Ugyanez a szerkesztés jellemzi az irodalomtörténet által magasabbra értékelt
műveket is. Orczy Bessenyeinek küldött első episztolájában a bevezető sorok után szintén
előkerül az „Irod, tudományt kitetted célodnak”, Ányosnál is az „írod” formula
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használatával kezdődik a tárgyalás;239 de Fekete Jánost is lehetne idézni;240 Orczy és
Barcsay verses leveleikben szintén rendszeresen utalnak az előzményre:
Pajtás! azt kérdezted minap leveledbenn;
Szabadság mi légyen, ’s lakik mely szegletbenn241

– kezdődik a Futó gondolat a’ szabadságról, de ugyanígy barátja munkája adott
ihletet Barcsaynak is a Magyar Vers-irásra ösztönzés. A Cominge fordítójának címen
ismeretes episztolájához:
Vettem Piladesem Musádnak sengéjét,
Tudd meg hát iránta barátod elméjét.242

A válaszleveleknek azonban nemcsak a tartalmát, szerkezetét, hanem a formáját is
meghatározza előzményük. Részletesebben Gvadányi utal erre már idézett kötete
előszavában:
A’ mi a’ levelezéseket illeti, azok leg-inkább két soros verseléssekbűl állanak, mivel
a’ ki hogy írt nékem, én-is ollyan móddal feleltem.243

Orczy is erre hivatkozik Bessenyeinek írott levelében, mikor a „versben írtál, versben
adom válaszomat”-tal magyarázza a forma választását, valamint az Orczy és Barcsay közti
levelezés esetén is számos esetben valószínűsíthető, hogy a verses részekre verses válasz
érkezett.244 A feleletek esetében mindez magyarázatul szolgálhat, hogy az író miért
részesíti előnyben a kötetlen helyett a kötött formát. A probléma lényege persze, hogy az
„első” levél írója miért döntött ez utóbbi mellett. Számos esetben azonban ez nem kérdés: a
forma lényegében közömbös Baróti Szabó episztoláiban, amelyek legtöbbször valóban
hétköznapi, apró-cseprő ügyeket tárgyalnak; közömbös Ányosnak, mikor Bessenyei,
Barcsay egy-egy prózai levelére versben válaszol; és hasonlóképpen közömbös például
Barcsay számára is, amikor egyik Bessenyeinek írott levelében a verses részlet pusztán a
prózában írottak összefoglalása, nyomatékosítása. Barcsay erre utalva jelenti ki egyik
Orczynak írott misszilisében – amely verssel kezdődik, és prózával folytatódik –, hogy „a
dolgok ugy vannak a mint verseimből értheted”, majd állítását nyomatékosítandó
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megismétli, „hidd el hogy én igazat irtam”;245 Virág Benedek szintén így kezdi egyik
episztoláját: „Tegnap (igazságot szólok) sokféle […] Dolgok […] tüntek eszembe.246
Ez a nyomatékosítás azonban már jelzi, mégsem annyira egyértelmű, hogy a forma
választása közömbös volna. Ányos egyik 1782-es misszilisének prózai részében található
megjegyzése is ezt támasztja alá: „lásd [ti. a közölt versben] hogy a’ Poéták sem mondanak
mindétig szint a’ valoság helyett”.247 Nem meglepő hát, hogy Barcsay egyik korai
levelében e kérdéssel foglalkozik:
Nem tudom én kinek kőszőnnyem Kedvemet,
Hogy a hartzokrol el forditván elmémet,
És sugallásával élesztvén Lelkemet.
Fűzőtt szokban kűldi hozzád Levelemet.248

Igaz ugyan, hogy Orczyhoz írott levelei közül nem ez az első, amelyben verset küld
Barcsay, de az csupán levélben küldött vers. A most idézett júniusi misszilis különös
jelentőségét tehát az adja, hogy Barcsay és Orczy között – legalábbis az ismerhető adatok
szerint – ez az első verses levél. A „Nem tudom én kinek [ti. mely múzsának] kőszőnnyem
Kedvemet” kérdésével Barcsay az episztola költőiségének problematikáját feszegeti. A
verses forma a misszilisek tanúsága szerint már magában is a költőiség záloga: Bessenyei
első verses levele Szluha Demeterhez (ezt, valamint a válaszként írott másodikat közli a
Hunyadi László’ Trágédiája toldalékában), illetve Orczy Lőrinchez 1771 decemberében –
amint az A Besenyei György Társaságában található válaszokból egyértelműen kiderül –
költői munka. Az ugyanitt dátummal együtt megjelent A békességhezt pedig Barcsay egyik
Orczynak küldött misszilisében verslevélnek nevezi, visszanyúlva ahhoz a barokk
hagyományhoz, mely szerint az episztola címzettje nemcsak ember, hanem tárgy, sőt,
elvont fogalom is lehet.
Ányos episztoláihoz fűzött jegyzetei szintén költői műként kezeli a műfajt: a
paratextus beszélője minden esetben „poetá”-nak nevezi a levél íróját: „Minerva fiai”-hoz
tehát a költői forma illik. A már többször is idézett Gvadányi-kiadványban hasonló
megnyilatkozásokat találhatunk: Molnár Borbálával való episztolázása Gvadányi szerint
alkalmas arra, hogy „Hazánkba érdemes Neve, a’ Verselésbe való nagy készsége, sebes, ’s
találó esze, tűzzel, és jó ízléssel tellyes munkái, szóval; az ő Talentomának híre elkölteménye néhány sorával verseng. – BARCSAY, ORCZY 1789, 164.
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246
VIRÁG 1822, 94. (Schediusnak)
247
ÁNYOS 1782a, 199. Ányos Barcsay Kapitánynak, 1782. júl. 17.
248
BARCSAY 2001, 54. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. jún. 25.
245

57

terjedgyenek”.249
A verses levél megítélése ellentmondásos ugyan, de a főbb kérdések mentén mégis
lehetőség nyílik arra, hogy a 18. század utolsó harmadának episztolafelfogását a műfaj
előzőekben tárgyalt európai hagyományába (→2.2.) illesszük. A prózai misszilis és a
verses levél lényegi azonossága a században sokáig egyáltalán nem kétséges. A verses és a
prózai részekre vonatkozó szabályok köre ugyanakkor Gottsched álláspontjára emlékeztet.
Szerinte ugyanis a verses formában írt levelek esetében elég néhány jelzés, amely a
levéljelleget biztosítja, s ezeket is leginkább az elején és a végén kell elhelyezni legfeljebb
egy-két közbülső utalással kiegészítve. Fontos megjegyzése még, mely szerint a verses
forma kötetlenebb, a társadalmi hierarchia szokások által rögzített formuláit nem kell
szorosan követni, például olyanokat is lehet tegezni, akiket egyébként nem.
Ez utóbbira példa Molnár és Gvadányi levelezése, illetve Orczy és Bessenyei, Ányos
és Barcsay korántsem egyenrangú viszonya. De az e körrel együtt ritkán emlegetett
Csokonai egyik Kazincynak küldött misszilisére is igaz ez. Az 1793 őszén kelt levél
„trocheus lábakon” írt első felében egyenrangút köszöntenek a „néma szók”, azaz a verses
részben Csokonai végig tegezi Kazinczyt, ezzel szemben a prózai részben magázza – „Óh,
miként lehet énnekem örvendezni az Úrnak személyes tisztelésén”. S még ha félig tréfásan
ütve is el a problémát, szükségesnek tartja megjegyezni, miért nem tartotta be a misszilisek
alapvető formai követelményeit:
Olly sietve, hogy sem a körülnyírésre, sem a becsűletesen való írásra, sem a
lepecsételésre nem engedtek időt a hátam megett hámjokban kapálódzó sárkányok.250

Természetesen Csokonai misszilise nem egyedi ebből a szempontból, Barcsay és
Orczy levelezésének elején szintén van néhány olyan hónap, 1772 második felében,
amikor Barcsay a verses részben már tegezi Orczyt, de a prózaiban még szigorúan
magázza.251 Azért is fontos ez utóbbi vonatkozást kiemelni, mivel árnyalja azt a képet,
amit az episztolázás kapcsán gyakran előkerül, mely szerint a (költői) levelek írói között
egyenrangúság van, s ekként a levelezést a polgári nyilvánosság bölcsőjének tekintik.
Az előző bekezdésekben olvasható megnyilatkozások azonban nem pusztán azért
érdekesek, mert megfelelő illusztrációul szolgálhatnak akár a misszilis, akár a költői levél
elméletének egyes szakaszaihoz, hanem azért, mert e reflexiók „minősége”, teljesen más,
249
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mint a 19. század első évtizedeiből alább felhozandók (→2.4.3.). A műfaj normatív
vizsgálata számára kevesebbet eláruló megnyilatkozások leglényegesebb eleme talán
éppen e szétszórtság. S ez nem pusztán a rendszertelenségüket jelöli, hanem azt is – ami
részben magyarázatul szolgálhat az ellentmondásokra –, hogy különböző formában
maradtak fenn, és a médiaváltással megváltozott paratextusuk252 másféle értelmezést tesz
lehetővé. De hogy ez mit jelenthet egy empirikus műfajtörténet számára, arról később lesz
szó. (→3.3.)
2.4.2. A Batsányi-per. Irodalomszemléleti töredék*
Nem sokkal a per lezárulta után Madách Sándor, Batsányi védője egy levelében kimutatást
készít a perbe fogottakról. Az ítéletek összefoglalásakor megadja a foglyok nevét és
társadalomban betöltött szerepét (Nomina Captivorum et Status). Az „élcsapat”
„irodalmárai” közül Kazinczy „statusa” táblabíró, Szentjóbié magántitkár, Verseghyé
egykori pálos szerzetes, Batsányié viszont – és egyedül csak az övé – „auctor et poëta”.253
S valóban, míg a többiek vád alá helyezéséhez és elítéléséhez irodalmi munkásságuknak
vajmi kevés köze volt – egyedül Verseghy ellen hozták fel kiegészítőleg a Marseillaisefordítást –, addig a Batsányi ellen felhozott súlyos vád néhány vers, leghangsúlyosabban a
Levél, Szentjóbi Szabó Lászlóhoz című episztola, és egy-két prózai irat szövegén alapszik:
Martinovics (kétes hitelű és nem is teljesen egyértelmű) tanúvallomását megalapozandó és
-erősítendő ezek értelmezése révén kívánja bizonyítani a jogügyi igazgató a felségsértés
tényét, az összeesküvésben való részvételt.
Az episztolákra vonatkozó 19. század elején született megnyilatkozások Batsányi
költői leveleit ritkán illesztik be a műfaj történetébe. Ennek legfőbb oka (az értelmezéseket
sokszor befolyásoló Kazinczyval való személyes ellentétén túl) nyilvánvalóan az, hogy
ezek az episztolák születésük idején, az 1780-as évek végén, 1790-es évek elején kevés
kivételtől eltekintve (pl. Székes-Fejér-Vári Professor Virág Benedek Úr, társunkhoz.
Kassán, Karátson’ Havában, 1789. [később: Serkentő válasz Virág Benedekhez]) nem
jelentek meg nyomtatásban.
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Az episztola magyarországi elméletében a 19. század elején érzékelt és minden egyes
alkalommal jelzett törés a felvilágosodás korának első két nemzedéke (pl. Orczy,
Bessenyei, Barcsay, Ányos), valamint a fogságból visszatérő Kazinczy és „iskolája”
közötti bő másfél évtizedről egy talányos felsoroláson kívül nem mond semmit (Döbrentei
az előbbi sort Mátyási, Péczeli, Gvadányi nevével toldja meg). Ez az időszak azonban a
források tükrében döntő jelentőségű, mivel az alapvetően gyakorlati célú levelezés –
amelyben prózai és verses formának a levéljelleget tekintve nincs különösebb jelentősége,
funkciójukban egyek – ekkor kettéválik, és a 19. század elejére a későbbi irodalomtörténetírást meghatározó írói kör(ök) számára az alapvetően misszilis jellegű verses levél elveszti
létjogosultságát. Döbrentei Gábor például 1817-ben már tréfának minősíti Buczynak írott
levele verses részeit.254 A Batsányi-perben előkerülő érvek megmutatják, hogy a 18. század
végén, a műfaj szempontjából átmeneti időszakban a költői levél (legalábbis egy általunk
annak tekintett szöveg) értelmezésekor milyen stratégiákat alkalmaztak, s azokat miként
befolyásolták a különböző episztolaelméleti hagyományok. Mikor, milyen összefüggésben
lehetett a misszilis levelekről szóló korabeli tanításokra, illetve a horatiusi episztolákra és
az ezekből elvont és időtlen érvényűnek tekintett műfaji szabályokra hivatkozni.

2.4.2.1. Irodalom: Batsányi kísérlete a vád irányítására?
Lehet, hogy tudatos stratégia eredménye, lehet, hogy a vád volt túlságosan kényelmes,
hanyag, de az is lehet, hogy csupán a kései olvasó indokolatlan gyanakvása, a források
alapján azonban úgy tűnik, nem véletlen, hogy a kassai adminisztrációtól rossz
„magaviselete”255 (ti. versei) miatt elcsapott kancellistából „auctor et poëta” lett, azaz a vád
döntően versek értelmezése révén kívánta alátámasztani Martinovics vallomásának terhelő
részleteit. A letartóztatáskor256 és az első kihallgatások során ugyanis még semmi sem utalt
arra, hogy Batsányi irodalmi munkássága döntő jelentőségű lesz. Feltűnő, időrendben
követve a jegyzőkönyveket, hogy maga a fogoly hozza elő ezt a témát, fokozatosan egyre
nagyobb jelentőséget tulajdonít neki, s ezzel mintha lassan átvenné az irányítást, a vád
szempontjainak meghatározását.257

Kiem. tőlem. L. G.).
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Batsányi első nyilatkozatában csak nagy általánosságban utal írói munkásságára.
Martinovics megígértette vele, hogy a valódi elvek terjesztésében tevékeny lesz. „Warum
sollte ich das nicht tun? dachte ich.”– fűzi hozzá Batsányi, majd a margón folytatja: „Wie
meine Grundsätze beschaffen seyen, zeigen alle meine Reden, Schriften und Aufsätze”. Az
elbeszélésben e kis kitérő után azonban gúnyos keserűséggel pillant az apátra, mégis
megígéri, „meinen Grundsätzen, meiner Überzeügung getreü zu handeln”.258 Néhány
nappal később nyilatkozata kiegészítésére kérik. Itt már konkrétan utal verseire:
Mir ist anderweiten revoluzinären Gedichten in ungarischer Sprache nichts bekannt.
[Az előző kérdés a Marseillaise-re vonatkozott.] Ausser meinen Druckschriften hab
ich nichts von meiner Arbeit in Umlauf gesezt, und die Druckschriften sind jederzeit
der Zensur vorgelegt worden.259

A cenzúrára való hivatkozásnak polemikus vonást ad – s ezáltal könnyen célt ér –,
hogy a kihallgatáson jelen volt Lányi József is, aki néhány hónappal korábban elérte, hogy
a Szentjóbi-episztola és A franciaországi változásokra miatt Batsányi elveszítse állását.
Akárhogy is, ezzel mindenesetre előkészíti egy nappal későbbi, szeptember 16-i
vallomásának azon részletét, ahol megpróbálja igazolni, nincs és nem is volt semmi
takargatni valója. Bizonyság rá – írja –, hogy Martinovics letartóztatása után még másfél
hétig Bécsben maradt, nyilvános helyeken mutatkozott, nehogy bármi rosszat
terjeszthessenek róla. Óvatossága indokolt, mivel ellenségei gyakran kísértették
gondolkodásmódját, igaz, éppoly gyakran meg is szégyenültek elvei szilárdsága miatt.260
Visszatekintve úgy tűnik, hogy végül az a folyamodvány hozott fordulatot az
ügyben, amelyet Batsányi az előbb idézett vallomása után két héttel, októberben nyújtott
be a nádorhoz. Ebben azt állítja, hogy három oka van üldöztetésének és letartóztatásának:
egy 1789-ben írt és 1790-ben cenzori engedéllyel megjelent rövid költemény (A
franciaországi változásokra), az 1793-ban írt, nem nyomtatott, hanem előbb cenzúrára
adott költői levél (Levél, Szentjóbi Szabó Lászlóhoz) és Martinoviccsal való állítólagos
összeköttetése.261 Elhárítandó az e három okból származható vádakat hosszasan
foglalkozik mindegyikkel, részletesen kitérve a szövegértelmezés általános és konkrét,
gyakorlati problémáira. A folyamodvány hatásáról tanúskodik Batsányi legközelebbi,
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1795. januári kihallgatása, ahol immár nemcsak az apáttal és a többi letartóztatottal való
kapcsolatáról faggatják, hanem nagy teret szentelnek a Szentjóbihoz írott episztolának is.
A kérdések a cenzor korábbi értelmezésén alapszanak, mely szerint a versben államellenes
összeesküvés nyomait lehet felfedezni.262
A nyomozás lezárult, a vád érvei pedig – jóllehet a jogügyi igazgató sokáig dolgozott
rajtuk – majdhogynem csak Batsányi irodalmi alkotásaira korlátozódnak: a benyújtott
vádirat fele verseivel foglalkozik, negyede a lefoglalt prózai iratokkal (mint kiderült, más
könyvekből készített kivonatokkal), s csak az utolsó negyedben tér rá Batsányinak
Martinoviccsal való kapcsolatára. Ennek megfelelően a vádlott feljegyzése, majd a
„feleselés” is az irodalmi alkotások megítélésének kérdése körül forog. A bíróság azonban
a versekből elvont bizonyítékokat nem tekintette elégségesnek a vád megalapozására (a
jegyzetekkel már nem is foglalkozott), Martinovics vallomását pedig az ítélet szerint
semmi sem támasztotta alá: Batsányit a felségsértés vádja alól felmentették.
Utólag, a perben született szövegek alapján úgy tűnik, Batsányi sikere azon múlt,
hogy a vád nem Martinoviccsal, illetve a többi fővádlottal való tényleges viszonyával
foglalkozott, hanem szövegek értelmezése, illetve egy szöveg és az írója közti kapcsolat
került a középpontba. Igaz, a jakobinus per védői minden esetben megkísérelték, hogy
törvények értelmezése révén semmissé tegyék a vádat; megkísérelték bizonyítani, hogy a
szöveg (le)írója nem feltétlenül ért egyet az általa (le)írtakkal. Azonban Batsányi perében e
problémák – talán ez volt a döntő? – irodalmi szövegek kapcsán kerültek elő.263

2.4.2.2. A perben megjelenő irodalomfogalom
Avégből, hogy tudni lehessen: minő utakon-módokon, mely segédeszközökkel vett
részt a bebörtönzött vádlott ama Titkos Társaságban, […] előre kell bocsátani néhány
kéziratát; ezek átvizsgálása után, mint valami tükörből, elő fog tűnni: milyen az ő
szelleme és jelleme – milyen az érzülete és megszokott gondolkodásmódja.264

Németh János vádiratának kezdősorai arról tanúskodnak, hogyan olvas (irodalmi
szöveget) a jogügyi igazgató: az elősorolandó költemények és prózai jegyzetek, írások
egyetlen érvényes vonatkozása maga a szerző, megértésük végső soron Batsányi János
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gondolatainak megismerése. A vád szövegeiben megnyilvánuló irodalomfelfogás eredetét
kutatva fel lehet mutatni a kortárs jogelméleti gondolkodás hasonló (és máig ható)
tendenciáit (→3.2.1.), a korabeli peres eljárások során elfogadott bizonyítékokat 265 –
különösen a tárgyi és a személyi gyanújel fogalma árulkodó –, de mindezeket az eljárás
szövegeiben használatos érvek kontextusában kell elhelyezni. Ráadásul az „irodalom”
autonómiája, amely reflektálatlanul e fogalmak legitimitását adja, meglehetősen új
elképzelés – és alighanem csak kitérő266 –, a korszakban az irodalmat nem tekintették
önállónak; s ez az irodalomfelfogás nemcsak a nem-irodalmi diskurzusra jellemző. A fent
említett Lányi Józsefet például tanulmányi referenssé kinevezésekor Schlözer lapjában
„Leiter der ungarischen Literatur”-nak nevezik,267 de általában véve is: a korabeli
műveltség erőteljes jogi vonatkozásai a 18. század utolsó harmadában az irodalomról való
gondolkodásnak a jog és a törvényhozás köréből származó metaforáiban is tükröződnek.268
Mindezek fényében korántsem meglepő a vád szövegeiben megnyilvánuló
irodalomfelfogás: a politikum teljes egészében uralja az irodalmat, csak politikai
értelmezést ismer, közömbös a szöveg megformáltsága, műfaja, de még a konkrét
szövegösszefüggés is. A vádiratban csak egyetlen – retorikai szempontból azonban fontos
– helyen látszik sérülni e szilárd egység: a vádat gyengíti az a félmondat, amelyben a
jogügyi igazgató elismeri, hogy Batsányi 1789 előtt is írhatott verset, bár ezek előtte
ismeretlenek. E megengedő előrevetés után már erőtlen a pályakezdés Németh János által
felvázolt képe, amellyel a vádlott eredendően gonosz hajlamait kívánja bizonyítani:
Batsányi 1789-ben kezdett írni, „amidőn a már akkor lángban álló Francia Királyság
példájából bőséges alkalmat nyert a verselésre”.269
Batsányi és védője, Madách irodalomfelfogása ezzel szemben legalábbis kétarcú.
Egyrészről igaz az, hogy a vádlott irodalmi munkásságának jellemzésekor a jog, a
törvénykezés, az állampolgári kötelességek irodalmon kívülinek tekinthető szempontjait
érvényesítik. A Mentőírás magát a pert is úgy értelmezi, mint amely mindazokat érinti,
„akiket átölelve véd ennek az országnak a törvénye”, de „különösen érdekükben van
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polgártársuknak, életüket a honi nyelvnek és a honi Múzsáknak szentelték vagy ezután
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szentelni fogják”.270 Hasonló felfogást sejtet az az apologetikus érv is, miszerint a
törvényhatóságok „élénk örömmel és tetszéssel fogadták” a Magyar Museumot, e
vármegyék tisztviselőikkel népszerűsíttették a folyóiratot, velük gyűjtették össze az
előfizetést.271 A Mentőírás első felében idézett Schlözer-részlet szellemében, mely szerint
„hangosan gondolkodni egyáltalán, és különösen a közösség javáról beszélgetni, az
alattvalónak nemcsak joga, hanem egyenesen kötelessége”,272 nyilatkozik Batsányi a
Székes-Fejér-Vári Professor Virág Benedek Úr, társunkhoz (később: Serkentő válasz Virág
Benedekhez) című verséről is: benne „hazám és királyom bajait és nehézségeit fejtettem ki,
és ezzel meggyőződésem szerint a jó polgár kötelességét teljesítettem”.273 E kijelentéssel
tagadja, hogy a vers sajátos megközelítést igényelne. Néhány sorral feljebb ennek az
elvnek a jegyében Raynalt idézi, aki szerint az „írás szabadsága” a törvények
védelmezésének záloga, tehát a „kötelességtudó alattvaló” feladata az állam üdvét óvni.
Ezt a célt szolgálja maga a védőirat is. Úgy tűnik, a védelem arra törekszik, hogy Batsányi
költői munkásságát éppenséggel „a kor haszonelvű világszemlélete számára elfogadható
módon”274 határozza meg.
A német nyelvű kihallgatási jegyzőkönyvekben olvasható „Litteratur” és melléknévi
alakjainak, valamint a latinul folyó per „litterarius”-ának az „irodalom”, „irodalmi”
kifejezések nem pontos fordításai. Ez magyarázza, Batsányi miért hivatkozhat Schlözerre
mint a század legnagyobb írójára és államtanászára, illetve államjogi munkájára A
franciaországi változásokra „fel-szenteltt” kifejezésének magyarázatakor;275 ezért jellemzi
Laczkovitscsal, Szentmarjayval és Hajnóczyval való kapcsolatát „bloß litterarisch”-ként,
amit utóbbi kapcsán máshol megtold még egy mondattal: „Dominum Hajnóczi qua
literatum virum aestimavi, adeoque notitia haec nonnisi literaria fuit”.276
Bármennyire magától értetődő, hogy az „irodalom” a mainál szélesebb értelemben
használt fogalom, tehát műveltségi szintet, tudományos felkészültséget jelöl, amelynek
csak egy része a poétika és a retorika ismerete, szükséges volt ezt a kelleténél talán
hosszasabban bemutatni, mivel a védelem érvelése viszont számos helyen arra utal – s
ebben rejlik az elképzelés kétarcúsága –, hogy bizonyos szövegekhez mégiscsak egy
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sajátos szabályrendszer alapján kell közelíteni, amely a politikai szempontú értelmezéseket
kizárja. Batsányi és Madách a jogügyi igazgató értelmezéseivel vitázva jelöli ki e szövegek
körét: a jellegzetességek, amelyekre felhívják a figyelmet, mind besorolhatók a költészet
fogalma alá.277 Batsányi például elkülöníti a prózai és a verses szövegek érvényes
megközelítését; bemutatandó a vád elemzésének képtelenségét ismerteti az episztola
(epistola poetica) műfajának költői hagyományát; Madách éles különbséget tesz az
individuum társadalmi szerepei között: egyazon gondolat esetében is másként kell elbírálni
a költőt (poëta) és a polgárt (civis).

2.4.2.3. Szövegértelmezési stratégiák
2.4.2.3.1. A költőiség
A nádorhoz írt felterjesztésében utal Batsányi először arra, hogy mind a cenzurális eljárás,
mind a jelenlegi nyomozás során alapvető hibákat követnek el versei magyarázatakor.
Nemcsak az a probléma, hogy az egyes kifejezéseket nem a szöveg egészének jelentésével
együtt értelmezik, hanem az is, hogy a költemények képekben gazdag nyelvét, mintha
próza lenne, betű szerint veszik.278 Fontos azonban, hogy a kijelentés nem áll meg
önmagában, ez a korabeli irodalomszemlélettől egyáltalán nem idegen gondolat 279 csak
kiegészítő érv lehet, a védekezés nem alapulhat kizárólag ezen. Érthető tehát, hogy
Batsányi miért szentel azonnal hosszú bekezdést annak bizonyítására, hogy a „felszenteltt”, „gesalbte” kifejezés a politikailag megbízható államjogász tudományos leírása
alapján is kifogástalan.280 Érdekes viszont, hogy a költemény egészének e problémából
kibomló magyarázata – miszerint egy szabad, független, saját alkotmánnyal bíró nemzet
költője igazán átérzi, mi is a zsarnokság, és joga van azt elutasítani – egy újabb
(feltételezett) terminológiai probléma megoldásával zárul. Batsányi szerint ugyanis már a
költemény keletkezési ideje miatt sem lehet a versen számon kérni a francia újrepublikánus
(„neü-republicanisch”) felfogást, amely zsarnoknak nevez minden királyt. A Szentjóbiepisztolával azonban nem foglalkozik ilyen részletesen, mivel szerinte annyira képtelenül
értelmezték az egyes kifejezéseket.281
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Talán Batsányi „hiányos” felterjesztése miatt is, de az 1795. januári kihallgatáson a
vádiratban később felhozott versek közül egyedül csak a Levél, Szentjóbi Szabó Lászlóhozzal foglalkoztak. A kérdésekből egyértelműen kiderül – a műfajiság és a szerzőség
problémájáról szóló fejezetekben részletesen elemzem is –, a vád olyan dokumentumként
értelmezte a szöveget, amely személyi és egyben tárgyi gyanújel is. Emiatt az
összeesküvés részleteit tisztázandó rákérdeztek néhány kifejezésre, amelyek betűszerinti
jelentése gyanúra adhat okot. Batsányi válaszaiban rendre utal arra, hogy költői szövegről
van szó: a „szerentsénk Fergeteges tengerre bocsátott gyenge hajóját” kormányzó nemzeti
Szolónok leírása alatt282 (sub hac descriptione) az 1790-es országgyűlés követeit; a haza
temploma, illetve e templom talpköve költői kifejezése alatt (sub poetica hac expressione)
pedig a regnicolaris deputatiókat érti. Harmadik megjegyzése pedig kijelenti, hogy az
ügyész kérdéseinek megfogalmazása ármányos és gyűlölködő, mivelhogy verse azon
helyén (in illo carminis loco) szó sincs összeesküvő lélekről vagy magasztos célról.
E helyreigazítások a későbbi vádak felől tekintve, két szempontból voltak sikeresek:
a vádirat a Batsányi-versekről nyújtott értelmezésének összefoglalásában a prózai és költői
nyelv között tett distinkciót egy megengedő közbevetés erejéig figyelembe veszi, igaz, a
hangsúlyt továbbra is a kifejezések prózai jelentésére esik:
Mindezek [ti. a versek tartalma és kifejezései] alapján, bár e megnyilatkozások
különböző minőségűek, ugyan ki az, aki ne venné észre a hamu alatt parázsló tüzet, és
ne látná meg a lappangó összeesküvést?283

Nagyobb jelentőségű viszont az, hogy az „e megnyilatkozások” alatt a korábbi
cenzurális eljárásba vont versek esetében (ti. a Magyar Museum II. negyedében megjelent
Székes-Fejér-Vári Professor Virág Benedek Úr, társunkhoz, a Tekintetes nemes Abauj
vármegye örömünnepére és A franciaországi változásokra) nem idéz konkrét kifejezéseket,
csak Rietaller (végeredményben célját el nem érő) cenzori jelentésében megfogalmazott
állításokat ismétli.284
A Levél, Szentjóbi Szabó Lászlóhoz vádirati értelmezése alapján viszont nem
tekinthetők sikeresnek a januári kihallgatáson tett észrevételek: Németh János ugyanis az
eredeti koncepció alapján, de még alaposabban igyekszik alátámasztani a versnek a
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cenzurális eljárás során született értelmezését.285 Ez a hivatkozás – utólag olvasva a
forrásokat – immár Némethet is több reménnyel kecsegteti, mivel Batsányi ennek
köszönhetően végül is nem sokkal korábban elveszítette állását. Elképzelését igazolandó
bőven idéz a versből:
a második részben a Haza képzelet szülte bajaitól s a fölöttük érzett fájdalomtól
gyötört szerző azt kérdi társától: mit vár ezekben a válságos időkben, mint vélekedik?
Mit várnak a jövőtől a budai Királyi Vár lakói, és mire készülnek? […] és sóhajtva
kérdi: kicsoda és hogyan kormányozhatná saját és társai Sorsának a viharzó tengerre
bocsátott hajóját? Vajon állnak-e még a fő Oszlopok? Vajon nemzetünk Szolonjai,
kiket három évvel ezelőtt választottak meg, még Budán időznek-e? És hogyan
igyekeznek ama magasztos cél felé? Vajon készül-e már Hazánk Temploma? – vagy
legalább lerakták-e már alapkövét? Ezeket kérdi [a szerző társától].286

A Mentőírás a vádirat szerkezetéhez igazodva veszi számba az értelmezést kívánó
kifejezéseket. A kiindulópont az első három vers esetében az októberi felterjesztéshez
hasonló: Batsányi azt nehezményezi, hogy az egyes költeményekből önkényesen ragadnak
ki sorokat, amelyek így félreérthetőek.287 A Szentjóbi-episztola esetében az érvelés
annyiban módosult, hogy a vádiratban a második rész hosszan sorjázó kifejezéseit a
tartalomismertetés közben magyarázza. A költői nyelvnek a prózaitól való eltérésére
azonban immár nem hivatkozik, a vers dokumentumjellegének cáfolata ebben az esetben
már sokkal inkább a műfajiság és a szerzőség szövegértelmezési stratégiájává tett
kérdéséhez kötődik
2.4.2.3.2. A műfaj
Bár a vád Batsányi több versét is kifogásolta, egyedül a Levél, Szentjóbi Szabó Lászlóhoz
esetében merült föl a műfaji besorolás problémája, mint a szöveg értelmezését
meghatározó tényező. Pedig a problémát mindössze (?) az okozta, hogy a címben használt
Levél a latin fordításban epistola lett, amely magában foglalja mind a közönségesen értett
levél, mind a speciálisabb költői levél jelentést. Batsányi a latinul lejegyzett kihallgatás
szövegének tanúsága szerint még maga is az epistolát használta, jóllehet – amint azt a
nádorhoz intézett, néhány hónappal korábbi német nyelvű folyamodványának poëtische[r]
Brief kifejezése is mutatja – költői levélként értelmezte a verset.
A vád azonban – a levél antikvitásból örökölt hagyományának megfelelően, mely
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szerint a levél egy dialógus fele, a távollévő képe, lelkének tükre288 – valódi misszilisként,
s ennek következtében egy bűnös barátság, egy összeesküvés dokumentumaként értelmezte
a verset. A januári kihallgatás is ezt támasztja alá, mivel a résztvevőkkel (a
letartóztatottakkal) való írásbeli kapcsolatáról is faggatják: a kérdések Batsányi
levelezésére (correspondantia), leveleire (literae) irányulnak; valamint a címzett
személyéről és a versben említett „összeesküvő” társakról kérdezik. Ekként kezelte a vád a
verset is: a rá vonatkozó kérdések megfogalmazásában az epistola és a litera váltják
egymást.289 Végül a vádirat teljesítette ki ezt az értelmezést:
A másik a szintén itt bebörtönzött Szabó Lászlóhoz írott Levele, 1793-ból […] Ezeket
kérdi [a szerző társától] és választ vár barátaitól, […] akik az ország kebelében, bár
ide-oda szétszórva, mégis a Szeretet kötelékétől összefűzve, ugyanazon célra
működnek együtt.290

A korábbi vizsgálatok a helytartótanácsnál és a kancellárián a cenzurális eljárás során
elvetették ugyan az episztolának azt az értelmezését, amely összeesküvés nyomát fedezte
fel a szövegben, de ettől függetlenül a vers számukra is Batsányi „helytelen”
gondolkodásának bizonyítéka.291 Érthető tehát, hogy a vád visszanyúlt a cenzor
jelentéséhez, mivel a küldőt és a címzettet, továbbá – bár erre Németh már nem tért ki – a
levélben említett Verseghyt is a jakobinus összeesküvésben való részvétellel vádolják. A
szöveg dokumentum-jellegét erősíti a vádirat a keletkezés dátumának közlésével is. (Ez
csak egyetlen, eredetileg a cenzúra-akták közt fennmaradt szövegváltozat címében
szerepelt.292)
Batsányi csak a vádirat olvasásakor figyelt fel a latin epistola jelentésmegoszlásának
veszélyes következményeire; legalábbis erre utal a Mentőírás, amelyben már egyértelműen
elutasítja a vád versértelmezését, határozottan kijelentve, szerkezetileg is fontos helyeken
hangsúlyozva, hogy költői levélről van szó, hogy e szöveget költői műként kell értelmezni.
A műfaji besorolás Batsányi érvelésében először a címmagyarázatban kerül elő:
E költői levelet 1793-ban írtam. Annak a barátomnak a neve, akihez intézve van,
ismeretes a Magyar Museum olvasói, sőt mindazok előtt, akik csak egy kissé is
törődnek hazai irodalmunkkal; – s ezt joggal föl lehet tenni éppenséggel azokról, akik
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ezt a hexameterben írt költői levelet olvasni fogják.293

E bevezető passzusban a műfaj meghatározásának funkciója az, hogy a vádirat
intenciójával szemben – amely szerint ez a levél a vádlottat jellemző dokumentum
(személyi gyanújel) és az összeesküvésben való részvétel bizonyítéka (tárgyi gyanújel) –
kijelentse, a szöveg különleges megközelítést igényel, mivel a műfaj pusztán egy virtuális,
jól körülhatárolható közönség, a Magyar Museum olvasói, illetve általában véve a magyar
irodalommal foglalkozók számára jelentésteli, e körön kívül azonban értelmezhetetlen.
Erre utal a Mentőírás akkor is, amikor a tanulmányi előadó „képtelen” magyarázatára
emlékeztet, melyben az a címzett nevét nem ismerve Szent Jób és Szent László ellen írt
szatíraként fogta fel a verset, és Batsányi elítélését kérte.
A cím értelmezése után kezdődik Batsányi magyarázatában a költői levél műfajának
részletesebb ismertetése:
E levelet költői műként kell tekinteni, és a költészet ama műfajába kell sorolni,
amelyre hajdan Horatius adott oly ragyogó, közülünk alig valaki által utánozható
példákat.294

A felmutatott horatiusi előkép a Mentőírás érvelése szempontjából több funkciót is
betölt: egyrészt a műfaj címbeli magyarázatának hitelét növeli, mivel az antik szerző
auctoritása bizonyítja, hogy a költői levél valóban a poétikai hagyomány része. Ezzel
cáfolja a „»hatalmi önvédelem«-ként” fellépő cenzúrára jellemző szemléletet, amely a
kulturális emlékezetet kizárólag a jelenre korlátozza.295 Másrészt lehetőséget nyújt
Batsányi számára, hogy megemlítse, Horatiusnak „is nem kevésbé, mint e korban
minékünk […] folytonosan meg kellett küzdenie” az ostobák és az „ízetlen kritikusok
bárgyú bírálataival, sőt […] csaknem az összes hozzá nem értő szenátorok lármájával
is”.296 Ugyanazokkal a problémákkal nézett szembe (és az érvelés szerkezete, logikája
alapján ugyane műfaj miatt) tehát az antik szerző is, mint a perbe fogott Batsányi, akit
ennek az alakzatnak az ereje (és/vagy a címmagyarázatban megjelölt értő közönség) kell
megvédjen „az ügyész vádjától, holmi tanulmányi előadók gyűlöletétől, vagy a Móricok
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félremagyarázásától”.297 Harmadrészt a horatiusi minta megjelölése megadja a műfaj
tematikus sajátságait:
Flaccus lantja […] bennünket s korunkat gyönyörködtetve int, bájos zengésével az
erény s a haza szeretetére hív, felgyújt, és a századok szüntelen múlása közben erőben
mindig gyarapodva, mindenhol és mindenkor gyönyörködtetni fogja a legjobb,
legkülönb halandókat.298

Horatius költészetében e témák (buzdítás az erény és a haza szeretetére)
természetesen nem kizárólag a költői levél műfajára jellemzőek, sőt, viszont Batsányi
azzal, hogy itt említi őket, egy újabb érvet gyárt megmagyarázandó, mit jelent az
értelmezés számára a műfaj, miért ezt választotta. A Mentőírásban a vers létrejöttének
indokaként ugyanis azt hozza fel, hogy a költő-barát Mohácson volt kiküldetésben, s „e
mezőváros gyászos neve” a meggondolatlan és végzetes döntéseket, e döntések átkozandó
„értelmi szerzőit”, a haza számos szenvedését idézi fel. A költői szándékot pedig úgy
magyarázza, hogy „mindezt a költő tudta és érezte; és hogy a pártviszályok átkait,
minthogy ebből az alkalomból szembeszökően megmutatkoztak, láttassa és megéreztesse,
versben fejezte ki”.299 A műfaj előadott eredete alapján, továbbá a vers létrejöttének
indoka, valamint a szándék kölcsönösen magyarázzák, erősítik egymást; semmissé teszik a
vádirat állításait és előkészítik azon további magyarázatokat is (a vers részei, az egyes
kifejezések jelentése), amelyek részletekbe menően cáfolják a vádirat versértelmezését.300
2.4.2.3.3. A szerző
Batsányi az 1794. októberi felterjesztésében miután felsorolja megvádoltatásának vélt
indokait, az ennek során felmerülő elméleti problémára is választ keres. A kérdés számára
az, amint az alábbi idézet mutatja, hogy a törvények útmutatása szerint mikor lehet fellépni
egy szerző ellen:
Im Grunde könnte die Strafe den Author – und zwar da nur nach der Weisung der
Gesetze – dictirt werden: entweder wegen der Bekanntmachung, oder wegen den
Inhalt des Gedichts.301

Két okot ad tehát meg: vagy a költemény ismertté tevése, vagy tartalma miatt. A
franciaországi változásokra kapcsán ez utóbbit részletezi is: a tartalom a költemény
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általános jelentésére (allgemeine Sinn) és az egyes kifejezésekre (Ausdrü[c]ke) vonatkozó
kifogások gyűjtőelnevezése. A végkövetkeztetés azonban mindkét ok esetében ugyanaz: a
cenzúra magára vállalja a szerző felelősségét.302 Említett verse miatt Batsányi tehát nem
bűnös, mivel a cenzúra több ízben engedélyezte. Álláspontját igazolja, hogy nem sokkal
korábban felmentették a vers kapcsán megfogalmazott vádak alól.
A Szentjóbi-episztola esetében – mivel emiatt „bűnösnek” találták – az érvelés más
irányba halad. Batsányi előbb a referens alkalmasságát vitatja, mivel az nem jártas sem a
művészetekben, sem a tudományokban (Künste und Wissenschaften), és a költőkkel
(Dichter) is ellenséges. Ezután a szerzők büntethetőségének kérdésére visszautalva rátér
arra, hogy a vádak sem állják meg helyüket, mivel a vers cenzúrára volt adva, továbbá
nagy részét a cenzor jóváhagyta, ráadásul ki se lett nyomtatva és egyébként sem
szándékozott kinyomtatni.303 E felsorolás az ismertté tevés fogalmának részletesebb
elemzésére ad módot. E gondolatmenet a vers cenzurális eljárásában is benyújtott levélig
nyúl vissza, amelyben a nyomdásznak a következők kíséretében küldi utasításait: a Levél,
Szentjóbi Szabó Lászlóhoz pusztán próbanyomat, amely „soll mir nur anstatt eines
Manuscriptum dienen”.304 A felterjesztés érvei, a levéléhez hasonlóan, arra engednek
következtetni, hogy a nyomtatott forma önmagában korántsem jelentette a terjesztés
szándékát. A szerző büntethetőségét Batsányi ezzel korlátozza, a kéziratot kivonja hatálya
alól. Bár az elképzelés nem egyedi a korszak irodalmában – szabadkőműves folyóirat is
jelent meg „gedruckt als Manuskript” felirattal –, de azt is hozzá kell tenni, elképzelhető,
hogy a nyomdászhoz írott levél csak Schalhaussen feljelentésének hírére készült.305
A felterjesztésben megfogalmazott elképzelések a szerzők büntethetőségéről
lehetőséget nyújtanak a védelem irodalomfelfogásáról mondottak újraértelmezésére: az
olyan kijelentések, mint Batsányi első nyilatkozatában a „minden beszédem, írásom,
tanulmányom mutatja, milyenek az én elveim”, csak a terjesztésre került szövegekre
vonatkoznak, tehát amelyekért a cenzúra vállalja a felelősséget. Ugyanezt egyértelműbben
fogalmazza meg egy másik állítása: „nyomtatott írásaimon kívül munkáim közül semmit
sem terjesztettem, és nyomtatott írásaim minden esetben a cenzúrára voltak adva”. 306 A
terjesztésről írottak többszöri, következetes hangsúlyozása feltehetően annak köszönhető,
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hogy a korszakban a terjesztés, az ismertté tevés szempontjából egy szöveg kéziratos vagy
nyomtatott formája közömbös: a sajtószabadság a nemesi szabadságjogok része, tipográfiát
tartani vagy kéziratban terjeszteni egy írást a terjesztést tekintve mindegy (→3.2.2.).
Németh János vádirata nemcsak a költőiség és a műfajiság, hanem Batsányinak a
szerzőség-problematikáról tett észrevételeire is érzékenyen reagál. A már idézett részlet
elején hangsúlyozza, hogy a vádlott kéziratai (Manuscripta) vallanak szerzőjükről. A
cenzori jóváhagyás problémájával nem törődve Németh kitart a januári kihallgatáskor
megfogalmazottak mellett: a Levél, Szentjóbi Szabó Lászlóhoz értelmezése során arra tesz
kísérletet a vádirat, hogy bizonyítsa, a kéziratos műveket (az episztolát és a prózai
jegyzeteket) a jakobinus kátékhoz hasonlóan nem pusztán személyi, hanem tárgyi
gyanújelekként kell a bíróságnak figyelembe vennie. Az elképzelés nemcsak Batsányi
rangos pártfogói miatt kerülhetett előtérbe, hanem amiatt is, hogy így közvetlen
bizonyítékot nyerne a feltételezés: a szerző elkövette azt a bűnt, amivel vádolják. A
jogügyi igazgató interpretációja alattvalóként kezeli a szerzőt, akit természetesen a versbeli
beszélővel azonosít: társát kérdi a szerző, barátaitól vár választ.307 Ezután a prózai iratokra
tér, amelyek felforgató tartalma tovább erősíti elképzelését, és a Batsányi-művekről szóló
részt úgy foglalja össze, hogy „ha mindezeket mérlegeljük, bármelyikőnk könnyen
beláthatja, hogy a bebörtönzött vádlott saját jószántából jutott be a vád tárgyát képező
összeesküvő társaságba”.308
Németh kísérlete, hogy tárgyi és személyi gyanújelként kezelje a verseket, illetve
hogy alattvalóként tekintsen ezek szerzőjére, a vádirat szövegéhez képest talán még jobban
kiütközik a Mentőírásnak a Szentjóbi-episztolát értelmező soraiban. Batsányi ugyanis a
vádat cáfolandó szinte minden alkalmat megragad, hogy kifejezze, nem az alattvaló a vers
szerzője, beszélője: „a költő költő-barátját […] kérdezi”; „a vers-szerző kifejti, hogy mitől
fél”; „a költő a jövőtől retteg”; „ezekbe veti a költő a reményét”; „a költő egyéb barátaihoz
fordul […] akik személy szerint nagyrészt nem ismeretesek előtte, de […] mint ugyanazon
múzsák papjai, vele egy célra sietnek”.309 Az elhatárolás alapja – amint ez részben már az
előző fejezetekből is kiderült –, hogy a költemény sajátos térben létezik, jól
körülhatárolható

célközönséggel

bír,

ami

Németh

jogi-politikai

értelmezésének

érvényességét kérdőjelezi meg.
Az „alattvaló” és a „költő” közötti különbségtétel végső soron a nyilvánosság
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fogalmának értelmezésétől függ. A Batsányi-perben e fogalom többféle használatával
találkozhatunk, egyúttal ezeknek a hazai viszonyok közti és a megszólalás helye által
megszabott értelmezésével.310 A vád elképzelése, amely csak politikai értelmezést ismer, a
nyilvánosság fogalmának az abszolutista államhoz kötődő jelentésrétegével magyarázható:
a „publicus” jelentése „állami”, az államot érintő. Az abszolutista uralkodóval szemben
még a rendek is csupán privátemberek, sőt, a privátszféra nem határolja le az állam
illetékességét. Batsányi „valami balsors folytán […] napvilágot látott” (qvocunque […]
fato, […] prodiit in Lucem)311 versei ez elé a szűkebb értelemben vett állami nyilvánosság
elé kerülnek. A cenzúra léte és maguk a vizsgálati elvek természetesen ugyanezt az elvet
erősítik.312
Batsányi elfogadja ezt az elképzelést, azonban módosítja is: a király mellett a
hatalmat vele együtt birtokló uralkodó réteget alkotó rendek is e nyilvánosságfogalom alá
tartoznak, mivel együtt birtokolják a politikai hatalmat, szemben a politikai jogok nélküli
privát emberekkel, az alsóbb néprétegekkel, lényegében: a nem nemesekkel. Ezért
hivatkozik Batsányi arra, hogy a Magyar Museumot a törvényhatóságok kedvezően
fogadták;313 és ezt a nyilvánosság-fogalmat használja akkor is, amikor azt írja a vádiratról
és a Mentőírásról, hogy egy magánember (privatus) vádjai nem érdemeltek volna
nyilvánosságnak szánt választ (illum [a magánember] publicô responsô haud fuissem
dignatus).314 Fontos hangsúlyozni, a „nyilvános válasz” a Mentőírásra vonatkozik, amelyet
bebörtönöztetése idején írt, lényegében az ügyvéd számára készített feljegyzés.
Amennyiben Habermas nyomán az irodalmi nyilvánosságot a polgári-politikai
nyilvánosság előképének tekintjük, mivel ott olyanok cserélhetnek szabadon eszméket,
akik a politika szférájában nem találkozhatnának, érdemes felfigyelni a Batsányi-érvelés
eltérő nyilvánosságfogalmára. Eszerint ugyanis az irodalmi nyilvánosságban történő
megszólalás valamiképp politikai jellegű megnyilatkozás is. A habermasi ideáltipikus
leírás alapján tehát csak reprezentatív nyilvánosságról lehetne beszélni a védelem szövegét
olvasva. Ugyanakkor az ideáltípustól mégiscsak eltér a 18. század végi magyarországi
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BATSÁNYI 1960a, 585. (339.) – Ugyanilyen felfogásról árulkodik Batsányi 1791-es Tudósíttása is:
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helyzet a nemesség és az uralkodó sajátos viszonya miatt, a fejedelem és az országos
rendek, legalábbis a nemesség elképzelése szerint, együtt alkotják az országot.315
A felhozott vádak veszélyessége Batsányi szerint e nyilvánosság számára nem abban
áll, hogy az irodalmi-tudományos megszólalást korlátozza, hanem abban, hogy az állam
üdve szempontjából fontos politikai nyilvánosságot lehetetleníti el. Emiatt kritizálja –
céljai elismerése mellett is – a II. József alatt követett gyakorlatot.316 Az alattvalóknak
(subditi) ugyanis megvan a maguk feladata „a közügyek helyes folyásá”-ban:317
Nyilvánosság (publicitas) az állam alkotmányának első támasza; e nélkül a szabadság
csak üres szó! Nyilvánosság nélkül, ismétlem, nem jöhet létre lelki egység, semmiféle
kapcsolat, semmiféle kölcsönös bizalom a polgárok (cives) között, semmiféle
közszellem (spiritus publicus); enélkül pedig nincs nemzet sem! […] a királyi udvar
[…] érdeke, hogy meg ne romoljék egy nemes nemzet szabad közszelleme; – hiszen
ez tartja és őrzi meg a monarchiát sértetlenül fényében és fenségében…318

Tacitus Annalesének Cremutius Cordus esetére vonatkozó sorai, illetve ennek
értelmezése nem pusztán a Mentőírásnak a republikánus politikai diskurzushoz való
kapcsolódása miatt fontosak (a Montesquieu- és Gibbon-idézetek ugyanúgy ezt jelzik),
hanem azért, mert saját ügyével való megfeleltetése kifejezi a politikai és az irodalmitudományos nyilvánosság közti kapcsolatot. Ezáltal válhat Batsányi esete „az irodalom
nyilvános ügyének közhasznára” (exemplum fatorum meorum, si fieri potest, in
communem

reipublicae

litterariae

utilitatem

vertat).319

Az

irodalmi-tudományos

nyilvánosság a Tacitus-részlet bevezetője szerint a politikai számára mintegy előképül
szolgál, mivel az előbbit érő támadások az utóbbira is hatnak: a „kicsiny és észre sem
vehető

kezdetekből

súlyos

bajok

burjánoznak

el”.320

Az

irodalmi-tudományos

nyilvánosság a politikain belül létező kisebb halmaz. A tagok részben ugyanazok, ám
olyanok nem tartoznak az előbbibe, akik ne tartoznának az utóbbiba. Különösen jellemző
ebből a szempontból az újságot, a politikai nyilvánosság körénél jóval szélesebb körben
ható médiát elítélő félmondat: a Tekintetes nemes Abaúj vármegye örömünnepére
„megjelent a Bécsben közrebocsátott magyar hírlapban is, amely akkor még nem volt oly
nyomorúságos, és még a köznép lelkületét (spiritum […] plebeculae) is megrontó”.321
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Batsányi érvelésében hangsúlyossá válik, hogy a nyilvánosságra került műveket
ugyan bárki, így a királyi ügyész is értelmezheti,322 de e „bárki” alá mégsem sorol akárkit.
Nem sorolja ide a gyermekeket, az asszonyokat és a „bármely társadalmi osztályhoz
tartozó műveletlen tömeg”-et (inlitteratae in quavis classe plebi).323 Az asszonyok kizárása
az irodalmi közönségből az európai olvasástörténet 18. századi fejleményeinek
ismeretében meglepő – igaz, Batsányi a Mentőírásban, amint az idézetekből már kiderült,
igen szoros tematikai korlátok közt értelmezi műveit, s a korszak női olvasóközönségét
megcélzó irodalmat egyáltalán nem veszi figyelembe.324 A „bármely társadalmi osztályba
tartozó műveletlen tömeg” kizárásával azonban az irodalmi-tudományos nyilvánosság
körének kijelölése mégis egyértelműen a műveltség kritériumához kötődik (ennyiben tehát
mégiscsak magyarázható Habermas alapján): bárki értelmezhet ugyan, de nem képes rá
mindenki. A „közönségessé tett írások” az „együtt gondolkodást”, az eszmecsere
lehetőségét jelentik,325 amely révén az egyes művek „valódi” jelentése e nyilvánosságban
kerül napfényre. Ezért lehet érv Batsányi számára, hogy „mindenfelé száz meg száz ember
idézi” A franciaországi változásokra sorait, mégsem jutott senki eszébe, hogy a vádirathoz
hasonlóan értelmezze.326 A Mentőírás a jogügyi igazgató, a cenzor vagy a tanulmányi
előadó

helytelen

szövegértelmezésével

szembeállítja

az

irodalmi-tudományos

nyilvánosságban – amelynek e hivatalnokok műveletlenségük folytán nem tagjai – a közös
okoskodás

eredményeként

artikulálódó

közvélemény

értelmezését.

Az

avatatlan

értelmezők nemcsak kompetenciahiányuk miatt alkalmatlanak a szövegértelmezésre –
amint arra a nádorhoz írt felterjesztésben utalt Batsányi –, hanem azért is, mert helytelen
magyarázataik nem pusztán az irodalmi-tudományos nyilvánosság ítéletével helyezkednek
szembe, hanem az egész, azaz a politikai nyilvánosságot félemlítik meg:
Mindenekelőtt […] államérdekből is óvakodni kell attól, hogy az író műveinek, mely
az egész nyilvánosság betekintésére nyitva állnak (aspectu totius Publici patentibus),
rossz, helytelen, az író érzületével és céljával nyilván összeférhetetlen értelmet
tulajdonítsanak.327

A két nyilvánosság egymáshoz való viszonyát a cenzúráról írottak is kifejezik. A
plebset.
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cenzorok feladata ugyanis, hogy „értsék meg, mit kíván a nemzet a maga részére, kérjenek
tanácsot a nemzet közvéleményétől” (publicam ejus [nationis] opinionem consulant). 328 E
rousseau-i gondolat329 jegyében a cenzornak, aki irodalmi-tudományos művekről ítél, a
politikai nyilvánosság véleményét is figyelembe kell vennie. A Mentőírás példáját idézve:
alaposan meg kell vizsgálni mind Szabolcs, mind Sáros vármegye felterjesztését (az első a
sajtószabadság és a közszabadság összefüggését fejtegeti, míg a második többek között az
irodalom-tudomány ügyének a katolikus klérus irányítása alá adása mellett érvel), de a
döntésnél Batsányi szerint – legalábbis peres iratai kontextusában – az irodalmitudományos nyilvánossághoz kulturálatlansága folytán nem tartozó, és így e kérdéseket
megítélni sem képes Sáros megye felterjesztését, jóllehet a megszólaló a politikai
nyilvánosság szférájához tartozik, egyáltalán nem kell figyelembe venni. 330
Batsányi érvelése szerint tehát a szerző nyilvánosságra került műve – a kéziratokat,
akár kézírásosak, akár kéziratként szolgáló nyomtatványok legyenek, nem számolja
közéjük – ugyan az egész (politikai) nyilvánosság számára hozzáférhetőek, de
célközönségük egy ezen belül elkülönülő irodalmi-tudományos nyilvánosság, amely
műveltsége folytán nem értheti félre a szöveget, és ami érvelésében ezzel egy, szerzőjét.331
A műveket, szerzőjüket és rajtuk keresztül ezt a nyilvánosságot ért támadások (helytelen
értelmezések) azonban az egész politikai nyilvánosságot veszélyeztetik.
A politikai és az irodalmi-tudományos nyilvánosság közötti lényegi kapcsolat
hangsúlyozása a kettő közötti erőteljes, de a gyakorlatban nehezen meghúzható különbség
miatt – legalábbis az ítélet ismeretében a kései olvasó számára – kétséges eredménnyel
kecsegtet. Madách Sándor mindenesetre más, döntő felfogásbeli különbséget mutató
érvekhez folyamodott a költő Batsányi védelmében. Az ügyvéd argumentumai ugyanis a
művészet (irodalom) önállósuló rendszerének saját logikájára épülnek, amelyben
egyértelműen elkülöníthetőek az egyén különböző társadalmi szerepei: másképpen kell
megítélni a politikai szférában élő, tevékenykedő polgárt (cives) és a művészet
rendszerében alkotó költőt, még ha ugyanarról az emberről is van szó:
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dum enim poëta, quodpiam poëma effingit, oëstro correptus, omnium ac proprium
etiam obliviscitur principorum, unice arti poëseos intentus. – Et hinc est quod hominis
qua poëtae cogitata, eidem qua civi cum ratione et ex principiis agenti neutiquam
attribui possint, possitque quis esse optimus patriota et fidelissimis regi subditus, ex
cujus contraria erui possent carminibus principia.332

Madách állítása igazolásaként Ch. E. Kleist életére és egyik epigrammájára
figyelmeztet, aki költőként a Das [helyesen: Ein] Gemälde című versében erős szavakat
használ a királyok ellen, de mint polgár, királya hű alattvalója, kötelességeit a hadseregben
híven teljesíti, sőt csatában vesztette életét.333 A művészet rendszerét a politika által
megadott szempontok szerint Madách gondolatmenetében is a cenzúra ítéli meg, s mivel
Batsányi versei ennek engedélyével jelentek meg, tehát a vád a polgár elítéltetését kérve
alaptalanul hivatkozik rájuk. Végül Batsányi (politikai) megbízhatóságát igazolandó
benyújtja br. Vécsey Miklós 1791-ből származó ajánlását, amikor védence a pesti egyetem
magyar tanszékére pályázott, továbbá a kassai adminisztráció 1793-ban kelt igazolását,
amely pozitívan nyilatkozik Batsányi hivatali működéséről, s harmadikként ugyanebből az
évből egy bírói igazolást arról, hogy a versek megjelenését a cenzúra engedélyezte.

2.4.2.4. Élet és irodalom
Batsányi és Németh episztolafelfogásának különbsége, amint azt jeleztem, természetesen
magyarázható ellentétes érdekeikkel. A dolgozat szempontjából azonban ez közömbös,
mivel az episztolaelmélet hagyományát tekintve mindkettejük érvelése releváns. A jogügyi
igazgató gondolatmenetét nemcsak a korabeli általános jogi és a konkrét peres kontextus
támogatja, hanem a 18. századi episztola- és levélelmélet is: korántsem magától értetődő
ugyanis, hogy az epistola jelentésmegoszlása valódi megkülönböztetést jelent a misszilis és
a költői levél között. De Batsányit ugyanígy igazolják azok az elméletek, amelyek a műfajt
a horatiusi episztolákból elvont szabályok alapján definiálják. Ugyanez magyarázza, hogy
az ellenfelek miért nyúltak tendenciózusan a hagyományhoz.
Hogy az episztola kapcsán lefolytatott cenzurális eljárás ellenére is csak egyéb forrás
híján fordult az ügyész Batsányi esetében művei, s különösen e költői levél felé, jól
mutatja, hogy Szentjóbival vagy az episztolában emlegetett Verseghyvel szemben fel sem
hozzák a verset. Mindkettőjük esetében elégséges bizonyíték állt a jogügyi igazgató
rendelkezésére; hiába mellékelte hát az ügyvéd Szentjóbinak Ferenc király trónraléptekor
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írt drámája német kiadását (Mathias Corvinus oder Volksliebe ist edler Fürsten Lohn,
Ofen, 1792.), hiába hivatkozott arra, hogy védence költő, csöndes művelt ember, s mint
ilyen, tőle távol áll mindenféle forradalom:334 a politikai nyilvánosság szférájában
elkövetett hibákat nem lehetett semmissé tenni az irodalmi-tudományosban megszerzett
érdemekkel. Azonban Batsányi tendenciózussága is hamar kiütközik, ha a per kontextusán
kívül keletkezett forrásokat is figyelembe vesszük. Így a per előtt született Barátságos
levele azon megjegyzése, amely a magánszférától elkülönülő irodalmi nyilvánosság
megteremtésében a (barátságos) prózai levelek és a poétai episztolák funkcióbeli
azonosságát vallja; ugyanígy, ha a per lezárulta után készült Szentjóbi halála ihlette versek
filológiailag valószínűsíthető genezisét tekintjük.335
E tendenciózusság azonban nemcsak a Batsányiéhoz hasonló „életbevágó” helyzetek
jellemzője. Az episztola műfajával kapcsolatos megnyilatkozásokban gyakran határozottan
felismerhető, hogy a megszólalót az egyes érvek kiválasztásában sokkal inkább az adott
kommunikációs

szituációban betöltött

pozíciója befolyásolja, mintsem

valamely

kijegecesedett elméleti álláspont. Nem részletezve a következő fejezetekben felhozandó
példákat Batsányi egyéb megnyilatkozásaiból is hasonló következtetés vonható le: a
barátságos levelek publikálásáról a korábbiakhoz képest gyökeresen más felfogásban
nyilatkozik akkor, amikor Kazinczy kiadatja Virágnak küldött Osszián-fordítását. A
magyar tudósokhoz című munkája egyik kézirati változatában kijelenti, hogyha valaki „a’
mí hírünk ’s megegygyezésünk nélkűl valamelly verset, vagy […] akármiféle egyéb
munkát, nékünk tulajdonítván, a’ miénk gyanánt, a’ mi Nevűnk alatt, nyomtatásban Világ
elejébe botsáttana, (ha szinte tsak eggy – valaha talán ő-néki de nem olly végre, írtt, ’s
küldött barátságos levél volna-is az)” nem tartja sem „jó”, sem „emberséges embernek”.336
Végül a gondolat továbbfűzése teszi teljessé az ellenpontot:
Ne engedgyük, ó Hazámnak Fijai! ti jobb és érdemesebb Magyar Írók! ne engedgyük
soha, a’ mi nemzeti litteratúránkban szokásba jőni, a’mit más szomszéd Népek’
némelly Tudóssainál-is útálva látunk; a’ miért a’ jobban, betsűletesebben érző ’s
gondolkodó, tudós Férjfiak ott-is olly gyakran, olly méltán panaszolkodnak; és a’ mit
valóban többnyire tsak az olly gondolatlan, szeles, és hírre, ditséretre vágyó […]
kérkedő emberkék szoktak tselekdni, […] a’ kik illy rút tetteikre nézve éppen nem
követésre méltó példák!337
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2.4.3. Kritikusi reflexiók és írói önreflexiók a 19. század első harmadában
Az előbbi fejezetet záró Batsányi-részlet figyelmeztet arra, bármily bőséggel álljanak is
rendelkezésünkre a korszak levelezéseit, írói feljegyzéseit és a különböző naplókat
fellapozva adatok egy-egy műfaj kortársakat érdeklő problémáiról (vagy bármilyen
irodalomszemléleti kérdéséről), a források helyiértéke nem teszi lehetővé egy-egy szerző
részletesebb műfaji ars poeticájának feltárását. A megjegyzések ugyanis a költői levél
esetében is csak a költők saját episztolaírói gyakorlatára, valamint a költőtársak műveire,
kisebb számban pedig egy-egy poétika vonatkozó fejezetére vonatkoznak. A források
adottságait figyelembe véve nem meglepő, hogy alig érik el a kritikusi reflexió, illetve az
írói önreflexió szintjét, tehát a felvetett problémát nem tágabb összefüggésben vizsgálják.
Mindezek miatt megelégszem a következőkben e reflexiókból néhány gyakrabban
felbukkanó szempont kiemelésével – a tárgyalt poétikák, irodalomtörténetek által
szükségszerűen befolyásolva –, és elemzésével.

2.4.3.1. „Elhagyom íme a versírást”. Az eredetmítosz
A Horatius-irodalom kapcsán már előkerült az Episztolák könyvének első darabja,
amelyben a költői levél műfajának tömör eredetmítosza található. „A’ verseléssel, hát ’s
más gyermekségekkel Felhagyok már” gondolata szorosan összekapcsolódik a költői
leveleket tartalmazó könyvek datálásával. A korabeli szakirodalom álláspontja szerint az
ódák negyedik könyve kivételével minden munkája megelőzi az episztolák első könyvét,
amelyet Horatius 46–47 éves korában adhatott ki.338 S mivel ez párosult azzal, hogy
költészetéből az ódákat tartották a legtöbbre,339 érthető, miért kerül elő mind az elméleti
irodalomban, mind a költői önreflexiókban ez a toposz.
Erre utal Döbrentei, mikor azt írja, hogy „[a]z ezen nemben való dolgozásnak inkább
a’ férjfiú kor oszthat szerencsét”, ugyanígy Holéczy akkor, amikor az episztolák kapcsán
egyik közbevetésében megjegyzi, „a költői ér Horatiusban apadt is az öregsége felé”. 340
Manso maga is hasonló életrajzi indokokat sorol fel, amikor arra keresi a választ, Horatiust
mi ösztönözte e műfaj választására (megteremtésére). Lángoló tüze – így Manso –, mely
lírai versekre gyújtotta, már kezd kialudni, és ez a műfaj a kései ódákban megjelenő
338
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szókratikus életbölcselet kifejezésére szerencsésebb; a szatírákban kialakított költői
előadást kis módosítással felhasználhatta; továbbá barátai, akiket megbántani hálátlanság
lett volna, verseket szerettek volna még tőle olvasni.341 Mindemellett Manso számára a
műfaj költői volta nem kérdéses.
Az írói önreflexiók közül Kazinczy és Berzsenyi esetében valószínűsíthető a
horatiusi toposz hatása. Kazinczy egy 1816-os, Döbrenteinek írt levélben a következőképp
indokolja, miért is alkot e műfajban:
W[esselényi] ébresztette-fel bennem 1809. a’ poétai spiritust; már akkor el vala
végezve, hogy erőmet verselésben nem próbálom. Ha az a’ nagy lelkű gyermek lángba
nem hozott volna a’ magamhoz nem bízás talán nem engedte volna, hogy többé
merjek, kivált hogy Sonettjeim ’s az Ottave Rime kifárasztott.342

Kazinczy ezzel az életmű értelmezéséhez is kulcsot ad, a horatiusi költői életpálya e
toposzára utalva mintegy a „szent öreg” szerepét készíti elő. (Az öreg itt természetesen az
a szókratikus bölcs, prózai leveleiben szívesen ölti magára e szerepet – az idézet 1816-ból
származik.) Korai episztoláit, episztolatöredékeit ezzel a kijelentéssel egyszerűen kitörli,
minden későbbi (ön)értelmezés az 1809-eseket, a Wesselényihez és a Csereyhez írottat
veszi alapul.
Berzsenyi hasonlóan magyarázza (és szintén Döbrenteinek), elhatározása ellenére
miért veszi fel mégis a „lantot”:
Azonban Gróf Bethlen Ádámné csakugyan megszegeté ezen feltételemet [ti.
Berzsenyi lemondott a poézisról], s azzal a szép koszorúval, melyet múzámnak nyújta,
ismét dalra fakasztott. […] S ha zenghetek még olyat, melyben kedvetek találjátok,
ezen nemes hölgynek köszönjétek azt.343

Ennek jegyében indítja A bonyhai grotta című versével a második kiadásban a
legnagyobb számban episztolákat tartalmazó negyedik könyvet, és ugyanitt a Döbrenteinek
címzett költői levelében általánosabb szintre emelve a magyarázatot – „’s letettem ámbár
lantomat kezemből, […] De oh nem élet a’ muzsátlan élet!” – szintén erre az
eredetmagyarázatra utal.344 Kölcsey kritikájára írott válaszaiban Berzsenyi ismét előhozza
a műfajválasztás kérdését, és egyértelműen a horatiusi toposzhoz kapcsolja. Mind az 1818as, mind az 1825-ös változatban a tartalomra helyezi a hangsúlyt: „az emberiségnek
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legszentebb jussait”, illetve „hasznos igazságokat” „akartam én azokban mondogatni”.345
Kazinczynál és Berzsenyinél annyiban módosult a toposz a wielandi értelmezéshez
képest, hogy ők korántsem „dévajság’ szesze” gyanánt teszik e kijelentéseket – legalábbis
a források jellege nem erre utal. Manso egyik érvéhez hasonlóan azt hangoztatják, hogy
egy jeles személy iránti tisztelet, hála hozza „lángba” őket. Náluk sincs szó tehát arról,
hogy a verselés ne volna méltó a férfihoz (bölcshöz).346 Sőt, fontos, hogy az episztolákat e
magyarázatokban mindig költői műnek tartják – még ha Berzsenyi az ódához képest jóval
kevesebbre becsüli is e műfajt. Ezért kelt megütközést a Kölcsey kritikájának episztolákat
elítélő gesztusa, amely szorosan összefonódik „Rec.” érvelésében Berzsenyi „minden
értelemtől általában üres” verseivel, a költői pálya lezárultával:
Ezen gondolati s érzeményi keskeny körből lehet azt kimagyarázni, hogy a Berzsenyi
magát már egészen kimeríttetnek lenni látszatik s talán elérte, noha még igen jókor a
határt, melyet a természet a poeta és nem-poeta közt vona, s ami utoljára a
leglelkesebb költőknek is elérni kelletik. Mert másként hogyan kelle vala származniok
azon IV. könyvbeli Episztoláknak, azon durva jambusokba öntött deklamációknak? A
poézisnak ezen korcsneme darab időtől fogva a magyar literattúra köréhez képest
sűrűen kezd gyakoroltatni.347

Kölcsey kritikája tehát két ponton támadja a műfajt: egyrészt az „elpoetátlanodás”
jele, másrészt pedig nem teljes értékű költői műfaj. Szemere Tudosításában azonban
hatásosan érvel amellett, hogy a recenzensnek nem sikerült bizonyítania, Berzsenyi
poétaságának megszűnése gondolatai és érzeményei szűk köréből származik – ez minden
költőt utolér –, és nem volt „képes bebizonyítani, hogy valamelly költőt epistolak írására a’
gondolati ’s érzeményi szűk kör, sőt az elpoetátlanodás tántoritaná” –, ennél fogva az az
állítás sem állja meg a helyét, mely szerint „az epistologra[p]hia korcs neme a’
költésnek”.348 Szemere érvei alátámasztásául felidézi a Kis János-kritika vonatkozó
passzusát, mint amelyben „a’ recensens [meg]vallja ennek [a műfajnak] teljes vérü és igaz
eredetét”:349 múzsától, még ha pedestristől is, veszi eredetét, tehát nem lehet korcsnemű.
A Tudosítás szerzője azonban továbbmegy, és a horatiusi mítosz helyett más
magyarázattal is szolgál az episztolák keletkezését kutatva. Érvként hozza fel az irodalom
belső fejlődését – „[k]ülönben is a’ levelezési zsánér, már csak technikai tekintetben is
annyira el van ágazva a’ széplitteratúrában, hogy annak több féle osztályaira találunk
345
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példányokat”350 –, ám ennél jóval hangsúlyosabb a történetfilozófiai magyarázat:
Sőt nem szőrszálhasogatás volna kérdeni, vallyon a’ poetai epistolákat nem maga az
élet szüksége, Bedürfnisse hozta és hozza elő korainkban, ’s nem fog e e’ szükség igen
sokáig, ’s talán örökre, surrogatuma lenni és maradni a’ poetának lelkesedés vagy
lelkesítés helyett, melly a’ regieknél a’ közönséges ünnepek, játékok, közhelyszerű
felmondásokban állott, ’s az élet prosaiságát poetaivá emelte föl. […] változott az idő,
’s változott az életnek mind szüksége mind gyönyöre. Később gondolatok és
érzemények keletkezének, mellyek magasabban állának mint a’ prosai élet, de
alacsonyabban, mint a’ poetai világ mellyek elmondásra valának alkalmasok nem
pedig eléneklésre; ’s így fogtak származni az epigrammák, ’s így az ezekkel rokon
epistolák.351

Szemere
történetfilozófiai

magyarázata

a

értelmezésével

schilleri

naiv

magyarázható

és
–

szentimentális
ugyanez

tipológiájának

előkerül

Berzsenyi

antirecenzióiban is –; Schiller tanulmányában ráadásul Horatius a szentimentális költészet
első és legkiválóbb képviselője.352 Szemeréhez hasonlóan nyilatkozik, még ha elméleti
háttere nem is állapítható meg ilyen biztonsággal, a Hasznos Mulatságok kommentátora is,
aki szerint „[a]’ Szép mesterségeknek ezen műve kevés példákban maradott fen a’
régiségből”, „[i]nkább gyakorlották ezt az újabb Nemzetek”.353
A műfaj tehát a történetfilozófiai érvelés szerint a költészet naiv (görög), gyermeki
korszakához képest szükségszerűen a reflexív szentimentális férfikor egyik autentikus
kifejezési eszköze. Ezzel Szemerénél általánosabb értelmet nyer az is, hogy a költői levelet
a horatiusi életművön belül a kései művek közé sorolják. (Hasonlóan „szentimentális”
döntés, hogy Döbrentei Horatius legkiválóbb munkáinak egy feljegyzése szerint az
episztolákat tartja.354)
A költői levél eredetéül felhozott magyarázat viszonylagos állandóságát figyelembe
véve, valamint szem előtt tartva azt is, hogy Horatius a példa, érthető az az egyöntetűség,
amely a legkülönbözőbb időpontban született, legkülönbözőbb műfajú írásokat jellemzi az
episztolaköltői habitusról elmélkedve. A Spectatortól kezdve Wielandon át Mansóig
350
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ugyanazt írják:
so muß ein reifer und durch Erfahrung gebildeter Verstand, ein gereinigter
Geschmack, Kenntniß der Welt, tiefe Einsicht in die moralischen Dinge, Feinheit, des
Witzes, und die Gabe des sanften sokratischen Spottes, der durch Nachsicht und
Gefälligkeit gemildert wird, kurz, so müssen die Eigenschaften, die den Philosophen
und den Weltmann ausmachen, mit der Talenten der Dichtkunst in ihrem Verfasser
vereinigt seyn; d.i. man muß ein Horaz seyn, um poetische Briefe zu schreiben, wie
Horaz355

A magyar irodalomban ugyanez az elvárás fogalmazódik meg a legkülönfélébb
helyeken. A korszakban a műfaj reprezentatív darabjaként számontartott Horvát Istvánhoz
írt Vitkovics-episztoláról megjelent német nyelvű recenzió elsősorban a szerző
képességeire koncentrál, és úgy ítéli meg, „mehr Streben nach Vollendung, nach Welt- und
Menschenkenntniss, und dann wird keiner von unsern Schriftsteller so geschikt seyn,
wahrhaft horazische Episteln zu schreiben”.356 Mivel Kazinczy az episztolaköltői
habitusról a Wieland-jegyzetek fordítása során nyilatkozott, nem meglepő, hogy leveleiben
szintén ugyane felfogás jelenik meg. Rumynak 1817 decemberében azt írja, hogy Horatius
az episztolákban mint „Dichter, Philosoph und Weltmann, (alles von dem allerersten
Rang)”357 lép fel. Majláth Jánosnak is hasonlóképp nyilatkozott:
[Horatiust az episztolákban] bewundere ich wie der grosse Dichter, der wirklich
grosse socratische Weise, der abgeschliffene Weltmann und der grosse Linguist in
eins zusammenfliessen.358

2.4.3.2. „fenn hangú” és „pongyola”. Tónus és tárgy viszonya
Az episztolairodalomban lezajlott változások iránya arról tanúskodik, hogy amíg az
episztola nemcsak a gyakorlati életbölcsesség egyik adekvát kifejezési formájaként jöhet
számításba, hanem egy bármilyen alkalommal felhasználható üres formaként, addig
szigorú értelemben vett episztolai tónusról sem lehet beszélni, mivel azt minden esetben a
téma, illetve a címzett személye szabja meg. Az egyetlen megkötés, hogy egy levélen belül
ezeket nem lehet vegyíteni. Ezen változtat Batteux, amikor elkülönítette a témából fakadó
stílust, amely egy levélen belül változhat a tárgy változásából adódóan, és a személyhez
kötődőt, amelynek viszont állandónak kell lennie egy levélen belül.359 A 18. század utolsó
355
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harmadának teoretikusainál (a legelső felhozott példa Eschenburg volt) azonban a stílustan
szempontjából változás figyelhető meg, mivel az előkelő személyekhez intézett, a magas
stílusba tartozó költői leveleket már nem tartják valódi episztolának – jóllehet a műfaji
minták egyáltalán nem zárnák ki –, az egyedüli előírás immár csupán a horatiusi levelekre
jellemző „Ernst und Spott”.
Az episztolával szembeni elvárások abból a változatos formában előkerülő, de
mindenféle levélre igaznak gondolt cicerói definícióból származnak, amely szerint a levél
„távollévő barátok beszélgetése”. Ez a középső stílusszintnek megfelelő barátságos tónust
hozza magával:
A’ bizodalmas nyilt szívűség; a’ szelíd ’s barátságos érzés; a’ közönséges igazságok,
’s az életnek filozófiája azok a’ tulajdonságok, mellyeknek a’ Költeményes Levélben
(Poetica Epistola) ki kell tündökleni.360

A poétikákban megfigyelt fordulat a magyar episztolaelméleti reflexiókban is
nyomon követhető: Kazinczy megjegyzései tanúskodnak róla. Korai 361 episztoláival, mint
amilyen a Wesselényihez vagy a Csereyhez írott, nem volt megelégedve. Levele szerint
eleinte nem tudta pontosan megfogalmazni még magának sem, mik a kifogásai:
A’ Csereyhez írt Epistolát Kisnek küldöttem-meg, ’s nincs meg nálam párban.
Homályosak ideáim felőle. Van benne sok a’ mit másképen szeretnék: de nem tudom
mint szeretném másképen. Bár csak Kis igazítaná-meg azt. Ebben a’ nemben ő
közöttünk a’ Mester, ki mindnyájunkat taníthat.362

E levél után fél évvel, 1811 januárjában, Rumynak írva ezeket heroikusnak
(heroische), míg a Poétai Epistola Vitkovics Mihálynak címűt dévaj és víg kedélyű
munkának nevezi, s a horatiusi Ibam forte via sacra kezdetű szatírával (Sat. I. 9.) való
hasonlatosságát emeli ki.363 Ragályinak egy hónappal később már azt írja, hogy az első,
melyet episztolái sorában ő is episztolai tónusúnak tart – a korábbiak ugyanis mind
heroikusak (heroische) – az az „eggy soha sem látott Római Arcáshoz”364 írott. Majd 1812ben Kölcseynek küldött levelében fejti ki pontosan saját – addig elkészült – episztoláiról
alkotott véleményét:
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Az én episztoláimnak tónusok nem a’ Horátzéinak enyelgések, mellyekről Herder azt
mondja, hogy annak karaktere Ernst u. Scherz, und Scherz und Ernst. Az én
Epistoláim charaktere Hochsinn. (Illyen kivált a’ Wesselényihez, Csereyhez,
Desőffyhez írtaké.) Ugyan azért olly igen kedves nekem az Arcashoz írt Epistola, mert
az nem paradé – hanem pongyola. Illyen a Helmeczyhez írott is, mellyet ide zárok. A
Gr. Török Lajoshoz írott (a’ ki még akkor nem vala Ipam) fenn hangú ugyan, de még
is nem olly feszes, mint p. o. a’ Desőffyhez írott, melly közel jár a’ Chriához. De a’
Horátz Epistoláji köztt is van fenn hangú, és csaknem Chria.365

Kazinczy fenntartásai egyes episztoláival kapcsolatban normatív szempontból tehát
könnyen érthetőek. A korai episztoláit heroikus tónusúaknak tartotta: „Hochsinn”, „fenn
hangú”, „parádés” kifejezéseket használja, ezért nevezi őket egy másik levelében „sublimis
Epistolák”-nak.366 Hérosz(ok)ról, illetve héroszokhoz szólnak, tárgyuk vagy a címzett
személye ezt a fenséges stílust követelte meg, amely viszont – és ez már poétikai
nézeteinek sajátos egyvelegéről árulkodik – nem illik az episztolához.
Kazinczy tónuselméletével kapcsolatos elképzeléseire itt is igaz lehet, amire Csetri
Lajos hívta fel a figyelmet, miszerint Kazinczynál az még szorosan kötődik az iskolás latin
poétikákhoz, leginkább azok felől érthető meg.367 Szintén Csetri Lajos figyelmeztet arra,
hogy az episztolákról vallott nézeteit már az 1810-es évektől kezdve egyre inkább Wieland
kommentárjai befolyásolták, amit a leveleiből vett idézetek is igazolnak: Horatius volt
ugyanis az a viszonyítási pont, amihez képest elmarasztalta saját műveit. Azok
jellemzésekor Herderre hivatkozott, de éppúgy idézhetett volna mást is, tudományos
közhelyeknek számítottak ezek az általános megállapítások.368 Hasonlóképpen fogalmazott
egy Kis Jánoshoz írott levelében is, itt azonban szemben a Kölcseynek írott önkritikus
megjegyzésekkel, mind saját, mind Horatius episztoláinak karakterét a „bölcsességgel
öszvepárosított bolondoskodás vagy inkább csak bohóskodás”-ban látta.369
A horatiusi mellett Kazinczy még egy episztolatípus különített el a maga írói
gyakorlatában: az ún. francia stílusút. Ezeket egyrészt a versmérték jellemzi, rímesnek és
skandáltnak kell lenniük – Kis János ilyen (azaz rímes, skandált) kívánt Kazinczytól,370
Másrészt pedig a „ton badin”, tehát a bohóskodás, az elmésség jellemzi a francia stílusú
episztolát. Ebben a nemben több költői levél is született (Ráday Pálhoz, Soós Pálnéhoz,
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Festetich Györgyhöz, Egy félénk íróra [Poéta vagy Historicus…]), s noha közülük
Kazinczy nem egyet kedvelt, nem készített gyakran efféléket, mert nehezek ugyan, de
„[m]indég könnyebb nehezet írni, mint könnyűt”.371 Jórészt csak arra valók, hogy Kazinczy
kitapasztalja, alkalmas-e a magyar nyelv a bohóskodásra,372 mivel ez „nálunk egészen
isméretlen termés, mert felette nehéz szépen, elmésen, könnyen urbanitással tréfálózni,
szurkálgatni”.373 Figyelembe véve, hogy miként Szemere, ő is kedvelte a Gleim- és Jacobiféle episztolákat, az ekként jellemzett francia költői levél az Eichhornnál gresset-inek
nevezett típusnak felel meg – amely azonban, mint jeleztem, az elméleti-kritikai diskurzus
alapján nemigen különbözik a horatiusitól.
Néhány évvel később viszont Kazinczynak a helikoni megtiszteltetésére írt episztola
kapcsán tett észrevételei ennek ellentmondani látszanak: az itt jellemzett, és szintén francia
stílusúnak nevezett episztola leírása alapján nem a „ton badin” követelményeit tartja szem
előtt, sokkal inkább a francia „ältere Manier”-nak felel meg. A különbség oka az, amint a
Kölcsey–Döbrentei-levelezéshez írt kommentárjaiból kiderül, hogy a francia nyelv
alkalmas ugyan „Voltairi Epitrek’, és Bernard-i, Gresset-i, Chauleiu-i édes bohóskodások’
írására”, de a túlságos szabálykövetés, „nem-merés” miatt „gyengűlt el”.374 Kazinczy
értelmezése tehát a Toldy által a Teleki-, Orczy-féle episztoláról írott véleményével van
összhangban:
Ezt a’ formát választottam, tudván hogy ezt szeretik az újat és idegent filagoriáknak
nézők. De azzal az istentelenséggel éltem, hogy a’ nálunk szokásban volt és így
magyarnak képzelt modú versezetet egészen a’ franczia Epitrek’ stíljében csináltam.
Azoknál nincs phantasiai játék, ’s poétai szegénységeket a’ sentiment’ éneklése által
pótolgatják.375

Kazinczy tehát – és ebben Toldy is rá hivatkozik – azokat tartotta jó episztoláknak,
amelyeket a horatiusi „pongyolaság” jellemez. Azt, hogy Kazinczy mennyire komolyan
vette a stílusszintek problémáját, az is mutatja, hogy a Bölöni Farkas Sándorhoz címzett
verset azért nem vette föl episztolái közé (noha eredetileg annak szánta), mert „[e]nnek
tónusa nem Epistolai tónus.”376 Kazinczy a későbbiekben is legtöbbször ezt az értelmezési
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kategóriát alkalmazza egy-egy újabb költői levél megítélésekor.
Berzsenyi saját episztoláinak jellegzetességeiről Kölcsey kritikájának hatására írt. A
több változatban elkészült antirecenzió alapvető egyezések mellett jelentős eltéréseket is
mutat. Az egyezések közé tartozik, hogy Kazinczyhoz hasonlóan a stílus szempontjából ő
is két típust különböztet meg: a „fennjárót”, ami az általa művelt episztolát takarja, és a
„pongyolát”, ami pedig a „közönséges” költői levelet jelenti. Egyezik továbbá az
ellentétpár jellemzése is: mindkét esetben377 a schilleri naiv és szentimentális tipológiájára
épül. A „közönséges”, Kazinczy-féle horatiusi episztolák sajátsága 1818-as leírása szerint
az „elmés furcsaságok, váratlan fordulatok”, egyszóval a „gyermeki flosculus”-ok
használata, miként 1825-ben, csak utóbb a „gyermeki”-t cseréli „naiv”-ra. Ugyanígy saját
„IV. könyvbeli durva jambusokba öntött deklamáció”-inak jellemzése is állandó: 1818-ban
verseinek férfias karakterét állítja szembe a gyermekiséggel, 1825-ben pedig azért
hibáztatja Kölcseyt, mert „a szentimentál episztolában naiv flosculusokat” keres.
Berzsenyi nem változtatott a két alaptípus jellemzésén, de a hozzájuk kapcsolódó
tónuselméleten, illetve megítélésükben igen. Az Antirecenzióban ugyanis egyértelműen az
iskolás stílustant veszi alapul:
Ami episztoláimnak szokatlan tónusát illeti, arra ez a válasz: valamint minden
versezetnek lehet különféle tárgya és tónusa, ugy az epistoláknak is; s valamint
minden költeménynek tónusát nem a vers neve, hanem egyedül a tárgy természete
határozza meg, ugy az epistoláét is. Én az emberiségnek legszentebb jussait nem
önthetem játszi szinekbe, hanem a tárgy méltósága szerént komoly tüzzel kellett
előadnom. S az ily tónushoz a közönséges episztolák szokott cifraságai: az elmés
furcsaságok, váratlan fordulatok, meglepő stutzeri kapriolok s más ily gyermeki
flosculusok nem illenek.378

E határozott kijelentés mögött álló iskolás stílustannak azonban már az 1818-as
változatban is olvasható egy rövid cáfolata, amely önellentmondásba keveri az érvelést. Az
idézett részek előtt nem sokkal ugyanis még azt írja Berzsenyi, hogy „nem az a kérdés, mit
zeng, mit és mint érez a poéta; hanem, mint zeng, s milyen színekbe öltözteti tárgyait”,379 a
Tudományos Gyűjteményben megjelent tanulmányában azonban feloldja ezt az
ellentmondást. „[A]z ily, inkább prózai, mint poétai beszédeket” – feltehetően sermo
értelemben használva a kifejezést – elő lehet adni pátosszal is, mint Persius és Juvenál, és
„Witzzel”, mint Horatius és Kazinczy, sőt, ez utóbbi alkalmasabb is az episztolák esetében,
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mivel az ódai hevület és pátosz az óda műfaján kívül nem szerencsés. 380 – Ezzel azonban
nem mindenki ért egyet. Igaz ez mind a műfajra általában, mind konkrét művek esetében.
Előbbit Toldynak a Wadasi Jankovich Miklóshoz című episztola kapcsán idézett levele
jelzi, utóbbit Döbrentei egyik fejtegetése, amely szerint Kazinczynak „fenntlengőbb lelke
van, mintsem az episztola kívánja”, de ódai tűzű episztolái mégis kiváló alkotások.381
Berzsenyi az Észrevételek (és levelei) tanúsága szerint Horatius és Kazinczy
episztoláit saját művei elé helyezi; azonban a tanulmány e változata arra is rávilágít, hogy
szerzője viszonylag szűk teret enged, szemben Szemere Tudosításával, a schilleri
tipológiának.382 Berzsenyi szerint ugyanis nem maga a műfaj szentimentális, hanem a
költője által lesz naivvá vagy szentimentálissá. Döbrentei maga is hasonlóan nyilatkozik
„az Arcászhoz írt episztolá”-ról, mikor naiv jellegét, bájoló „Göthei poézis”-ét emeli ki.383
Kazinczy és Berzsenyi nézetei végül is megegyeznek az episztolában használatos
tónus kérdésében. A megfelelő stílus azonban a kritikai megjegyzések szerint még nem
biztosítja a költői levél költőiségét: a „pongyola” stílus tematikus kötöttségekkel is jár.
Ennek jegyében zárják ki mind a teljesen hétköznapi témákat, amelyeket „csak egymásnak
kellett volna együtt lételkor elmondani” – ez a 19. század elejétől egészen napjainkig élő
vélekedés –, mind pedig azokat az általános igazságokat, amelyek előadásában a levélíró
inkább gondolkodó és erkölcsbíró, mintsem költő. Röviden, az emberi életre vonatkozó
gyakorlati életbölcsességeket másokat is érdeklő módon kell előadnia az episztolának.
Az érdeklést mint episztolaelméleti kategóriát Manso fejti ki először alaposabban.
Ugyanezt nem sokkal később Pölitz is tárgyalja, az ő elképzelése szerint azonban a konkrét
címzett mint neme (Gattung) vagy mint az egész emberiség képviselője szerepel, tehát az
érdeklés-érdekesség

meghatározásában

a

publikum

is

tényezőként

szerepel.

A

magyarországi elméleti fejtegetések inkább Pölitz elképzeléséhez állnak közelebb.
Döbrentei például mind a Barcsay-életírásban, mind a Példa-szedésben a műfaj magyar
kezdeményezőin a „magasabb” tartalmat kéri számon, ami a kívülálló olvasó számára is
élvezhetővé teszi az episztolákat: „Kis Jánosnak Igaz hát barátomja mindenhez fog
mindenkor szóllani.”384
Pölitz esztétikája azonban nemcsak az eddig bemutatott részleges egyezések miatt
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fontos, tanítása az episztolák esetében Szemere és talán a kivonatát pandektáiba másoló
Kazinczy író gyakorlatát is befolyásolta,385 a szélesebb közönséggel (leendő tanárok,
lelkészek, bírák, ügyvédek) pedig Bitnitz fordítása közvetítette a műfajról alkotott
elképzeléseit. A megfelelő tartalom érdeklővé tételéhez, amint a Pölitzről szóló részekben
már szó esett róla, döntő szerepe van a címzettnek. Az ő révén lehet az előadandó tartalmat
individualizálni (ami az érdekességet biztosítja – a szerző és a címzett közti személyes
viszony az előadást határozza meg) és egyúttal általánosítani, amennyiben egy nagyobb
közösség képviselője, illetve ha eléggé ismert ahhoz, hogy az olvasóközönségnek a név
jelentsen valamint. Az egyensúly fenntartására azonban ügyelni kell, mivel minél
individualizáltabb a téma, annál inkább csak a szerző és címzettje számára érthető (így van
ez a prózai leveleknél), tehát annál kevesebb esztétikai értékkel bír.
A pölitzi elmélet Kazinczy írói gyakorlatára is hatni látszik. Csereinek ugyanis azzal
magyarázza, hogy miért intézi végül Berzsenyihez a hozzá kezdett költői levelet: „es war
zu sehr mit Sachen der Kunst voll, mint hogy ollyanhoz ne kellett volna adressálnom, a’ ki
maga is verseket csinál”.386 De hasonló magyarázattal szolgál a Vitkovicshoz intézett
költői levél magyarázatakor:
ha ebben érdemet kell keresnem, azt az elevenségben – a’ Horátz Ibam forte via sacra
követésében és mindennek, mindennek alkalmasint tökéletes motiválásában találnám.
Vitkovics 1809-ben arra kért, hogy néki írjak valamit, melly hirdesse, hogy egymást
ismertük, legalább azért érdemlem ezt, ugymond, mert én vagyok az első görög
vallású, a’ ki magyarúl írt. Ezt választám tehát themául, ’s így leve a’ darab.387

Úgy tűnik azonban, hogy az értelmezésekben a műfajelméleti előírások problémát is
okoznak. A triász 1811. május 27-i megbeszélésén például teljesen ellentétesen ítélik meg
Kazinczy episztoláit. Szemere kivételével mindenki egyetért, hogy „prof. Fejér gáncsa a’
homályosságra nézve aligha nem igazságos, aligha nem helyes”, mivel mind az
episztolákra, mind az epigrammákra sok magyarázat kívántatik. Ezen álláspont szerint
tehát Kazinczy nem találta meg az egyensúlyt individualizálás és általánosítás között, a
kívülálló számára érthetetlen a vers. Szemere ellenvetése azonban a pölitzi magyarázat
gyenge pontját ragadja meg:
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Kérdém, ha ismernek-e tehát mívet, mely az avattakra és nem-avattakra egyformán
hat; s kérdém, ha lehetnek-e esetek, melyekben az aesthetikai árny nem csak hiba,
hanem érdem?388

Pölitz szerint ugyanis „dieser hingegen [ti. a prózai levél írójával szemben] schildert
die Menschheit in einem Individuum, u. spricht zu jener, indem sie sich an dieses
wendet”.389 Szemere arra mutat rá, hogy nem lehet meghatározni, ki/mi az az emberiség,
akihez az episztola írójának szólnia kell. Bitnitz átültetésében ezt a problémát megkerülte
ugyan – „mennél inkább csak egy személyt érdekel [az episztola] előadásának foglalatja és
formája, tulajdon rendeltetésétől és aestheticai characterétől annál inkább eltávozik”390 –,
de a „nem egy személy” számbeli minimuma ettől még tisztázatlan.
Szemere védelmező szavai a magyar episztolaköltői gyakorlatban egyértelműen
jelenlévő értelmezésre hivatkoznak: az „odi profanum vulgus” poétikai elve 391 már
Ányosnál is jelen van, továbbá Kazinczy is gyakran hivatkozik rá a vitatásba hozott
epigrammák és episztolák értelmezésékor: a nyelv, amit használ „annak a’ lexikonnak [a
szavai], a’ mellynek nyelvét minden culturát kapott, ’s tudományokba béavatott fő érti és
univerzális nyelvnek tartja”.392 Ugyanezt fogalmazza meg Kis Jánosnak 1810-ben
beszámolva erdélyi érdekű episztolájának fortunájáról:
Mártonffy fenn szóval elolvasta [a Cserey-episztolát], hogy Cserey is végyen új részt
benne, ’s az Imprimaturt reá írta, magasztalással szólla felőle, és ezt vetette szavaihoz:
»De ezt itt nemcsak becsűlni, de megérteni sem fogják, mert Erdély a’ Literatura
fentebb nemeit becsűlni ’s érteni nem tudja.«393

2.4.3.3. „csaknem Chria”. A szerkezet
A tónus és a tárgy viszonyának meghatározása befolyásolja az episztolák szerkezetéről
szóló előírásokat. Általában kevés szó esik erről a különböző fejtegetésekben: amíg
ugyanis a prózai levéllel való alapvető azonosságot hangsúlyozzák, addig az erre
vonatkozó szabályok igazítanak el, csak formális különbségeket állapítanak meg,
tudtam kihez intézzem.” KazLev. XIV, 3157. sz., 49. Kazinczy Döbrentei Gábornak, 1816. márc. 17.
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elsősorban a zárlathoz kötődve.
A prózai levélelméletről szóló részben ismertetett levélszerkezeti előírásokhoz
kapcsolódik Csokonainak a Vitéz Imréhez (NN. barátomhoz. 1792) című Dayka-versről
írott kritikája is, amelyben a vers befejezésének és indításának összekapcsolását pozitívan
értékeli:
Hogy pedig Exordiumára, a’ physica fázásra, visszatérjen, ’s annál fogva
Szerzeményének aesthetica unitást adjon: óhajtja az Abaúji szelídebb és kiesebb
vidékeket, sohajt barátiért.394

Wieland és Manso Horatius-kommentárjai nyomán a költői levél költőiségét
hangsúlyozó elméletek azonban eltérnek ettől a retorikus hagyománytól. Mindenekelőtt a
tárgy egységét szabják feltételül, tehát egy levél csak egy témát dolgozhat fel és nem
művészien, hanem természetesen kell „folyni elő” a képeknek, a gondolatoknak. Az
érdeklődés fenntartása, az „érzékítés” azonban megköveteli a kitérőket, amelyek a prózai
levél általánosan megkövetelt szerkezetét megbontják.
Kazinczyt – amint arra Csetri Lajos rámutatott395 – nagyban befolyásolta Horatius
gyakorlata, leveleiben többször reflektál az episztolák szerkezetének problematikájára,
Manso figyelmeztetésével összhangban mintáját maga is Horatius episztoláinak drámai
jelenetezésében, történetmondásában, indirekt beszédeiben jelöli meg. A Nagy Gáborhoz
írt költői levélről például így ír Kis Jánosnak:
Csak attól akarnék őrízkedni, hogy episztoláim Chriáknak ne tartathassanak. Erre tégy
te engem figyelmessé, ha a dolgot elhibázom. Minap a Nagy Gáborhoz írt episztolát
közlöttem veled, nem hiúságból, nem hogy hizelkedve csiklandj, hanem hogy azt
értsem, ha az episztola Oeconomiájában és Ausführungjában nem lelsz e valami
feszességet vagy éppen hibát.396

Ugyan „a’ Horátz Epistoláji köztt is van fenn hangú, és csaknem Chria”, 397 de
Kazinczy számára az episztolák ideális szerkezetét valójában mégis Horatius gyakorlata
határozza meg. A Buczy Émilhez című episztolát úgy értékeli Gyulay Lajosnak küldött
levelében, hogy „kivált a vége Horátzi, mert, mint ódájiban elcsap attól, a min kezdette, s
gond nélkül végzi, nem olly abgezirkelt, mint a Wesselényihez, Csereyhez szóló
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KazLev. VIII, 1841. sz., 96–97. Kazinczy Kis Jánosnak, 1810. szept. 24.
CSOKONAI 2002, 64. Csokonai Kazinczy Ferencnek, 1803. febr. 20.
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CSETRI 1990, 152.
396
KazLev. IX, 2107. sz., 174–175. Kazinczy Kis Jánosnak 1811. dec. 6. (Kiemelés az eredetiben.)
397
KazLev. IX, 2121. sz., 210. Kazinczy Kölcsey Ferencnek, 1812. jan. 5.
394
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epistoláim”.398 Az ideális szerkezet tehát az ódák struktúráját követi, az episztola számára
is előírva a Boileau által megfogalmazott „beau désordre”-ot.399
A részben a szerkezet kérdéseihez kötehető egyéb jellegzetességek, mint például a
megszólítás, címzés, dátumozás problémái a magyar reflexiókban, hosszabb-rövidebb
elméleti fejtegetésekben nem kerülnek elő, a dolgozat későbbi fejezeteiben lesz róluk szó.

2.4.3.4. „skandált, rímes, egyenetlen sorú versek”. A sorfajok
Az episztolában használatos stílus (és tartalom) problémájához szorosan kapcsolódik az
alkalmazandó sorfajta kérdése is. A vizsgált elméleti irodalom e tekintetben is meglehetős
szabadságot enged az írónak, csak annak kellett eleget tenni, hogy az elvárt „bizodalmas,
enyelgő, szeszélyes vagy komoly tónjához képest, az ezeket leginkább festő versmértéket
kell választani”.400 Eschenburg mindezeket figyelembe véve hat sorfajtát is felsorol: az
újabb nyelvekben az egyenlőtlen hosszúságú vagy a négyes jambus, a rómaiaknál a
hexameter, és a disztichon, a régibb francia írók az alexandrint, míg az angolok az ötös
jambust alkalmazták.401 Manso a korábbiaktól eltérően nagyobb hangsúlyt fektet a sorfaj
kiválasztására – a hexametert javasolja –, mivel az episztola (és a didaktikus vers)
különösen igényli a versmérték élénkítő erejét, a művelt prózához ugyanis túlságosan közel
áll. Ezzel egyetért a Hasznos Mulatságok ismeretlen kommentátora is (valószínűleg
Ungvárnémeti402), aki a Buczy Émilhez című Kazinczy-episztola kapcsán írt rövid elméleti
megjegyzésében kiemeli a verses forma jelentőségét:
Külömben a’ Költő Mesterségnek ez azon egyik műve, mellyben legkevesebb helye
vagyon a’ költésnek, hanem tsak a’ könnyű ’s kellemetes előadásnak. Azért itt a’ Vers
elkerűlhetetlen.403

Kazinczy levelezésében meglepően sokat foglalkozik az episztolához leginkább illő
sorfajta kiválasztásával, jóllehet kezdettől fogva egyértelmű álláspontja: mindent lehet.
Tervezett gyűjteményének első kötete például csak jambusokban és hexameterekben
íródott episztolákat tartalmazott volna,404 majd „[e]zek után skandált, rímes és egyenetlen
398

KazLev. XV, 3373. sz., 46. Kazinczy gr. Gyulay Lajosnak, 1816. nov. 18.
A fogalomhoz CSETRI 1986, 36. skk. A baráti prózai misszilisek művészi hatását szintén e boileau-i
mondattal igazolja Stockhausen levelezőkönyve végén. (STOCKHAUSEN 1766, 484.)
400
DÖBRENTEI 1822, 78r. (Szinte szó szerint ugyanígy Eschenburg és Pölitz is.)
401
ESCHENBURG 1789, 137. – Döbrentei az olaszok versi sidruccioliját is felhozza. (DÖBRENTEI 1822, 78r.)
402
FENYŐ 1976, 45. Fenyő azonban az Ungvárnémetinek tulajdonított meghatározások között nem sorolja fel
az érintett cikket.
403
KazLev. XV, 607. (Hasznos Mulatságok, 1817, I. félév, 50. sz.)
404
KazLev. XV, 3430. sz., 188. Kazinczy Döbrentei Gábornak, 1817. máj. 10.
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92

(majd hosszabb majd rövidebb) sorú versekben fogom írni episztoláimat, hogy azok az
újak episztoláimnak második kötetét tehessék”.405 De amint a helikoni ünnepségre írt
költői levele kapcsán kiderült, ez utóbbi típust nemigen kedvelte, úgy leveleiből az is
világos, hogy a hexameter alkalmazását sem tartotta e műfaj esetén különösen
szerencsésnek:
A’ hexameter nem illik ízlésem szerént Ossziáni darabokra, noha azokra inkább mint
Epistolákra, für die epistolarische (pedestris) Muse ist der Tritt des Hexameters zu
stolz, zu prächtig. Komoly darabokra a’ németes ötös jambéjon felette alkalmatos.
Melly szép Don Carlos Schillerben! Irjuk Hexameterben, mi lesz. „Az Dialogus: az
Epistola több.” Igen is, de az Epistola közelébb jár a’ Dialogushoz mint az Epósz
tónusához.406

A jambusok mellett Kazinczy hosszasan érvel a Horatius-kommentár fordítása
kapcsán. A probléma adott volt, mivel Wieland maga sem tartotta meg az eredeti
versmértéket, jambusokban fordított, Kis János viszont egyiket sem követte, hanem rímes
alexandrint alkalmazott, amely viszont nem nyerte el sem Dessewffy, sem Kazinczy
tetszését. Előbbinek azért, mert „[m]eg kell mindég, ha lehet, az eredetinek mértékét
tartani”,407 utóbbinak viszont azért, mert az alexandrin – amint ezt Majláthnak kifejti408 –
nem illik a műfajhoz. Kazinczy ugyan a jambussal szemben is élt némi fenntartással, ha az
túlságosan egyhangú, prózai, mint Dömének Baróti Szabóhoz intézett „baráttságos
megjátszodtatás”-ában.409 (A monotónia elkerülését tartotta szem előtt Döbrentei is,
amikor „a’ poetizáló leányhoz” kezdett episztolájában az anglus schémát, az ötös jambust,
az alexandrinnel keverte.410) Wieland megoldása ellen azonban Kazinczynak sem volt
kifogása, a jól sikerült jambus megfelelő versmérték a sermók esetében:
Az Aestheticusok azt tanítják, tisztelt és szeretett barátom, hogy midőn Verseket
fordítunk, azon nemű Versekben kell fordítanunk, a’ mellyben az Originál írva van,
mert külömben a’ tónus egészen más lesz. Wiland a’ Horátz Epistolájit és Sermojit
jambusokban fordította, ’s ez meghazudtolja az Aestheticusok’ tanításaikat: de miért
lehetett ezeket jámbusban, könyű érteni. A’ Horátz hexameterei nem czifra
hexameterek ’s igazán Sermoni propriora, ’s illyen a’ jambusz is.411
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KazLev. IX, 2107. sz., 174. Kazinczy Kis Jánoshoz, 1811. dec. 6.
KazLev. VIII, 1988. sz., 465. Kazinczy Döbrentei Gábornak, 1811. ápr. 21.
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KazLev. XV, 3542. sz., 443. Dessewffy Kazinczy Ferencnek, 1818. jan. 15.
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KazLev. XV, 3541. sz., 433. Kazinczy Majláth Jánosnak, 1818. jan. 15. (Ugyanígy vélekedik Pölitz is.)
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KazLev. XIII, 3039. sz., 274. Kazinczy Pápay Sámuelnek, 1815. nov. 8.
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KazLev. XII, 2813. sz., 288. Döbrentei Kazinczy Ferencnek, 1814. dec. 27.
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KazLev. XV, 3577. sz., 544–545. Kazinczy Szabó Sámuelnek, 1818. márc. 29.
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2.4.3.5. „Ez a’ szép ének”. Az episztolaértelmezés gyakorlata
A 19. század első évtizedeinek episztolaelméleti reflexióit nemcsak az adott szövegekben
problémaként érzékelt kérdések köré csoportosítva lehet tárgyalni, hanem egy-egy költői
levélről kibontakozó, több-kevesebb nyilvánosságot kapott viták érvelését is érdemes
megvizsgálni. Fejér Györgynek Kazinczy episztoláira tett kritikájáról, valamint a
Horváthoz intézett Vitkovics-episztola fogadtatásáról már esett szó, ám az egyik talán
legérdekesebb műről és a hozzá fűződő irodalomról még nem. Az eddig ismertetett, és a
19. század első évtizedeit jellemző elméleti irodalom alapján ugyanis első közelítésben
nehéz megmagyarázni, hogy Kis János Igaz hát barátomja, azaz Kazinczy Ferenc
házasságára írt lakodalmi versét miért tekintették – önkényes csoportosítással élve – mind
az „avatottak” (Döbrentei, Kazinczy, Kölcsey, Szemere, Toldy), mind a „nem avatottak”
(Gedő József, Gyulay Lotti, Haller Gábor, a „Judex Curiae asztala”) az episztola műfaj
elsőrangú példájának.
Kis verse esetében a műfaji hovatartozás ugyanis kétszáz év távlatából korántsem
egyértelmű. A teljes cím alapján ugyanis (Kazinczy Ferencnek öszvekelésére gróf Török
Sophia-Antóniával nov. 11. 1804.) a vers alkalmi költemény, nászének. A műfaji megítélés
bizonytalanságát tükrözi a vers megnevezése is. Maga Kazinczy is hol az ihlető alkalom
alapján nászéneknek,412 hol formából kiindulva dalnak, éneknek,413 hol pedig (itt viszont
nem derül ki, mi alapján) episztolának414 nevezte. Kis verseinek 1815-ös kiadása sem
oszlatja el a bizonytalanságot. Az Igaz hát barátom nem a második kötetben szerepel az
episztolák közt, hanem az Ódák és Dalok műfajmegjelölésű elsőben.415 (A másodikban
ellenben szerepel egy Kazinczynak címzett költői levél.) Az egyes versek műfaji
besorolására Kölcsey is kitér 1817-es kritikájában: sem a kötetelnevezésekkel, sem a
versek beosztásával nem ért egyet. Szerinte jobb lett volna, ha az első kötet lírai énekek
név alatt jelent volna meg, mivel több olyan mű található benne, mely nem sorolható sem
az ódák, sem a dalok közé. Példaként említi a Kazinczyhoz írott verset is (I. kötet 171., az
Igaz hát barátom), mely szerinte a poétai episztolák közé tartoznék inkább.416 A műfaji
kategóriák meglehetős szóródása arra utal, hogy a jól ismert és az egyes kritikai
észrevételekben felhasznált újabb episztolaelméleti irodalom tanításai mögött erőteljes
412

KazLev. IX, 2192. sz., 374. (Kazinczy Kis Jánosnak, 1812. ápr. 2.) és 2208. sz., 404. (Kazinczy Sztrokay
Antalnak 1812. ápr. 19.)
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KIS 1815, I, VI.
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Pl. KazLev. IV, 36, 69–70, 117, 157, 459; VIII, 129.
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KIS 1815, I, 171–179.
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KÖLCSEY 1960, I, 415–416.
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hatást gyakorol még az a Gottsched poétikájára is jellemző felfogás, amely az alkalmiság
egyik műfajának tekinti az episztolát – és különösen ajánlja azoknak, akik jóbarátjuk
házasságára írnának verset.417 Az elragadtatott dicséreteken és a rövid, általános
megjegyzéseken túl a vers egyetlen részletesebb korabeli elemzése révén, valamint a vers
keletkezéséről tanúskodó források figyelembe vételével a különböző episztolafelfogások
viszonyát is új megvilágításba lehet helyezni. (Némi fenntartással ugyan, mivel az ügyben
érintett Kazinczy uralja e forrásokat.) Kazinczy elemzése (és a vele egyetértő kortársi
vélemények) alapján Kis Jánosnak sikerült átalakítania az epithalamium jellegzetesen
alkalmi műfaját.
Kazinczy 1805. január elsején egy Kis Jánosnak írt levélben ismerteti kapcsolatát
Sophie-val, majd a következőt kéri tőle:
Én tőled azt várom, azt kívánom, hogy te az én szerelmemet tedd halhatatlanná
maradékink emlékezetében […] írj meleg szívvel, ami tetszik, fessd a házas élet
boldogságát egy kis episztolácskában vagy énekecskében, s az nékem elég.418

A felkérés gesztusa mind a gyakorlat – amint a Nagy Gáborhoz vagy a Vitkovicshoz
intézett episztola esete mutatja –, mind az újabb elméletek szempontjából nem
kifogásolható, sőt, Kazinczy arra is ügyelt, hogy a személyes körülményeit esetleg nem
ismerő olvasó is kellően motivikusnak érezze az episztolát: Kis verseinek publikálásakor
figyelt arra, hogy az előzmények ismertek legyenek. Sztrokaynak írt levele szerint ez
vezette őt, amikor megkérte Kis Jánost, hogy „Verseinek kiadásában ezen Epistolája előtt
egy Sonettóm állhasson”.419 Ugyanitt azt az utasítást adja pesti megbízottjának, hogy a
leánykérés költői feldolgozását, A’ Kötés Napja című szonettet helyezze ide.420 Az újabb
episztolaelmélet érdeklés-követelményének azonban nemcsak ekként felel meg az Igaz hát
barátom. A felkérés ürügye és a megadott téma ugyanis egyáltalán nem idegen Kis János
költészetétől. Verseinek három kötetében több költemény is a „házas élet boldogságá”-val
foglalkozik;421 a Hymen dicséretének beszélője ars poetica-szerűen fogalmazza meg:
417

GOTTSCHED 1751, 674. További példákat hoz MOTSCH 1974, 69–70. Orczy Lőrinc is az episztolaformát
választotta az Egy megmátkásodott ifjúnak. 1761. című versében. A most tárgyalandó Kis János-vers miatt
érdemes megjegyezni, hogy ez az Orczy-szöveg is „Hát igaz, Barátom!” megszólítással, felkiáltással
kezdődik.
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KazLev. III, 710. sz., 247. Kazinczy Kis Jánosnak, 1805. jan. 1.
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1998, 232. ezt a publikációt nem jelzi.
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Költészetéről l. FRIED 1990. A témához szorosan kötődnek a következő darabok: A’ megelégedő házastárs (KIS 1815, I, 18–19), A’ házas élet boldogsága. Egy nőtelenhez (I, 43–46), A’ jó feleség (I, 82–83), A’
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A’ páros szivek Istene
A’ legfelsőbb szent nekem,
Akár ki mit mond ellene
Hymen az én énekem.

Kis János versével azonban először nem a kötetben találkozhatott az olvasó, hanem
önálló nyomtatványként még 1805-ben. Az erről megjelent recenzió, melyet Kazinczy volt
kénytelen (?) megírni, pótolja és bővíti a kötetkompozíció által adott értelmezési
útmutatást. A recenzens magáról az episztoláról két szempont alapján ír: előbb a tárgy
feldolgozásáról, majd a vers alkalmiságáról. Az előbbinél kitér a szerkezetre, a
kifejezésekre és az előadás filozofikusságára, utóbbinál a címzett és a szerző viszonyát
elemzi. És ha ezek külön-külön nem is volnának elégségesek ahhoz, hogy bármely elméleti
hagyomány alapján episztolának tartassék a vers, összességükben mégis ezt támasztják alá.
Az ének plánuma igen bölcsen van elrendelve, a’ gondolat elejétől fogva mind
végiglen hathatós és teljes erővel; az ideák újak, csillogók […] mindenünnen soknemű
tudomány, kivált mythologiai, ’s a’ görög Classicusokkal való szoros ismeretség
tündöklik; ’s rajta az életnek legjózanabb Philosophiája ömlött-el. De leginkább azt a’
kifogyni nem tudó ubertást lehet csudálni, melly tárgyát, mellyek érzésétől
elmelegedett, új meg új képekben ’s gondolatokban adja elő.422

Kis tehát betartja, hogy a költői levélben végig csak egy témáról szabad írni; az egyre
sorjázó új képek és gondolatok biztosítják azt az egyedi szemléletet, amely érdeklővé teszi
a „soknemű tudomány”-t. Kazinczy leírása alapján a vers betölti azt az általános elvárást
is, amely szerint az episztolának a hétköznapi életből kell merítenie, és az életre
alkalmazható tudni érdemes igazságot kell előadnia. A nyelvi megformálás – „a’
kifejezések igazak és kényesen vannak válogatva; a’ vers könnyű és kellemes folyamatú” –
megfelel

mind

az

előírásoknak,

mind

a

horatiusi

episztolaköltészet

általános

jellemzésének.423 Mindezek mellett az alkalmiságról írottak is az újabb episztolaelmélet
szabályaihoz kapcsolják a recenziót:
A’ vers nem a’ személyt magasztalja, nyavalyás alkalmatossági versezeteinknek
szokások szerint, hanem a’ dolgot, a’ páros élet boldogságát festi, és ahol magasztal,
ott nem a’ hideg hizelkedés, hanem a’ barátság forró szava szóll.424
páratlan keserve (I, 84–85), Hymen dicsérete (I, 107–108), A’ hív párhoz (III, 123–124.)
A recenziót Váczy alapján idézem: KazLev. IV, 577–578. – A főbb gondolatok megtalálhatók már a
néhány hónappal korábban írt levélben. KazLev. IV, 884. sz., 69–70. Kazinczy Döbrentei Gábornak, 1806.
febr. 28.
423
Az eredetit „velős rövidség”, „hathatósság”, „ékesség” és az „urbanitás” jellemzi. (WIELAND 1811, VII.)
Édes Gergely ugyanígy fő jellegzetességnek a „kerek kimondások”-at tartja. (ÉDES 1819, VII–VIII.)
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A recenziót Váczy alapján idézem: KazLev. IV, 577–578. – L. még: „[Horatius] Ezután [miután
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Az itt adott elemzés ugyanis az episztolaelmélet egyik újabb eleméhez, a címzett egy
nagyobb közösség képviselője gondolatához csatlakozik. Kis János verse tehát azért lehet
jól sikerült episztola, mert a szerző ebben a versben megtalálta a középutat a házasélet
boldogságát festő versek „prédikállása” (Aranka) és a csak személyt magasztaló alkalmi
versek „dicsériái” (Barcsay) között; megtalálta azt a címzettet, akihez ebben a (számára
kedves) témában verset írhat (mert Kazinczy éppen házasodik), van annyira közismert,
hogy rajta keresztül szélesebb közönséghez szólhat, és olyan kapcsolatban van vele
(barátok), amitől mégis személyes lesz a vers, hitelesebb a tanítás.

2.5. Egy botfülű lovag és egy kacagásra méltó báró
Gongora szerint roppant „bunkó” füle van annak a „lángésznek”, aki egy románcot képes
szonettnek nevezni.425 Az illető lovagnak természetesen nem a hallásával van probléma,
egyszerűen semmit sem értett. E példa talán túlságosan távoli ahhoz, hogy rámutasson
miért elégtelenek a felvilágosodás kori episztola esetében (is) pusztán a történeti-poétikai
vizsgálatok, jöjjön tehát egy „közelebbi”.
Egy nap váratlan vendég állít be Prónay Sándorhoz. A báró „[e]lálmélkodott […]
látásomon” – így Szemere, a vendég – „kapargatta tobák szelenczéjét s képét és szája
környékét, s kucczongatott s öszve meg öszvecsókola”.426 A meginduló beszélgetés azután
hamarosan Berzsenyire és verseinek nemrég megjelent első kiadására fordul. A báró
bírálgatja a kötetet, amelyről a levélíró beszámol mesterének is:
„Én […] így osztanám fel B.[erzsenyi] verseit: I. Könyv: Anacreontikumok (a
szerelmet éneklő darabokat érti ezen czimen). II. K. Ódák, melyekben a Lebens
Klugheitot vagy Lebens Weisheitot énekli. III. K. Epistolák.” Br. Prónaynak mind
Epistel az, a mely darab valakihez van datálva; epistel az is, a mely Kazinczyhoz,
Kishez, Prónayhoz stb. adressiroztatott.427

Szemere reflexiójában megbúvó gúny, amelyet az utolsó ponthoz fűzött
magyarázatában alig leplez, érthető, amennyiben tudjuk, hogy a levél 1814-ben született
Maecenas befogadta] ha valami alkalmatosság adta elé magát, verselt, de alkalmatossági verseibe is nem
egyedül üres dicséretekbe vesztette-el magát, hanem józan gondolkodást tett azokba.” – DÖBRENTEI é.n.,
221.
425
Louis GONGORA, Egy lovagra, aki szonettnek mondott egy románcot, ford. WEÖRES Sándor – GONGORA
1966, 120.
426
SZEMERE 1890, III, 107. Szemere Kazinczy Ferencnek, 1814. jan. 17.
427
SZEMERE 1890, III, 107. Szemere Kazinczy Ferencnek, 1814. jan. 17.
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Berzsenyi verseinek első kiadása után, s hogy az irodalomtörténeti konszenzus szerint csak
a második kiadás (1816) negyedik könyvében kaptak helyet episztolák. Ennek ismeretében
talán megértjük azt is, hogy Szemere miért volt általában oly lekicsinylő véleménnyel a
„Prónay Sándorok” tudományos képességeit illetően.428
Két évszázad távolból azonban korántsem olyan egyértelmű a báró ostobasága, amint
azt Szemere levele sejteti: a műfaji hovatartozás ugyanis lényegében döntés kérdése, ami
természetszerűleg az értelmezéseket is befolyásolja.429 A következő két példa az episztolák
kapcsán veti fel e problémát.
Az első mindjárt az előbbi Szemere-levélhez kapcsolódik. Igaz ugyan, hogy
Berzsenyi a második kiadás negyedik kötetében hét olyan verset közöl Epistolák cím alatt
(A pesti magyar társasághoz, Döbrentei Gáborhoz, Dukai Takács Judithoz, Vitkovics
Mihályhoz, Barátnémhoz, Helmeczi Mihályhoz, Vandal bölcsesség), amelyek az első
kiadásban még nem szerepeltek, de a Berzsenyi-episztolák kicsiny korpusza azért időről
időre (pontosabban: kiadványról kiadványra) változik. Még Berzsenyi életében, verseinek
második kiadása után tizenkét évvel Toldy a Handbuch der ungrische Poesie
válogatásakor a (nem „filozófiai korrektséggel”430 készült) műfaji index alapján ezek közé
sorolta a Levéltöredék barátnémhozt is. A vers értelmezésénél azóta is mindenki elismeri
levéljellegét,431 abban viszont eltérnek, hogy mennyire tekintik ezt valós szituációnak,
hogy a vers „lényegét” valóban a keret levéljellege adja-e.
Döbrentei 1842-es Berzsenyi-kiadása az 1816-os képest az „Írásnem szerinti sorzat”
szerint két újabb verset sorol a „Költéri levelek” közé: a Barátimhoz (Már-már félreteszem
Lesbosi lantomat…) és a Felsőbüki Nagy Benedekhez címűt. (A Vandal bölcsességet
viszont „Gúny” műfajba sorolja, a Levéltöredék barátnémhozt pedig az elégiák közé.432)
Döbrentei elképzelését részben igazolni látszik Onder Csaba az általa sajtó alá rendezett
kiadásban, melyben a Barátimhoz és a negyedik kötet episztolái között szoros kapcsolatot
sejtet.433 Toldy az 1842-es kiadás ismeretében saját Berzsenyi-kiadásában az episztolákat
közlő ötödik könyvben adja a Levéltöredéket és az 1816-os episztolákat (a Vandal
bölcsesség kivételével), valamint egy újabbat, a Kazinczy Ferenczhez címűt. Az episztola
műfajmegjelölés különösen jelentős e kiadás esetében, mivel Toldy csak ezt az egyet
428
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nevezi meg, és mert az értelmező szerepét is hangsúlyosan vállalja. A sajtó alá rendezői
szándéka szerint, ha már „egy absolút idősori rend helyre állítása” lehetetlen is, de azt
legalább megközelíti az általa követett, Berzsenyi „élet- és kedélyphásisaival egészben
párhuzamot tart”-ó „csoportozás”. A költői „élmények”-en, a „külső és belső valóság”-on
alapuló434 életmű-értelmezés a megadott adatok szerint 1809–1817 között született
episztolákat az utolsó (!) alkotások közé helyezi. Eljárása az episztolaelmélet azon toposzát
idézi, amely a lassan kiöregedő, ám roppant bölcs (és a mesterség minden csínyját-bínját
ismerő) költő autentikus műfajaként értékeli a költői levelet. (→2.4.3.1.)
A második példa arról tanúskodik, hogy a besorolás, azaz a név mennyire
meghatározza az értelmezést. Fenyő István mind kritikatörténeti monográfiájában, mind
tanulmányában435 külön kitér Vitkovics Mihály Horvát István barátomhoz című versére, s
a következőkben látja jelentőségét:
Szokatlan óda ez: a hősi hexameterekben az időszerű, sőt addig a költészet számára
„földhözragadt”-nak tekintett hazai falusi valóság jelenik meg […] méghozzá
eszményként. […] Az óda fennkölt, legklasszikusabbnak tekintett műfajában a
természetesség, a köznapiság, sőt a fesztelen prózaiság vonásai tűnnek fel, esztétikai
tükreként annak, hogy a felvilágosodás népiességét az 1810-es évek közepén hogyan
hatják át az újabb ideologikus, a hazai valóságból meríteni szándékozó és a szélesebb
közönség nemzeti egységén munkáló elemek.436

Amennyiben Csetri Lajos e versértelmezéshez fűzött észrevételei 437 nyomán
Vitkovics szövegét nem ódaként, hanem episztolaként olvassuk, akkor Fenyő elemzése
jelentős módosításokra szorul. Ebben az esetben ugyanis nem meglepő sem a versforma,
sem a téma, sem a hangnem. A vers jól illeszkedik a műfaj hagyományaihoz:
Ha pedig mind formájában, mind vezérmotívumában ily régi hagyományba illeszkedik
Vitkovics Horvát-episztolája, akkor nem csoda, hogy annyi minden emlékeztet benne
a XVIII. századi feudális népiesség rekvizítumaira.438

Mindkét értelmezés (a tudomány hitelesítő mechanizmusait tekintve) egyenrangú, az
olvasó mégis dönteni kényszerül (mert történetesen egy episztoláról szóló dolgozatot ír
[illetve olvas]). Történeti-poétikai szempontból mindenféleképpen Csetrinek van igaza. A
19. század eleje episztola-felfogásának megfelelt Vitkovics verse, amit bizonyít, hogy a
kortársak kivétel nélkül e műfaj mintapéldányának nevezték magánlevélben, kritikában,
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antológiában, tankönyvben egyaránt.439
Gongora és Szemere példája úgy tűnik, megerősíti a történeti-poétikai kutatások
szükségességét: a „mindent a maga mércéjével” igénye maga is régi történettel bír. Ám e
példák sokkal inkább a „szabálysértés” tényét közvetítik, tehát csak annyit jeleznek, hogy a
történeti-poétika klasszikus alapelve (mely szerint a „produkciónak és recepciónak a
korban […] azonos a bázisa”440) és metodikája (az előírások összegyűjtése, majd annak
vizsgálata, miképp tükröződik ez a hagyományban, s végül a „mai” értelmező történetipoétikai olvasása) éppúgy lehet történetietlen is. Ezt pedig a Berzsenyi-episztolák esete és
a Fenyő–Csetri-vita igazolja.
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3. A média morfológiája

3.1. A médiaváltás következményei
A poétikai-retorikai hagyomány feltárására tett teljességre törő kísérletek szükségszerűen
jutnak az előző fejezet végén bemutatott zsákutcába: az episztola műfajához az antikvitás
óta kapcsolódó toposzok441 (a Philophronesis [barátság], a Parusia [jelenlét], valamint a
Homilia [társalkodás]) és a stílusra vonatkozó általános megállapítások (világosság,
egyszerűség, rövidség) ugyan meglehetős állandóságot mutatnak, de a mögöttük lévő
tartalom, mint maga a gyakorlat, folyamatosan változik. S még ha e hagyomány keretein
belül történtek is hangsúlyeltolódások a műnemelméleti változások következményeként,
mindezek mégsem magyarázatai a felvilágosodás kori magyar episztolázásban (írásban és
értelmezésben) érzékeltetett „törésnek”. Történeti-poétikai szempontok alapján a változás
maga nem értelmezhető. A második fejezetben idézett Pölitz-részlet (→2.2.) kapcsán
megállapítható például, hogy a német szerző a levélelméleti toposzokkal szembeszállva
szakít a költői levélnek a szóbeliség jelenlévő közönségét felidéző, az antikvitás óta
hagyományozódó elképzelésével: a költői levél közönsége a megszólítotton keresztül
immár deklaráltan az egész emberi nem – de a szakítás alapjáról, az elképzelés
megjelenéséről mindez semmit sem mond.
A műfajelmélet változásával párhuzamosan megfigyelhető másik folyamat azonban
talán lehetőséget nyújt a probléma újragondolására. A különböző tudományterületek
konszenzusa alapján egyértelmű, hogy a vizsgált időszakban a nyomtatás egyre inkább
előtérbe kerül, a könyv második forradalma minőségi változást jelent a kultúra számos
területén.442 Az episztola jellegzetesen kéziratos irodalmi műfaja443 (mindenekelőtt az
irodalomtörténeti hagyományt meghatározó része) pedig ekkor kerül át egy új médiára,
nyomtatott műfajjá alakul. Adódik a kérdés: a mediális váltás nem magyarázhatja-e a
műfajra vonatkozó retorikai-poétikai előírások bemutatott változásait, a 19. század első
évtizedeitől fogva kimutatható törés-t?
Amint a második rész fejtegetéseiből kiderült, Döbrentei és Toldy egyetértenek a
441
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„kezdet” kijelölésében, mindketten a 18. század verslevelezőihez kötik a műfaj
magyarországi (magyar nyelvű) meghonosítását, és lényegében egyezik a róluk tett
kritikájuk is: mindketten az „érdeklés” hiányát róják fel. Figyelemre méltó e szempont,
mivel az episztola műfaja kapcsán ez meglehetősen új kategória, sőt, mint az irodalmiság
egyik kritériumaként sem túl régi (→2.2.); használata pedig a kézirat és a nyomtatvány
logikája közötti különbségre utal, a nyomtatás generálta újdonságigényt fejezi ki.444 A
„verslevelezők” viszont eredendően nem a nyomtatott szöveg ismeretlen nyilvánosságának
szóló episztolákat, missziliseket írtak, hanem a kéziratosság közeli közönségének szólókat.
Döbrentei és Toldy ítélete ráadásul egyértelműen a már nyomtatásban kiadott episztolákra
vonatkozik: Döbrenteinek a Példa-szedésben alkalmazott fordulata – még ha nem is
igazolható tudatos használata – bizonyítja, hogy ő csak a „megjelent” episztolákkal
foglalkozik;445 és ezért lesz Toldy irodalomtörténetében a korszak kitüntetett személye
Bessenyei, és nem Orczy vagy Barcsay. A Handbuch életrajzi bevezetőjében ugyanis
mindkettőjükre A Besenyei György Társasága költőjeként tekint, akik ismertségüket, sőt
sikerüket is e kiadványnak, azaz (!) Bessenyeinek köszönhetik:
Als Dichter war er [Orczy] nur aus Bessenyei’s Társaság bekannt
[…]
Als Dichter trat er [Barcsay] zuerst 1777 in Bessenyei’s Társaság auf, und erfreute
sich bereits einer besondern Aufmerksamkeit des Publicums, als seine Poesien, meist
Episteln, 1789 Révai sammelte, und […] zu Pressburg herausgab.446

Kettejükhöz viszonyítva Szemere kivételnek tűnik, ő ugyanis az episztola
„theoriájának” vizsgálatába bevonná a kéziratos darabokat is. A tervezett „Aesth.
Beyspielsammlung”, „Anthologia” célja Szemere szándéka szerint, hogy az egy
„classisba” tartozó művek, régiek és újak, nyomtatottak és nyomtatatlanok, jobbak és
rosszabbak egymás mellett álljanak. A folyóirat tervezgetése közben a következő
episztolákra hivatkozik:
III. Poétai Epistolák: 1. Báróczyhoz. Próz és vers együtt, Ányos a „Magyar
Minervből”. 2. Himfyhez. Négy rímű Alexandrin. 1819. Bacsányi. Hasznos
Mulatságokból. 3. Bandi. Két rímű Alex. Báró Orczy József 1797. Mss.
444

„Mert tudós világnak mit lehetne írni, / Melylyet régiektől nem kellene venni? / Nem illik pediglen
másból szedegetni, / Egy nótát szűntelen egy húron pengetni.” ORCZY 1787, 4.
445
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Boileau, Colerdeau, ’s Voltairéi után; nem esünk-le, a’ gondolat és érzés felsőbb lépcsőjéről, mellyre azok
emelnek.” – DÖBRENTEI 1822, 77v. (Kiem. tőlem. L. G.)
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nyomtatatlan.447 4. Horvát Istvánhoz. Vitkovics. Hexamet. (Erd. Muzeumb.) 5.
Vidához. Én. 6. Kazinczyhoz. Gróf Dessewffy József (Litt. Ajánd.). 7. Czinkéhez. U.
N. Tóth. 8. Válasz. Czinke. 9. Vőlegényhez. Helmeczy.448

A tervezet azonban felhívja a figyelmet a mediális váltás egy másik aspektusára is: a
Szemere felsorolta költői levelek viszont önálló közleményeként jelentek meg, vagy
folyóiratban, vagy kisnyomtatványként, esetleg magányos kéziratként maradtak fenn.
Tehát Döbrenteihez és Toldyhoz hasonlóan ő is csak „egyedi” alkotásokat vesz észre, nem
pedig egy folyton alakuló kapcsolat közvetlen előzményeiből és aktuális helyzetéből
építkező dialogikus műfajt: az 1770-es, 80-as évek episztolái azonban nem pusztán
önmagukban, hanem gyűjteményként is működnek. E vélemények azonban más
szempontból érthetőek, mivel megfelelnek a 19. század első évtizedeinek Kazinczy-féle
episztolaírói és -publikációs gyakorlatának.
Az irodalomtörténeti hagyománynak a vizsgált időszak második felében történt
megalapozása nem volt érzékeny a medialitás problémájára. Egy ilyen olvasás viszont arra
lehet figyelmes, hogy az episztoláknak a valóban elküldött misszilisre mint eredeti
kontextusra utaló jegyei a publikálással megváltoznak. Legszembetűnőbbek a szöveget
érintő módosulások, amelyek nemcsak átírást, hanem kihagyásokat, esetenként
kontaminációt is jelenthetnek. Az olvasás szempontjából azonban fontos, hogy a
publikálással megváltozik a közönség is, továbbá ennek megfelelően a meghatározó, bár
másodlagos műfaji jegyek is módosulnak – a dátum, a megszólítás és az elrendezés –,
amelyek szintén befolyásolják az értelmezést. A médiummal megváltozott közönség pedig
ismét felveti a Batsányi-per kapcsán már jelzett nyilvánoság-problematikát, ami
szükségessé teszi a vizsgálódás legalábbis részleges kitágítását: számot kell vetni a
kéziratosság és a nyomtatás korban számon tartott azonosságaival és különbségeivel.
Ezek a szempontok alakítják a harmadik rész szerkezetét: először összefoglalom a
kéziratosság és a nyomtatás médiájáról a 18. század vége magyar kultúrájában élő
elképzeléseket. Ezután a műfaj egyes szövegeinek mediális szempontú elemzését
kísérelem meg rámutatva azokra a jelenségekre, amelyek az előző fejezet poétikai-retorikai
szempontjai alapján nem magyarázhatóak, esetleg fel sem merülnek, s amelyek mégis
meghatározóak (lehetnek) a magyar felvilágosodás kori episztola körülbelül fél évszázados
történetének megalkotásakor és értelmezésekor. A műfaj „anyagiságának” feltárására
törekszem, tehát az episztolák létmódját meghatározó média elemzése a célom: milyen
447
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értelmezési lehetőségeket nyit meg vagy éppen zár le a kézirat (legyen szó önálló
misszilisről, vagy gyűjteményes kötetről) és a nyomtatvány (legyen szó akár ún.
kisnyomtatványról, akár folyóirat-közleményről, vagy éppen önálló kötetről).
A harmadik részben a másodiktól eltérően az 1800 előtti időszakkal foglalkozom
nagyobb terjedelemben, a 18. század utolsó harmadának egymással hol szorosabb, hol
lazább kapcsolatban lévő verslevelezőivel, akik az irodalomtörténeti hagyományban a
műfaj „alapító atyáiként” szerepelnek. Ez az indoka annak, hogy az elemzésekben első
sorban Ányos, Barcsay, Bessenyei, Fekete, Kreskay, Orczy művei szerepelnek.
Kétségtelen ugyan, hogy az irodalomtörténet-írás perspektívája behatárol, de erre, mint a
bevezetőben kifejtettem, a vizsgált anyag terjedelménél fogva szükség is van, másrészről
pedig a műfaj vizsgálatánál a felvett szempontok már az ő esetükben is újdonságot ígérnek.

3.2. Nyomtatvány és kézirat
Gutenberg felfedezése, amely az alfabetikus írás identikus sokszorosítását lehetővé tette,
lassú interiorizálódási folyamat után csak a 18. században, a könyv „második
forradalmával”449 kezdte éreztetni valódi hatását – az írás és a nyomtatás közti különbséget
lassan vette tudomásul a gondolkodás.450 Amikor Magyarországon a század második
felében elkezdték hangsúlyozni az írás és a nyomtatás korszakos jelentőségét,451
alapvetően materiális szemlélettel tárgyalták a jelenséget: azt veszik számba, „hogyan írtak
a régiek”, részletesen bemutatva a különböző írástípusokat, majd a nyomtatás korára térvén
aprólékosan ismertetik a nyomdák számát, a nyomtatott termékek mennyiségét, „s igen
gyakran – visszahatásként – elfelejtik számba venni a még mindig igen nagy súlyú
kéziratos kultúrát”.452 Ismerve a nyomtatás szerepének felértékelődését, meglepő, hogy a
kéziratosság továbbra is jelentős, sőt, a század második felében a kéziratos
versgyűjtemények számának ugrásszerű gyarapodását lehet megfigyelni.453
A 18. század vége Magyarországán határozott elképzelések éltek a kéziratosság és a
nyomtatás jellegzetességeiről, a kettő egymáshoz való viszonyáról. A medialitás
448

SZEMERE 1890, III, 214. Szemere Kölcsey Ferencnek, 1823. jún. 30.
Általános elméleti kérdéseiről magyarul l. ZOLNAI 1926., MÁTÉ 1930., THIENEMANN 1931., NYÍRI, SZÉCSI
1998., BENCZIK 2001., valamint Neumer – a Nyíri-képviselte felfogás kritikáját is tartalmazó – munkáit
(NEUMER 1998., NEUMER 2003.) A kérdés jelentőségét Tarnai (TARNAI 1981.) szintén hangsúlyozza.
450
HAY 1997, 112. NEUMER 1998, 7–8.
451
A nyomtatás súlyának növekedése Magyarországon is a 18. sz. második felére tehető: BENKŐ 1960, 158–
161.; KOSÁRY 1980, 529–533.
452
Az összefoglaló MARGÓCSY 1984. alapján. Itt: 297, 298. (Kiem. az eredetiben.)
449
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különböző

formáit

a

jogi-politikai

diskurzusban

azonos

módon,

bár

eltérő

következtetéseket levonva értékelte a hatalmat gyakorló abszolutista udvar és a közjogi
alapokon érvelő nemesség. Egyik fél sem tett lényegi különbséget köztük: az udvar ebből a
totális ellenőrzés szükségességére következtetett, olyannyira szigorúan véve a dolgot, hogy
– mint a Batsányi-per elemzése megmutatta – a cenzúra egyik legfontosabb elemét, a
szerző jogi felelősségének átvételét is semmibe vette. A rendek ebből viszont éppen a
totális szabadságra következtettek: egyesek, mint Hajnóczy, következetesen végiggondolva
a kérdést, a cenzúra kiiktatását is elképzelhetőnek tartották. A jakobinus-perek eltérő
ítéletei viszont arra utalnak, hogy a kérdés gyakorlatban történő megítélését természetesen
egyéb szempontok is módosítják. (S hozzáteszem, a jakobinus per után született jogi
összefoglalók az udvar álláspontjának megfelelően térnek el a Tripartitum perben
hivatkozott passzusainak értelmezésétől a felségsértés, lázítás lehetséges fajtái közé iktatva
annak írásban történő, „következmények nélküli” elkövetését.454)
A jogi-politikaitól eltérően az irodalmi-tudományos diskurzusban a mediális
váltásnak nagy jelentőséget tulajdonítottak: a kéziratosság és nyomtatás közötti
különbséget leggyakrabban a tudás hozzáférhetőségének megváltozásával jellemezték,
ezen belül az ideológiai, a gazdasági és a politikai következményeket emelték ki. Sőt, a
litteraria historiák műfaji hagyományához kapcsolódva a szóbeliségről az írásbeliségre
történő áttérést is jelentősnek ítélték, és hangsúlyozták, igaz, részletesen nem kifejtve, a
tudás szerkezetének átalakulását.

3.2.1. A jogi-politikai diskurzus vitái a cenzúra és a sajtószabadság kérdéseiről a 18.
század utolsó harmadában
„[K]itöröljük nevét a jó polgárok és poéták társaságábul” – üzeni Bessenyei a művei
nyomtatásától vonakodó Orczynak. A kiemelt „jó polgárok” megköveteli – még ha a
nyomtatás szocializálta gondolkodásunk számára a „poéták” nem is jelent értelmezhetetlen
problémát455 –, hogy ne csak az irodalmi-tudományos diskurzus szempontjait vegyük
figyelembe a kéziratos és a nyomtatott irodalom sajátságait kutatva. A korabeli műveltség
erőteljes jogi vonatkozásai a 18. század utolsó harmadában az irodalomról való
453
454

SZABÓ T. 1934, 12.; STOLL 1963, 9.
„Crimen laesae Majestatis est delictum, quo quispiam Regni Hungariae civis, laesionem personalem
legitimi Regis, aut tranquillitatis et constitutionis Regni perturbationem intendit, saltem, id molientem, per
conniventiam, dum potest, non impedit, non detegit, S. Steph. L. 2. cap. 51. 1-mae 14. 7:1715. Incurritur
hoc delictum etiam scriptis, factis, verbis, seditionem concitare queuntibus, licet effectus non sequatur.” –
KÖVY 1823, 355. (Kiem. tőlem. L. G.)
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gondolkodásnak a jog és a törvényhozás köréből származó metaforáiban is tükröződnek,456
ami nem pusztán „átvitel”, és nemcsak magyar jelenség, hanem az irodalomról való
gondolkodást alapjaiban meghatározó szemlélet nyoma.
Időről időre felmerül, hogy az irodalomtudományi kutatások nem fektetnek kellő
hangsúlyt annak megvizsgálására, a jogi diskurzus milyen szerepet játszott a 18. században
kialakuló új művészet- és irodalom-felfogás létrejöttében, jóllehet az e diskurzusban
bekövetkezett

változások többek között

olyan

fogalmak, kategóriák ki- vagy

átalakulásához vezettek, mint a szerző, a saját(os) műforma, az egyéni stílus vagy az
eredetiség,

amelyek

az

irodalomszemléletet

sokáig

meghatározták,

sőt,

máig

befolyásolják.457 Ez a változás Nyugat-Európában a 18. század első felében, még az
irodalomértés hagyományos, antikvitásból örökölt kategóriáinak uralma idején történt, így
az ekkor születő fogalmak hozzájárultak a modern esztétika kialakulásához, segítették
társadalmi megszilárdulását; a művészet (és irodalom) rendszere szempontjából pedig
formulákat szolgáltattak e rendszer elkülönüléséhez.458
A jogi és az esztétikai diskurzus összefüggéseinek problematikájára világíthat rá – a
magyar irodalomból véve a példát – Dugonics András egyik előszava. A Toldi Miklós című
dráma bevezetésében található kijelentést („Megmagyarositottam tehát egy korfúi
történetet, és igazán, magyar rámára szabván, tulajdonommá, és eredeti Játékká tettem”459)
az irodalomtörténet-írás a kritikatörténeti hagyományok alapján az eredetiség-koncepciók
kontextusában értelmezi.460 A „tulajdonommá” birtokos személyjele azonban figyelmeztet:
a kiemelt szavak összekapcsolása, bármily kézenfekvő is egymás mellé állításuk, nem
magától értetődő. Az első inkább jogi fogalomnak, míg a második esztétikai-kritikai
terminusnak tűnik, igaz, ma már mindkét diskurzusban egyaránt értelmesek.461 A jog és az
esztétika kapcsolata azonban korántsem modern jelenség. Dugonics érvelése az
irodalomról való gondolkodást még a 18. században is meghatározó horatiusi Ars poetica
néhány sorára (128–135.) megy vissza, ahol jogi fogalmak állnak a középpontban:

455

Ti. nyomtatásban megjelent művel válik valaki íróvá, költővé.
Többet is idéz HÁSZ-FEHÉR 1999, 174–180.
457
Pl. PLUMPE 1979, 177.; hasonló jelentőségű WOODMANSEE 1984. (Fordítása: WOODMANSEE 2001.) A
szerzőség történetének kutatásakor elsősorban persze Foucault-ra szokás hivatkozni (alapos újraolvasása:
CHARTIER 2001.), jóllehet, a korábbi kutatástörténet is jelentős eredményeket mutat fel. (Pl. THIENEMANN
1931. és TOMAŠEVSKIJ 2000. [1923])
458
PLUMPE 1988.; WOODMANSEE 1984.
459
DUGONICS 1894, 68. (Kiem. tőlem. L. G.)
460
Ebből a szempontból elemzi SZAJBÉLY 2001, 87.
461
L. pl. az 1999. évi szerzői jogi törvény 1. §-hoz fűzött magyarázatot: Szerzői jog 1999, 33.
456
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difficile est proprie communia dicere, […]
publica materies privati iuris eris462

A rövid gondolatmenet a hagyományos poétika egyik alaptézisének, az imitáció
elvének és gyakorlatának megfogalmazása: egy ismert téma feldolgozását csak akkor lehet
a költő sajátjának nevezni, ha megfelelően alkalmazza a feldolgozás során az elmélet és a
gyakorlat által előre meghatározott eszközöket, módszereket.463
A 18. században a könyvek utánnyomásának rendezetlen jogi viszonyai vetették fel a
problémát, egy alkotásban mi a tulajdonképes elem, és ki birtokolja azt.464 A válasz,
melyet e kérdésekre a 18. századi jogi gondolkodás adott – s ez vezetett a fejezet elején
felsorolt

jogi

és

esztétikai-kritikai

kategóriák

kialakulásához

–

természetjogi

elképzeléseken alapult. Eszerint az egyes művek témájához (mitológia, történelem,
irodalom) és a feldolgozáskor használt eszközökhöz (poétika) bárki hozzáférhet, mivel
ezek közkincsek (publica materia), de ezeket a mű szerzője szellemi munkájával csak rá
jellemzővé, „sajátossá” és ezáltal sajátjává teszi. (Amit a magyarban is kifejez a
„tulajdon”, illetve a „saját–sajátos” kettős értelme.) Ezt az elképzelést még a század első
felében Angliában dolgozták ki, innen vette át a német nyelvterület; ez a jogi felfogás és
nyelvezete áll Young Conjectures on Original Composition című esszéjének hátterében is,
amelyben a kritikai gondolkodás számára jelentős hatású megkülönböztetést tesz az
utánzók és az eredetit alkotó zseni között. A zsenik (szerzői) individualitását (és ebből
következőleg a műveik egyediségét) hangsúlyozó későbbi elméletek is mindig e jogi
elképzelés érveit, kifejezéseit használják. A jog tehát megteremtette és elfogadtatta azt a
szerző- és műfogalmat, amely a törvény előtt védte a szellemi tulajdont, és egyúttal a
szerző felelősségét is rögzítette.
A birodalmi (és a magyarországi) jogi gondolkodást a 18. század utolsó harmadában
a nyugat-európaihoz hasonlóan szintén a természetjogi iskola határozta meg. 465 Az
irodalmi piac expanziója azonban Magyarországon ekkor még nem oly mértékű, hogy a
462

A magyar fordításokban jelentős eltérések vannak, a „legpontosabbat”, Czuczorét idézem: „Köznemü
dolgokból nem könnyü csinálni sajátot […] / A’ közös ismeretü tárgy úgy fog lenni sajátod”. L. HORATIUS
1846, 77.
463
L. PLUMPE 1979, 183–184., STÖCKMANN 1998. (a bochumi egyetem Autor-kurzusára készült
összefoglalás az interneten már (2004. jan.) nem elérhető – köszönöm Fórizs Gergelynek, hogy annak
idején felhívta a figyelmemet e cikkre), továbbá GRASSI 1997, 133.; a passzus humanista értelmezéséről
TÉGLÁSY 1988, 109–117. (Dugonics álláspontja ez alapján egyáltalán nem különbözik a 16. században
kimunkált elképzelésektől.)
464
A következő áttekintés PLUMPE 1979., PLUMPE 1988., WOODMANSEE 1984., WOODMANSEE 2000. és
STÖCKMANN 1998. alapján készült, az általuk felhozott nagyszámú, elsősorban német és angol példát nem
idézem.
465
KOSÁRY 1980, 593–599.
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nyugat-európaihoz hasonló módon és hasonló következményekkel vetődhetett volna fel az
utánnyomások problémája. Egészen más indíttatásból, a cenzúra és a sajtószabadság
kérdéseiről folytatott vitákban azonban a magyarországi jogi (és politikai) diskurzusban is
felmerült a szerzők jogi felelősségének kérdése; az egyes érvelésekből pedig szintén
határozott szerző- és mű-fogalom rajzolódik ki. Ennek lényege Plumpe nyomán466 így
adható vissza: a gondolatok és ezek megformálása (tehát a retorikai, poétikai eszköztár)
közkincs, s jóllehet az író szorgalmát, alakító munkáját nem vonják kétségbe, de a mű
megvalósulásának alapja ezen elképzelés szerint nem az író, gondolkodó személyisége. Jól
mutatja ezt, hogy az irodalmi piac szempontjából valamivel fejlettebb osztrák
tartományokban azt a felvetést, mely szerint tiltassék el az utánnyomás, a felsőbb
hatóságok visszautasították, mondván, hogy „általánosan megengedett minden újonnan
feltalált, nyilvánosan eladott dolog utánzása”, valamint a „szerzőnek van ugyan szellemi
tulajdonjoga a munkájára, de ez elvész azáltal, hogy művét közzéteszi”.467 A magyar
kancellária is csak közjogi szempontból vizsgálta a kérdést, és jutott arra az álláspontra,
hogy „az örökös tartományok és a magyar királyság között az utánnyomás szabad és
megengedett”.468 Nyugat-Európában ugyanakkor az eredeti jogi probléma ezeket az
érveléseket továbblendítette, amikor megoldására kidolgozták az egyénileg megformált, az
individuum lenyomatát magán viselő mű fogalmát.469 Jogi, gazdasági és kulturális
feltételek miatt nem lett tehát ekkor széles körben elterjedt Magyarországon a szerző és
műve

között

Nyugat-Európában

kialakult

kizárólagos,

jogi

és

esztétikai

következményekkel bíró kapcsolat gondolata.
A különböző jogi-politikai álláspontok eltéréseit azonban a korabeli vitákban
Magyarországon is tisztán látták. Pest megye közgyűlésén a cenzúra mellett hangzott el a
következő érv:
Míg nálunk azt bé nem hozzák, a’ mi van Angliában, hogy az auctor a’ nyomtatás után
vonattassék számadásra, ha ártalmas az írása, addig helyének kell lenni annak a’
censurának, melly most vagyon, a’ melly t. i. a’ nyomtatás előtt szokott meg esni. És
ez jobb is az írókra nézve, hogy eleintén ítéltessék meg írások, mint sem hogy 20
esztendő mulva kéntelenítessenek felelni.470
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PLUMPE 1979., PLUMPE 1988.
Az ilyen típusú érveknek nyugat-európai megjelenésére és funkciójára l. CHARTIER 2001, 305.
468
KÓSA 1940, 381–382, 384. További adalékok a kérdéskör 18. századi, magyarországi történetéhez:
TRÓCSÁNYI 1938. L. még ROSENSTRAUCH 1986. elemzését.
469
PLUMPE 1988, 335.
470
BENDA 1952–1957, I, 935–936.
467
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Hajnóczy néhány évvel korábbi értekezése, jóllehet épp ellenkező céllal, szintén a
cenzúra

lehetséges

alternatívájaként

említette

a

szerzők

(és

nyomdászok)

büntethetőségét.471 A cenzúra tehát e két álláspont tanúsága szerint (amelyhez
hozzávehetjük Batsányi már ismertetett érvelését is [→2.4.2.3.3.]) jogi értelemben kiváltja
a szerzőt, helyette vállalja a műért a felelősséget. Az 1790-es évek vitáiban a cenzúra ellen
felszólaló törvényhatóságok azonban csak általánosságban hivatkoznak a természetjogra:
[A vitatott királyi rendelet] Ellenkezik továbbá a’ természettel azért, mert a’ szerént
úgy nem lehet a’ léleknek nem gondolkodni, valamint az ép szemnek nem látni. És
mint-hogy ugyan-azon természet szerént a’ gondolkozónak a’ gondolkodásit-is szabad
közleni, ezen közölhetésnek eltiltása valóban a’ természet ostromlója, és egyszer-’smind alatsoníttója.472

A természettől adott jog ellenében tehát a felelősség átvállalásával a cenzúra sem
sajátíthatja ki a természettől adott javakat. Bihar megye felterjesztésének is ez a lényege:
amennyiben helye van egyáltalán valamiféle hivatalos ellenőrzésnek, akkor annak célja –
kifejezetten csak filozófiai, történelmi és vallási művekről van szó (opera philosophica,
historica et religionaria) – nem lehet a javítás és a tiltás, hanem legfeljebb csak a vitatás, a
cáfolás.473
Az 1790-es évek megváltozott politikai viszonyai (I. Ferenc uralkodása elején
kibocsátott, a sajtószabadságot erőteljesen korlátozó rendeletek ellen fellépő megyei
feliratok, röpiratok) lehetővé teszik, hogy a kéziratos és nyomtatott publikáció viszonyának
megítélését jogi-politikai szemszögből tovább vizsgálhassuk. A rendek ugyanis vitatták,
hogy királyi felségjog volna a sajtó (typus) fölötti felügyelet. Alapelvük szerint a
sajtószabadság a nemesi szabadságjogok része. A dolgozat szempontjából legérdekesebb
érvelés Őz Pál jegyzőkönyvében maradt fenn.474 Pest megye 1793 augusztusában tartott
gyűlésén Nemes Zsigmond a következőkkel igazolta e jogot:
Tipográfiát tartani a’ libertások közzé tartozik. Mert ha én […] írót tartanék
magamnak, ki tiltaná meg, hogy a’ leg prohibitussabb könyvet is le ne íratnám
magamnak?475
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HAJNÓCZY 1958, 173–175.
BENDA 1952–1957, I, 944.
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BENDA 1952–1957, I, 949–950.
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Már II. Lipót uralkodása alatt gondot jelent a kérdés szabályozásának joga: SÁNDOR 1926, 337–338. A
későbbiekre HAJNÓCZY 1958, 133, 173–175., BENDA 1952–1957, I, 933–956. – A problémának a korabeli
német nyelvű sajtójában olvasható recepciójáról l. BATSÁNYI 1960a, 627. Az itt felsorolt adatokon kívül
számos cikk található meg hasonmásban az interneten: http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/
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Többen ellene vetették, miszerint leírathatja, de nem osztogathatja. Mire Nemes azt
felelte, hogy „exemplárt” adhat bárkinek, majd azzal folytatja, hogy amint íródeákja
lehetett magánosoknak is, úgy nyomdája is lehetett minden királyi privilégium nélkül,
amint a Zrínyiek, Nádasdiak vagy éppen Lőcse városa bizonyság erre. S végül a
következőkkel zárja fejtegetését:
Valaminthogy régenten, mikor még nem volt tipográfia, soha sem vólt a’ meg tiltva
vagy a’ rómaiaknál vagy a’ magyaroknál, hogy valaki többször le ne írathassa azon
egy könyvet ’s másnak ne adhassa, azonképpen azon írásbéli szabadságnak helyébe
succedálván a’ nyomtatás, nem tilthatni ezt meg senkinek. Csak az Austriai Ház
kezdette szorítgatni ezt a’ civilis just.476

A 18. század vége jogi-politikai gondolkodása számára tehát a két média között nincs
különbség: mindkettő a nemesi szólásszabadság jogának egyszerű hordozója. A nyomtatás
szabadságának korlátozása éppen ezért nem lehetséges, mivel akkor a megszólalás minden
formáját ellenőrizni kellene. Hajnóczy megfogalmazásában:
Azonkívül ha a nyomtatásban kiadandó dolgok cenzura-kötelesek, a nyilvános
beszédeket, különösen a szószékről mondottakat előzetesen még nagyobb cenzúrának
kellene alávetni, mert azok erősebben felizgatják az embereket az írásoknál.477

Hiába érvel gróf Teleki József azzal, hogy a „tipográfia a’ censurával” van
összekötve, és ha a mocskolódó írások terjedését meg akarjuk akadályozni, akkor szükség
van cenzúrára, Nemes Zsigmond riposztjára – „Hiszem, ha én excellentziádat tsak ugyan
kissebbíteni akarom, szintugy szórhatok-el írt pasquillusokat”478 – nem tud mit felelni.
Mind Nemes magyarázata, mind Teleki elhallgatása azt jelzi, hogy e diskurzus számára a
korban egy szöveg publikációja lényegében független attól, hogy kéziratos vagy
nyomtatott formában terjed-e. A jakobinus-per anyagát olvasva ugyanerre az eredményre
juthatunk, jóllehet a hatalom törekvése egyértelmű: a publikációt a cenzúrához akarja kötni
– a kéziratos terjesztés létező gyakorlata anomália a rendszerben (→2.4.2.3.3.).

476

BENDA 1952–1957, I, 935.
HAJNÓCZY 1958, 174.
478
Mindkettő BENDA 1952–1957, I, 936. (Kiem. tőlem. L. G.)
477
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3.2.2. Az irodalmi-tudományos diskurzus a medialitás problémáiról a 18. század utolsó
harmadában

3.2.2.1. A nyomtatás értékelése
A most ismertetett jogi-politikai érvelések ellenpontjául először éppen egy, az ajánlásban
megfogalmazott célok, valamint a megjelenés dátuma alapján politikai érdekű munkát
idézek, Decsy Sámuel 1790-ben megjelent Pannóniai Fénikszét. A könyv egyik célja – áll
az előszóban –, hogy „nemzetemet a’ magyar nyelvnek és tudományoknak szorgalmatos
mivelésére serkentsem, melly nélkül semmi nyelv sem virágozhatik, semmi tudományok
nem öregbülhetnek”; a másik pedig, hogy bizonyítsa, ameddig a hazai nyelv kiművelése és
„közönségessé” tétele nem halad, addig „sem természeti, sem polgári állapatunkra nézve
nem lehetünk bóldogok”.479 A magyar nyelv „fejlődését” és terjedését segítő eszközök
között harmadik helyen említi Decsy, hogy „[a] szabados gondolkodás irás, és nyomtatásis nagyon bóldogitanák a’ magyar nyelvet és tudományokat”.480 Először maga is az előző
fejezetben megismert természetjogi és kozmológiai jellegű érveket ismerteti, de az ezeket
követő paragrafusok már a könyvnyomtatásnak Európa politikai és kulturális viszonyaira
gyakorolt hatását fejtegetik. E média elsődleges jelentőségét Decsy szerint az adja, hogy a
kulturális javakhoz való hozzáférést gyökeresen átalakította:
Jól tudják azok, a’ kik é világnak történeteit olvasták, mitsoda szomorú ábrázattya lettlégyen a’ tudományoknak a’ könyvnyomtató mesterség találmánya elött. Tsak imitt
amott látott az ember egy Túdóst, az-is a’ klastromoknak siket köfalai közé vólt
szorittatva. A’ szerzetesek vóltak papok, birák, prókátorok, törvény-túdók, könyvirók
és mindenek mindenekben.481

A könyvnyomtatással azonban Decsy szerint nemcsak az intézményi monopólium
tűnt el, hanem a könyvnyomtatáshoz kapcsolódó könyvkereskedés révén „ezrek”-hez
jutnak el a kiadványok, megkezdődött a tudás szétosztása. Ez pedig azért fontos, mert „[a]
túdós ember […] ollyan a’ köz társaságban mint az ég és föld között fel-függessztett nap,
mellynek sugárai ezer világot-is világosithatnak”.482 A tudás a közboldogság záloga,
terjedése, terjesztése pedig szükségszerűen a nyomtatás médiájával van összekötve. Decsy
alighanem előbbi állítása közvetlen igazolásának meggyőző erejét kihasználandó felhozza

479

DECSY 1790, l.n. (Elöljáró Beszéd)
DECSY 1790, 190.
481
DECSY 1790, 195.
482
DECSY 1790, 197.
480
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még II. Frigyes példáját is, aki teljes sajtó- és gondolatszabadságot biztosított, aminek
nemcsak országa tudományos téren való előrehaladása volt a következménye, hanem
„birodalmának határa-is érezhetöképen nevekedett”.483 Jelentős különbség tehát, hogy míg
az 1790-es évek idézett jogi-politikai vitáiban a nyomtatás szabadságát „csupán” a nemesi
szólásszabadság részeként védelmezték, addig Decsy az évtized elején ezek mellett
művelődés- és politikatörténeti jelentőségét emeli ki érveiben. A Pannóniai Fénikszben
kifejtett gondolatok természetesen nem egyedülállóak a korszakban, ehhez hasonlóan
nyilatkozik például Batsányi is a Magyar Museum Bé-vezetésében a nyomtatás és a tudás
hozzáférhetőségének kapcsolatáról.484
A sokszorosítás gyorsabbá válásával a sokszorosítás árának radikális csökkenése is
kiemelt

jelentőségűvé

könyvnyomtatással

teszi

azonos

a

nyomtatást.485

jelentőséget

Ez

tulajdonít

magyarázza,
a

vele

hogy Decsy a
együtt

megjelenő

könyvkereskedelemnek. A gazdasági következmények számba vétele még egy fontos
vonással rendelkezik: a korszak irodalmárai felismerik a nyomtatás egyik szükségszerű
következményét: a könyv áru. Jól ismertek azok a panaszok, amelyek a nyerészkedő
könyvnyomtatók gátlástalanságát illetik. Ezek a panaszok persze azt is jelzik, hogy a renditudós szerző elítéli a jelenséget, nem tartja illőnek a piacra „termelést”. Tehát felismerik,
de tiltakoznak a jelenség ellen. A szemléleti változás jeleként azonban a Magyar Museum
bevezetésében, mind a Kazinczy-, mind a Batsányi-féle változatban a piac logikájának és a
felvilágosodás éthoszának összekapcsolódását figyelhetjük meg: a szerkesztők az írói
tevékenység professzionalizálódását kívánatosnak tartják:
Azoknál [Nyugat-Európában] a’ nevezetesebb Irók nem tsak a’ Fejedelemnek ’s az
ország’ pártfogása ’s adakozása által ébresztetnek a’ nyelvnek ’s Tudományoknak
gyarapíttására, hanem […] első probájok’ ki-botsáttásával-is gazdag jutalmat, ’s
ditséretet nyernek; és e’ szerént, nem tsak a’ halhatatlanságnak, hanem az élelemnek
keresése által-is ösztönöztetnek.486

A professzionalizálódás lehetőségének felismerése felborítja az irodalmi tevékenység
hagyományos koncepcióját, amelyben az író jutalmat kap, nem bért, tehát nem műve
ellenértékét. A bérért történő alkotást ekkoriban kezdik fogalmi elhatárolásokkal is
483

DECSY 1790, 201. Az államformák, a szólásszabadság és a tudományok közti kapcsolatról ilyen
értelemben ír például Flögel is (FLÖGEL 1795, 445–449.).
484
BATSÁNYI 1960a, 93. skk. (MM I/1, X–XI. – Kazinczy bevezetőjében ez a kérdés nem kapott hangsúlyt.)
485
„Aki valamelly jó könyvet akart vólna-is olvasni [a könyvnyomtatás feltalálása előtt], nagy fáratsággal és
költséggel jutott annak bírásához, egy jó könyvnek az árrán egész dominiumot lehetett vólna venni.” –
DECSY 1790, 195.
486
BATSÁNYI 1960a, 96 (MM I/1, XVI–XVII. – Kazinczy bevezetőjében: BATSÁNYI 1960a, 442.). A piac
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megerősíteni.487 A német példa mellett magyart is fel lehet hozni: Dugonics írásznak
nevezi Batsányit magánfeljegyzéseiben, igaz, nem irodalmi tevékenységét állítja mögé. E
neológiával a pusztán tisztelettel járó hivatallal szemben a már idézett Toldi-darab jegyzete
szerint tudatosan a tollát pénzért áruba bocsátó hivatalnokot nevezi meg.488
A nyomtatásnak a tudás szétosztására gyakorolt hatása mellett a tudás szerkezetében
bekövetkezett változásokat is észrevették a kortársak. Budai Ésaiás „részszerint a’ poética
és rhetorica iskolák számára” 1802-ben kiadott tankönyve jelzi, hogy a médiaváltás
(szóbeliségről írásbeliségre, illetve kézírásról nyomtatásra), valamint ennek jelentősége
talán a litteraria historiákon túl is közkincsnek számíthatott a korabeli gondolkodásban.489
A munka az alfabetikus írásnak, valamint a kéziratnak és a nyomtatványnak a
tudományokra gyakorolt hatásának fejtegetésével indul, de a 15. század közepén
bekövetkezett technikai fordulatot – a teljes cím erre utal490 – a művelődéstörténet
meghatározó eseményének tartja. Ennek ellenére jóval nagyobb hangsúlyt kap a szóbeliség
és az írásbeliség közötti váltás, illetve a betűírás feltalálása:
De mind addig nagyonn híjjános vólt az Írás mestersége, valamíg a’ legkissebb
részetskékre is, mellyekből az ízek szerint való hang áll, szorgalmatosann nem
figyelmeztek azokat észre nem vették, meg nem határozták, jelekkel ki nem tették,
vagy, míg az Alphabetica Írást fel nem találták. Ez a’ tsudálatos mesterség, 24 betűk
által, akárminémű beszédet lefest; és a’ hangot, mellyet úgy látszik tsak hallani lehet,
mintegy szemmelláthatóvá tészi.491

Nem sokkal lejjebb, a 18. paragrafusban, szintén nem különíti el világosan kézirat és
nyomtatvány eltéréseit, mivel a nyelvek „pallérozódását” és a tudományok keletkezését
együttesen a betűk és az írás feltalálásának tulajdonítja, a tudományok elterjedését,
elkülönülését és „systémába” vevődését pedig „az Írás és nyomtatás” együttes hatásának.
Hogy mégis észlelte a 15. század vége médiatörténeti váltásának jelentőségét, azt egy
paragrafussal később azonban megerősíti: a „Literaria Historia” az antik és kora-középkori

logikájának és a felvilágosodás éthoszának összekapcsolódását elemzi JAUMANN 1981, 61–66.
„Schriftsteller ist [a 16–17. században], wer seine literalen Fertigkeit anderen gegen Honorar zur
verfügung stellt.; insofern ist es diese genuin alteuropäische, handwerkliche Dimension der Tätigkeit
gewesen, die den nach 1800 einsetzenden diskreditierenden Zug des Begriffs begründete.” – STÖCKMANN
1998, 4.
488
DUGONICS 1893, 197., DUGONICS 1894, 252–254.
489
Szelestei N. Lászó és Margócsy István hívták fel figyelmemet arra, hogy a historia litteraria műfajában a
mediális váltás jelentőségének hangsúlyozása, igaz, részletekbe menő elemzések nélkül, mindennapos.
490
A teljes cím: „Régi tudós világ históriája, melyben a’ könyvnyomtatás feltalálásáig élt mindenféle
tudósoknak, főképpen pedig, a’ görög és deák íróknak élete, munkái, érdemei, és a’ tudományoknak
akkori állapotja, rendbeszedve, előadódnak” – BUDAI 1802.
491
BUDAI 1802, 5.
487
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előzmények ellenére is csak a 16. század óta létezik.492 Még többet állít, de kifejtetlenül
hagy utolsó mondata:
A’ Könyvnyomtatás elterjedésével, új tanúlás módja, új gondolkodás, új tudományok
jövénn bé, és a’ régiek is új ábrázatot őltőzvénn fel; egyszóval, általánfogva
megváltozván a’ Tudományok állapotja: itten
A’ RÉGI TUDÓS VILÁG
HISTÓRIÁJA

Végződik.493

Az eddig felhozott példák különböző területekről származnak – jogi-politikai viták,
politikai-kulturális röpirat, folyóirat-irodalom, oktatás –, de mind arról tanúskodnak, hogy
a 18. század utolsó évtizedeiben kézirat és nyomtatvány, illetve szóbeliség és írásbeliség
eltérő jellegzetességeiről Magyarországon is határozott elképzelések éltek. Az episztola
műfajfogalmának a korábbiakban vizsgált elméletei ezt a különbségtevés a 19. század első
évtizedeiben magyarázóelvként nem hasznosítják. Ami persze nem meglepő, amennyiben
elfogadjuk, hogy az irodalmiság, a szerzőség kritériumainak ekkoriban már egyre inkább
csak a nyomtatott művekkel fellépő személy felelhetett meg.494
Feljebb (→3.1.) Toldyt idéztem azt bizonyítandó, számára mennyire meghatározó
volt a felvilágosodás kori magyar irodalomról írva, hogy kinek jelentek meg nyomtatásban
munkái, s hogy emiatt előadásában Bessenyei lett mind Orczy, mind Barcsay sikerének
megteremtője. Toldy kiemelése érthető, mivel Bessenyei valóban igyekezett minden
munkáját nyomtatott formában publikálni – nyomtatott munkáiról nem maradtak fenn
kéziratok –, egyedül a cenzúra tiltása kényszerítette egyes szövegeit kéziratos formába. A
saját munkáit illető reflexiók helyett az Orczy művei kapcsán nyomtatott sorait idézem:
„Meddig kell még, Barátom, generális báró Orczy után lopóskodnunk, hogy elrejtett
munkáit kezébül kilophassuk s nyomtatás alá adhassuk?” – kezdődik ismeretes levele
Barcsayhoz, majd így folytatja:
Két kis levelét, mely nagy szívének legkisebb próbája, kiadtam, mint láthatod; mellyel
azt jelentem szerzőjöknek, hogy a Gondviselés a nemes és mély lelkeket nem azért
teremti, hogy magokat elrejtsék, hanem hogy fényekkel magokat világosítván,
492

BUDAI 1802, 16. Észrevételei egybevágnak a nyomtatás következményeit számbavevő újabb
irodalommal: L. pl. ONG 1998a, 251–258.
493
BUDAI 1802, 690. A utolsó három sor a könyv tördelését követi. L. még az utolsó fejezet egyik állítását:
„[a nyomtatás révén] minden tudományok közönségesebbé, és tartósabbá lennének, új formába, és
ábrázatba az által őltöznének: egy szóval hogy ez a’ találmány a’ Régi és Új Tudós Világ között, mintegy
határt húzna” – BUDAI 1802, 685. (Kiem. az eredetiben.)
494
L. JAUMANN 1981. és CHARTIER 2001. nyugat-európai példáit, valamint a magyar példákat a
későbbiekben.
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tanításaikat földünkön halhatatlanná tegyék.495

Bessenyei szerint a nyomtatás legfőbb előnye tehát, hogy a tanítás e módon a lehető
legszélesebb közönséghez jut el – Orczy gondolatai megtermékenyíthetik „a magyar
Egyiptomot”. Ez az egyik legfontosabb, rendszeresen visszatérő érv a „méltatlanul” a
kéziratosságban rejtőzködni kívánókkal szemben. De Bessenyeinek vannak más
természetű érvei is: az a szerző, akinek munkái nem jelennek meg nyomtatatásban,
ismeretlenül hal meg. Sőt, a nyomtatatlan munkák szerzője nemcsak a közönség számára
marad ismeretlen, nem is költő:
Mondd meg az írónak, hogyha érdemeivel hazája magyarainak kinyomtatott
munkáiban nem szolgál s ekként a Parnássus alatt annak szűzeinek nem áldoz, tehát
kitöröljük nevét a jó polgárok és poéták társaságábul.496

Bessenyei törekvéseinek Barcsay Ábrahám leveleiben tükröződő recepciója rávilágít
arra, hogy a nyomtatás funkciójáról még a publikálni (legalábbis kijelentéseik alapján) nem
vágyó (sőt, gyakran munkáinak kéziratos terjesztését sem igen kívánó497) szerzők maguk is
érvelhetnek a nyomtatás mellett. Pedig Barcsay 1772 áprilisában kelt levele arról
tanúskodik, nem értett egyet Bessenyei törekvésével (feltehetően azzal, hogy mindent
nyomtatásba ad, címlapon vállalja nevét498). Az Orczynak küldött levelek más helyei is
arról tanúskodnak, hogy Barcsay egyértelműen elítéli a Bessenyei által választott utat:
többször nevezi őt „magyar Hudibrás”-nak. Sőt, már 1772-ben, Bessenyei fellépésének
később szimbolikussá lett évében azzal fordul Orczyhoz, beszéljen vele, mivel „ő az én
intésimet vagy meg nem fontolja vagy pedig valami szegény irigység gyűmőlcsének lenni
itélvén elfelejtkezik mely tővisses utan indult meg: a mi Londonba szabad nem szabad az
Kecskeméten s még Bécsbe is annális inkább nem”.499 Barcsay kritikája azonban nem
Bessenyei képességei ellen szól – sőt, inkább félti őt, nehogy „az ő szép tűze” kárt valljon
–; nem is a nyomtatás médiája ellen – ebben a levélben ajánlja először Orczy figyelmébe
Báróczyt, hogy aztán több levélben visszatérjen a Kasszándra-fordításra barátja
támogatását kérvén a kiadáshoz –; sokkal inkább a fennálló politikai viszonyok ellen.
495

BESENYEI 1777, 17–18.
BESENYEI 1777, 18.
497
Pl. „A Magyar Vers Irokrol mit irtam légyen tavaj történetből már emlitettem volt a M. Urnak, imé most
bátorkodom elkűldeni olly reménységgel hogy a M. Ur magánál tartya, és mind leg[g] hivebb tisztelőjinek
hibás Verseit el rejti…”. BARCSAY 2001, 49. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. máj. 2. – Hasonlóan:
BARCSAY 2001, 65. L. még BARCSAY 1887, 250.
498
Ez utóbbi jelentőségéről l. CHARTIER 2001, 307.
499
BARCSAY 2001, 47. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. ápr. 6.
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Ennek az irodalom és a politikum kapcsán használt, alább elemzendő piac-metafora adja
jelentőségét.
A nyomtatásnak a tudás szétosztására gyakorolt ideológiai, gazdasági és politikai
következményei – alighanem a műfajnak is köszönhetően – Decsyénél összetettebben, de
néhol ellentmondásosabban fonódnak egymásba Barcsay Orczyhoz írott leveleiben. 1772
elején írja a következőket:
[S]okszor gondolkozom; ’s nem ok nélkűl, hogy vallyon a szép Tudományokkal edjűtt
nem maradhatnae meg nemzetűnkb[en] valami Kovásza ama régi Atyáink
erkőltseinek; és hogy lehetne azt meg marasztani.500

Tartalmi szempontból két dolgot is ki kell emelni az idézetből. Az egyik: az irodalom
funkciója a nemzeti identitás átmentése, megőrzése (abban az értelemben legalábbis, hogy
az ősök erkölcseit, szokásait idegenek még nem rontották meg501); a másik pedig a „megmarasztás” problémája. Barcsay az 1770-es évek folyamán következetesen képviseli azt az
elképzelését, amely szerint az irodalomnak identitásteremtő és -fenntartó funkciója van.
Ennek apropóján küld először verset Orczynak, amiben Báróczy német nyelvű fordítását
kritizálja: barátja német verse ugyanúgy a kulturális identitás feladását jelzi, mint a „mód
nélkül nevelt” „Kytzprely Kis Aszszony” férjválasztása (ti. Bessenyei Sándor helyett egy
idegenhez ment felségül). De ugyanez a funkció köszön vissza akkor, amikor
Bessenyeihez hasonlóan szorgalmazza Orczy „titkos szekrénnye” tartalmának kiadását;502
valamint akkor, amikor a Kasszandrát dicséri a reménybeli mecénásnak.503 Ugyanerre utal
az Erkölcsi mesék későbbiekben oly sokat idézett verses ajánlásában is, ahol Báróczy és
Bessenyei addig kiadott műveit a nemzeti megújulás bizonyítékaként fogja fel.504
Ezen ponton kapcsolódhatunk ismét az idézethez: hogyan lehet a tartalmi elvárásnak
megfelelő műveket „meg marasztani”, azaz miképp lehet a tartalmi-ideológiai szempontból
jó művek hatását tartóssá tenni. Az Erkölcsi mesék ajánlóverse is arra utal, de az Orczynak
írott levelek is egyértelműek: a nyomtatás révén. Aki ugyanis jó munkákat készít, de művei
nyomtatatlanul hevernek, az nemcsak, hogy nem költő, de – a Barcsaynak címzett
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BARCSAY 2001, 46. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. ápr. 6.
Számos ilyen értelmű szöveget lehetne a korbó idézni, kedve Aportól, l. pl. ORCZY 1787, 17. „Meg lehet,
Bélának boldog idejébenn, / Mikor még a’ Sztzíták laktak e’ megyébenn, / Leltél vólna olylyat, kinek
szerelmébenn / Jutván, fel vett vólna rejtvén kebelébenn.”
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„De a M. Ur titkos szekrényéből nem jőne valami piatzra? Bezzeg ez ám a Haza ellen való vétek, ha azok
addig zár alatt lésznek, mig más nyomoru irások Kótyásznak és a Hazabéliek izét meg rontyák vagy el
idegenitik!” – BARCSAY 2001, 76. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. dec. 31.
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BARCSAY 2001, 58. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. aug. 14.
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A Kasszándra, a Marmontel-fordítás és az Ágis tragédiája emlegetése után: „Örömnek könnyei follyák el
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Bessenyei levelet idézem – még csak nem is „jó polgár”, hagyja ugyanis, hogy káros
művek „kóboroljanak Hazánkban”, ahelyett, hogy „ama régi Atyáink erkölcseit”
újrateremtő, kéziratban csak kevesek számára hozzáférhető művei kinyomtatásával és
terjesztésével a haza javán munkálkodna.
Barcsaynak a szépirodalmi művekkel szembeni ideológiai elvárása egyértelműen
összekapcsolódik a nyomtatás médiájával, amit az tesz igazán hangsúlyossá, hogy
leveleiben előkerül a piac kifejezés is:
De ha ezek [ti. az érzékeny emberek] ujj érzékenységeiknek ki fejtésére szűkséges
jeleket az az szokat, idegenektől Kőlcsőnezik, ugy igaz az is, hogy az ő Anya nyelvek
szűntelen bőcsőbe fog maradni. Tehát a Deákos, Tótos és Németes elegyetiséket meg
kell vetni és Ki kell nevetni. Erre jók a Kisbetyárok és a szép Aszszonyok. Ugyan
ezen Két származás Kedvéért én javasalnám hogy a Kinek valami piatzra valója
vagyon most bocsássa ki, mert lehet félni, hogy az más nyelveken irt Kőnyveknek
olvasása izeket ugy annyira meg rontya, hogy magokkal egészlen elhitetik hogy
lehetetlen magyarul szépen irni.505

Néhány héttel később pedig Barcsay arra kéri Orczyt, hogy győzze meg Károlyi
Antalt arról, hogy bár a vallásos könyvek kiadása a terjedő erkölcstelenség miatt
kétségtelenül üdvös, és jó hazafira vall, de ezekkel „a nyelv soha virágjára nem jut, és
végre ugy feledékenységbe jőn mint ama régi szomoru Magyar noták KiKről már Berkiék
sem emlékeznek”. Majd azzal zárja fejtegetéseit, hogy nyomdájában ne csak vallásos és
jogi jellegű könyveket nyomtasson, mivel „Az illyetén Kőnyvek pedig valja meg a Griffis
[Károlyi Antal], a Mohácsi pocsolyábol sem segiltik ki Nyelvűnket ’s Nemzetűnket”.506
Barcsay azonban nemcsak a fenti idézetben használt értelemben használja a piac
kifejezést:
Mig ez a szokás [a nyilvános szónoklat] bé nem vétetődik mint Parisba ’s hajdont
Demosthenes hazájába hidd el hijába számlálunk mi alattomban vers szerzőket és
irókat. Az ékesen szollásnak, ugy mint a hagymának, ’s almának, kűlőnős piatz
kivántatik – Az el adás szabad légyen kinek kinek, hanem a vételt és vállagatott izlést
az egész Nemzetre kell bizni.507

Barcsay arra az antik elképzelésre utal az idézet első felében, amely az ékesszólás
hanyatlása és a köztársaság intézményeinek megszűnése között összefüggést lát. A piacon
(agórán, fórumon) elhangzó beszéd a demokratikus városállam politikai tagjainak
nyilvánossága előtt hangzik el, ahol a polgárok előadhatják elképzeléseiket az állam
szememet, / Midőn virágozni látom Nemzetemet.” – LŐKÖS 1982, 16.
BARCSAY 2001, 75. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. dec. 31. L. még BARCSAY 2001, 82–83.
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BARCSAY 2001, 79–80. Barcsay Orczy Lőrincnek, [1773.] febr. 28.
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ügyeivel kapcsolatban („[a]z el adás szabad légyen kinek kinek”), a döntést végül az egész
politikai közösség hozza („a vételt és vállagatott izlést az egész Nemzetre kell bizni”). A
személyes részvétel eszménye a magyar nemesi identitásban is fontos szerephez jut. (Az
más kérdés, hogy a 16. század legeleje óta a személyes részvétel kizárólag az „úri” rendre
érvényes, a nemesség zöme csak képviselőin keresztül lehet jelen az országgyűléseken.)
Barcsaynak tehát a nemesi hagyományokat csorbító abszolutista törekvések ellenében
felhozott „piaca” a politikai nyilvánosságot jelenti. Viszont attól sem lehet eltekinteni,
hogy a levélrészletben kifejtett hasonlat a hagyma és az alma emlegetésével a kapitalista
elveken működő árupiacot is felidézi, ahol az emberek a pénzükkel szavaznak.
A szónoklatok és a szépirodalmi alkotások közötti ellentét alapját a Barcsay-levél
nem fejti ki; ha az említett szövegtípusok retorikai osztályzására gondolunk, akkor a
pusztán bemutató beszédnembe tartozó irodalommal szemben a tanácskozóba tartozó
szónoklatok állnak. Ezzel együtt a feltételezett közönség jellege is eltérő (csak megfigyelő,
illetve megfigyelő és döntést hozó). Emellett azonban a különbség kiterjed a médiára is:
míg a szónoklat, a megnevezés utal rá, élőszóban elhangzó, addig a „vers szerzők […]
irók” művei, mint a kiemelt szó hangsúlyozza, írásban létezők.
Barcsay más levelei alapján – hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog – azonban a
szépirodalmi alkotások mégis ugyanazon a piacon áruk mint a politikai szónoklatok: egy
vers (Magyar Országi Tudományoknak fő Gyülekezetihez) cenzúra által vagy a cenzúrától
való félelem által meggátolt kiadása – erről ír néhány hónappal később – politikai
jelentőséggel bír. A különleges helyzet – az egyetemavatás politikai aktusa – írja felül az
1780. áprilisi levelében bemutatott sémát, az esemény egyedisége azonban Barcsay
számára nem elégséges indok. Ezért hitetlenkedik barátai döntésén, meg is rója őket
„vétkes” félelmeikért.508
Nem lehet véletlen az sem, hogy Orczy verseivel kapcsolatban Barcsay szintén
használja a piac-metaforát. Barcsay mint olvasó-kritikus a „ki tőbbes”, azaz „Licitáns”,
Orczy versszerzőként a „gazdag Kereskedő”, művei az áruk; a döntés pedig: „én
általlyába[n] [é. látatlanban] meg vészem és egyről egyre mind piatzra valonak lenni
itélem”.509
A piac-metafora tehát – összefoglalva a Barcsayról írottakat – a 18. század végén
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BARCSAY 2001, 181. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1780. ápr. 16.
Érdemes megjegyezni, hogy ez a félelem, mint utóbb kiderült, korántsem volt alaptalan: a verset később
közlő Magyar Museum ellen indított cenzurális eljárásban ugyanis kifogásolták e verset. – MÁLYUSZNÉ
CSÁSZÁR 1985, 114.
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BARCSAY 2001, 52. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. máj. 29.
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nemcsak a kulturális termék (a nyelv vezet) áruként történő felfogására utalhat, hanem a
görög városállamok agóráját is felidézi, amely a nemesi-nemzeti identitásban fontos
szerephez jutó, a politikában való személyes részvétel eszményét eleveníti fel. A
személyes részvétel (az élőszó térbeli határokat is kijelöl) azonban már a kortársak számára
is egyértelműen csak eszményként létezik – Rákos mezeje az ekkor született
költeményekben válik a nemzet szimbolikus terévé, s nemsokára a politika is ekként kezdi
használni510 –, eszményként létezik, éppen ezért csak a jó, tehát „régi Atyáink erkőltsei”-t
őrző nyomtatott művek „piaca” teremtheti újjá és fejezheti ki a nemzet egységét:
A példák számát lehetne még tovább gyarapítani, de az eddigiek is egyértelművé
teszik, hogy már a 18. század utolsó harmadában fellépő írók – hol erőteljesebb, hol
kevésbé heves kritika mellett – tudatosan fordultak a nyomtatás médiája felé. Egyszerre
kívánták érvényesíteni a „tudós költő” eszményét, valamint érvényesülni a piacon. Ennek
nyilvánvaló kísérlete volt a tudóstársasági tervezetek azon pontja, amely önálló nyomda
megalapítását tűzte ki célul – Bessenyei röpirata feltehetően ezért nem is jelent meg
elkészültekor.511

3.2.2.2. A nyomtatás sajátságai
A kéziratos és nyomtatott irodalom viszonyának vizsgálata nemcsak a publikáció
fogalmának különböző értelmezéseit hozza felszínre, hanem a nyomtatás korában születő
kéziratos irodalom sajátságait is. Stoll Béla megállapításai szerint ezt az irodalmat nem
érdekli a szerző személye: a leírók nem jelzik kinek a szerzeményét veszik be
gyűjteményükbe, rendszerint átalakítják („elrontják”) a versfőket. Továbbá e kéziratos
irodalom nem tartja tiszteletben a szöveget sem: az minden leírás során módosul, akkor is,
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L. Orczy József 1790. március 20-án Rákoson az általa vezényelt koronaőrzőkhöz intézett beszédét:
„Nemes Vitéz Pajtásim! Most értűk-el azt a’ szempillantást, mellyben először léptűnk ki igy egyesűlve e
Világnak láthatos piatzára, és valahány szemek reánk néznek, annyi itélő Biráink lesznek. Ezen Vezérlő
hivatalom, mellyel az Urak engemet dűtsőitettek hozza magával, hogy […] mint hasonlóimhoz, ’s
Pajtásimhoz barátságos intésképen szóljak, és igaz hazafiúi indulatbol az Uraknak szives barátsággal itt
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háromlott boldogságát, mellynek dűtsőséges árnyékában ekkoráig bátron nyugodhattunk, és vajha még
ditsőségesebben nyúgodhassunk; Távoztassuk-el azt, hogy ditső Eleinknek nyugovó hamvai boszszú-állást
ne kiáltsanak érdemetlen maradékira. Tartsuk-fenn a’ Magyarok dűtsőségét, mindnyájok kőz betsűletét.” –
MÉSZÁROS é.n., 443r–444v. (Kiem. tőlem. L. G.)
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Legalábbis ezt feltételezi Révai, ugyanezen a nézeten van WALDAPFEL 1935, 28. (Bessenyei mellett l. pl.
DECSY 1790, 210–214.) Az indoklással nem ért egyet CSÁSZÁR 1910, 73.
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ha a forrás történetesen egy nyomtatvány.512
Stoll tanulmánya a „régi” énekköltészet és a népköltészet összevetéséből indul ki,
ezért megállapításai a kéziratos költészetnek arra a típusára vonatkoznak, amelyik az egyes
korszakok és társadalmi rétegek „irodalomalatti” költői műveltségét őrzi. (Ilyen például a
tanulmány szerint a 17. század szerelmi költészete és a 18. század vége érzelmes
dalköltészete is.) Stoll azért nevezi „irodalomalatti”-nak e kéziratos költészetet, mivel
eredetét, hagyományozódását, megjelenését tekintve közösségi jellegű, és az ebből
származó jellemző tulajdonságok ellentmondanak az irodalmiságnak (ti. a nyomtatás
korában kialakuló kritériumoknak).513
E kritériumok azonban csak a 18. század vége felé szilárdulnak meg. Amikor tehát
Stoll egy másik tanulmányában egy Balassi-levélre hivatkozik, hogy igazolja, a
szövegkiadó tevékenységének lényegét a szövegnek a szerzői szándékkal összhangban
történő helyreállítása jelenti, a kéziratosság és a nyomtatás között ma létező különbséget
vetíti vissza. Bizonyítja ezt az általa felhozott idézet is, mivel csak egy részét közli Balassi
„kifakadásának”, a dőlt betűvel kiemelt résszel együtt olvasva egészen más az utána
következő mondat jelentése:
Küldtem Kegyelmednek magam elméje fakadékiból vágatott rövid három
énekecskémet is, de magának Kegyelmednek, kérvén, hogy természetekben való
neveléssel ékesgettessék s tudja őket magánál tartani s igazgatni is Kegyelmed. S
nevetem azokot s búsulás nélkül sem szenvedhetem, akik akármi írásimot is
elméjeknek csomós pórázára kötvén sok igéknek változtatásábal (obruálván sensusit
is) vesztegetik, fesletik, ízetlenítik.514

A „szerző személy” csak lassan válik „szerző személyiség”-gé515 – a Stoll idézte
részlet azonban korántsem az írói tulajdonjog hangsúlyozása a szöveg állandóságának
érvényesítése érdekében.516 A probléma, melyet ez az idézet felvet, több, mint a korrekciós
elv jelentkezése, az irodalom alapfogalmait érinti. Újfalvi Imre 1602-ben egy
hangsúlyozottan nyomtatott kiadvány bevezetéséül készített előszóban (Praefatio, mely ez
könyvnek mostani editiojára néz) azt írja, hogy a közölt énekek szerzőjét nem lehet mindig
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STOLL 1958, 172. A tanulmány harmadikként kiemeli, hogy a közköltészetet a lassú változás jellemzi,
tehát a formai, tartalmi újításokat csak lassan fogadja el e közönség.
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jellemző kéziratos énekeskönyveket és versgyűjteményeket. THIENEMANN 1931, 134.
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származhatnak a költőtől, aki, ha nyomdai kiadásra gondol, bizonyára jobban egységesítette volna őket.”
BALASSI 1974, 445. (Kiem. tőlem. L. G.)
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biztosan tudni, de „nem is igen szükséges”.517 Jankovich Miklós pedig 1800 táján még
teljesen természetesnek tartja (egy korábbi időszakra vonatkozóan bizonyosan), hogy az
irodalmi mű nem identikus, mind a szöveg, mind a szerző változhat:
Ez alabb irtt Enek külömbözik Sub No. 3. Az Amade László Enekei között találkozo
Enektül; Ennek az első betui ANNA nevet; annak pedig AMADE formalnak;
minthogy ezen eneket egy irasbol mely mult századnak közepe táján Zemplén
Vármegyében irattatott, le irtam inkabb mondhatom hogy Amade László a regi eneket,
sokat benne meg változtatván maga Nevére forditotta melly miatt az enekek, ambator
eleji meg egyeznek, de folyamattyokban külömböznek.518

Balassi „kifakadását” Gyöngyösi István újrafogalmazza a 17. század végén a
Porábúl megéledett Főníxhez kiadásához írt előszóban. Arra kéri az olvasót, hogy „ahol
oly szókot és diszpozíciókat talál versemben, akik vagy a közönséges szólásban, vagy a
folyóírásban

nem

uzuáltatnak,

ne

tulajdonítsa

azokot

tudatlanságbul

esett

fogyatkozásoknak, hanem a versek kedviért lévő szükséges cselekedetnek; és ahol szeme
eleiben akadnak (nem szólok mindazonáltal az írásban gyakran interveniálni szokott egyéb
fogyatkozásokrúl), csak úgy olvassa, amint vannak”.519 A szöveg állandósságának igényét
jelzi ugyan Gyöngyösi, de ennek oka – éppúgy, mint Balassinál – az, hogy a szöveg csak
így bizonyíthatja a szerző „tudósságát”. A folytatásban kiderül, hogy a kézírásos
másolások ezt gyakran nem teszik lehetővé:
csak úgy olvassa, amint vannak, ha a verseknek jó rendit meg nem akarja vesztegetni,
amely csak egy bötűnek változtatásával is hamar megesik; aminthogy sok jó folyású
versek vesztegetettnek is meg az olyan változtatások által. Sőt valamely verseket csak
kétszer vagy egyszer pariálnak is, ha olyan ember nem írja azokat, aki
fundamentumosan ért a versekhez, nincsenek azok megvesztegetés nélkül. Akit én
mások írása alá adtam, magam munkáján is bőven experiáltam.520

A nyomtatás tehát – ismeri fel Gyöngyösi – biztosíthatja a szöveg önazonosságát,
hibátlanságát. Azonban Balassihoz hasonlóan még ő is fenntartja a módosítás lehetőséget,
s nem csupán magának – mivel nincs végleges, tökéletes szöveg, az írói tulajdonjognál
(tudománynál) fontosabb a tökéletesség:
akik azokhoz [a versekhez] többet értenek nálomnál […], amit correctióra valót
találnak azokban, aminthogy találnak is, annak megigazításátúl nem fogom meg
517

KECSKÉS, VILCSEK 1999, 18. (Azzal a megszorítással, hogy az adott könyv gyülekezeti énekeket
tartalmaz, tehát inkább a szóbeliségben élnek e szövegek.)
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Idézi KÜLLŐS 1985a, 160. (Az Ah már egyszer engeszteljed kezdetű versről van szó.)
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kéziratosságban is: THIENEMANN 1931, 109–114.
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kezeket, sőt kedvesen veszem azt tőlök mind a magam, mind azok részérűl, akik a
magyar versek olvasásásban gyönyörködvén, ezt az én munkácskámat nem restellik
szemeik eleiben venni.521

A 18. század végén az írók továbbra is rendszeresen panaszkodnak a másolatok és a
másolók hibái miatt. A megközelítés azonban részben változott, a szerző immár nem
minden esetben azt várja a másolótól, hogy költő legyen (tehát a munka ékességét növelje
vagy legalább ne rontsa). Az új elvárás hátterében az az elképzelés áll, hogy a nyomtatásra
szánt szöveg immár változtathatatlan, végérvényesen lezárt szöveg. A leírásoknak a
nyomtatás sajátosságait (identikusság) kell megelőlegezniük. Benkő József ennek
értelmében írja Arankának műve másoltatásáról:
Valami Deákra, vagy hasonló iróra a’ ki nem szokott typográphiára irni, […] nem
bizhatni.522

Hasonló jellegű Dessewffy József és Barcsay Ábrahám panasza is, Verseghy pedig
egyenesen maga ajánlkozik, hogy Ráday kéziratát „a’ typusra” leírja.523 Ezen elvárás
nyomán Kazinczy kifejezetten hangsúlyozza is, hogy a szövegállapotot érintő bírálata nem
a költői képességeket érinti, jóllehet a kijegyzett hibák (hogyan kell írni magyarul a
lacrimát és a libert) a szöveg értelmét veszélyeztetik:
Továbbá mivel meg-történhetnék, hogy a’ meg-jegyzett soraimban az igazabb izlés
alatt nemcsak Ortographiai ízlést, hanem Poetai Aesthesist érthetne valaki, jelentem,
hogy az én ítéletem szerint semmi Logicával nem bír az, a’ ki ottan utóbbiakat-is
keresi, mert ott arról szóllani nem vólt hely.524

Kazinczy hasonlóképpen „fölmenti” Arankát is a Julia levelei Ovidiushoz
másolatának „fertelmes hibái” alól.525 Az, hogy Kazinczy ily erőteljesen mentegetőzik, azt
bizonyítja, hogy a korábbi vélekedés még nagyon is elevenen élt. Részben legalábbis ezzel
magyarázható, hogy Barcsay és Orczy miért ódzkodtak műveik nyomtatásától. Mindketten
felhozzák műveik tökéletlenségét, s ez véleményük szerint a (barátok körénél) szélesebb
olvasóközönséghez való eljuttatás ellen szól:
Őszve vannak szedve mit én, mit Barcsaÿ nékem irdogált, ezek is a’ Szabadságrol
521

GYÖNGYÖSI 1999, 200. Érdemes persze megjegyezni, hogy ez az előszó nem került bele az 1693-as első
kiadásba, csak jó fél évszázad múlva kezdik felvenni. (KECSKÉS, VILCSEK 1999, 459.) A javításra történő
felszólítás még a nyomtatás identikus jellegét is gyengíti.
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Orpheus 2001, 71. (Kiemelés az eredetiben.)
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valo levéllel és a’ fehér tatárokrol irtt rővid Historiával Atyaságodhoz fognak jutni, de
elébb még kettőnknek meg kell simittani, hogy egy Saturnus idejit érvén hiba nélkűl ki
adathassanak.526

Ami a levélben szereplő „Saturnus idejit” illeti, nem egyértelmű ugyan, mire utal, de
a mellette szereplő kifejezések (megsimítani, hiba nélkül kiadni) inkább azt valószínűsítik,
hogy a belső körülményekre, azaz a szövegállapotra, s nem a kiadványt övező külső,
politikai-kulturális közegre, még akkor is, ha Ányos 1782. április 15-i levelében, amelyre
az idézett részlet válaszként született, alighanem politikai jelentősége van.527
A szövegállapotra vonatkozó érv különösen akkor feltűnő, ha a nyomtatást magát
nem is utasítják el:
Nékem a mi szüleményem vagyon az mind tökélletlen még; imé Sajnovitshoz való
irásomat elküldöm. Irasd le szépen ha véled hogy érdemli, és a GriffMadár Présse alatt
nyomtattasd ki tizszer vagy huszszor, de ugy hogy Közönséges kézbe ne jusson.528

A publikálástól (de nem a nyomtatástól) való tartózkodás tehát a művek
tökéletlenségének szól – Barcsay kérleli Orczyt, hogy adja ki „Remekei”-t –, a tökéletlen
alkotások viszont nem használnak. Igaz ugyan, hogy a nem „irigy szemek” „a szivet”
nézik, és a művek „minden apró hibáit” feledik.529 (Hasonlóképpen értelmezi Bíró Ferenc
azt a Bessenyeire jellemző hanyagságot is, amellyel a szerző nyomdába került műveinek
tartalmi és formai hibáitól eltekint.530)
A nyomtatás filológiai sajátságainak felismerése (a sokszorozás technikai sajátságai
megteremtik a szöveg önazonosságát) és a régebbi elv továbbélése (a hiba a szerző
„tudósságát”, végső soron becsületét érinti) találkozása tanulságos Gvadányi József és
Gyöngyössi János esetében. Előbbi bár nem kívánja, hogy szerzőnek neveztessék, ezzel a
lehetséges kritikák alapját szünteti meg, a nyomtatás révén mégis rögzítené a szöveget.
Igaz, legalábbis betű szerint, az ellen nincs kifogása, hogy mások hasznosítják versét, sőt, ő
maga is újból aktualizálja az Igaz szeretetnek hármas kötelét:
Meg-vallom, hogy ezen Verseimet leg-alább harmintz esztendők előtt munkáltam, és
526

ÁNYOS 1782a, 208–211. Generális Orczy Ányosnak, 1782. aug. 23. Az elsőként említett munka nem
sokkal később nyomtatásban is megjelent.
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„Titkon az Egekre repitett jajokrol – / Nem jővendőlhetem Saturnus ideit / Vagy Második András arany
Esztendeit” – ÁNYOS 1782a, 168.
528
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több név napokra-is alkalmaztattam, sok kezeken meg-is fordúltak, láttam-is, hogy
mások-is magokénak tulajdonították, én pedig nevettem.531

Gyöngyössi János pedig – szemben Barcsayval és Orczyval – épp a filológiai
sajátságok felismeréséből meríti érveit a nyomtatás mellett:
indítóokom vala az is, hogy némely Verseim különböző kezek által leírattatván és
sokfelé kézről-kézre terjesztetvén, azok az Írások mutogattanak sok olyan
szarvashibákat, melyek vagy a dolognak értelmét elváltoztatták, vagy a Magyar
Hangmértékben (Prosodiában) követni szokott réguláimat elrontották, vagy olyan
szókat is hozzá toldottanak és cseréltenek, melyekben az erkölcsöt és becsületet
szeretők megbotránkoztanak, én is azokat megértvén, avagy olykor olvasván,
valójában szégyenlettem. Még amelyek nyomtatásban kijöttenek is, nevezetes hibáktól
szabadok nem valának. Hogy azért avagy csak a nevezetesebb efféle hibák
kitöröltessenek és az eredeti penna szerint igazíttassanak, arra minden igyekezettel
törekedett amaz Hazánk közhasznára született […] Kibocsátója, melyet én is kölcsön
hála-adással itten megemlíteni tartoztam.532

Az idézet utolsó mondata abból a szempontból is tanulságos, mivel arra utal, hogy
Gyöngyössi talán a „Kibocsátó” újságíró, Szacsvay segítségével ismerte fel az identikus
sokszorosítás lehetőségét a nyomtatásban, és ennek nyomán jelenti be az írói tulajdonjog
(„eredeti penna”) és az ellenőrzés igényét az immár önazonos, hibáktól mentes szöveg
felett.533 Szacsvay jelentőségét valószínűsítheti, hogy esetében olyan adatok állnak
rendelkezésre, amelyek azt erősítik, szerkesztői funkciójánál fogva érzékenyebb volt a
nyomtatás sajátságaira: már a 18. század végén is leginkább kifizetődő tankönyv- és
sajtópiac résztvevői figyelemmel kísérték, és akadályozni próbálták a gazdasági
pozícióikat veszélyeztető konkurens kiadók, szerkesztők munkáját.534 Igaz, nem sikerült
döntően befolyásolni sem a jogi, sem az irodalmi-tudományos környezetet. A Magyar
Kurír és a Mindenes Gyűjtemény személyeskedéstől sem mentes vitája például az első
indulatok lecsillapodása után abbamarad, a cikkek átvétele viszont folytatódik – a forrás
feltüntetésével.535 Mindenesetre tanulságos Szacsvay egy másik megjegyzése, amely egy
bizonyos Szabó Sándor pozsonyi ifjú vállalkozásával kapcsolatban elégedetten jegyzi meg
a következőket:
[L]ám a mi Monárkhánk alatt senkinek sintsen esze s igyekezete megkötve, senkinek
531

GVADÁNYI 1795, 88. „Könyvszerző” és „auctor” azonosítására l. még pl. DECSY 1790, 209., továbbá
ORCZY 1787, 13.
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L. az Olvasókabinetek című cikket és kommentárját. – Magyar Kurír 1789, 1321–1323.
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sintsen arra Privilegiuma, hogy nállánál más jobb ne lehessen, és mint a Méh a
Herének, Péter Pálnak gyűjtsön; kinek kinek, a maga tehettsége szerént szabad a
vásár.536

A nyomtatás sajátságainak tudatos számbavételére utal az a Magyar Museumban
megjelent vers is, amely a hatáskeltés eszközeként használja ki a mediális váltásnak a
nyelvhasználatban tükröződő sajátosságát, az értelem érzékanalógiáinak a látás felé történő
elmozdulását.537 A Scipió álma című Metastasio-fordítását lezáró vers Orczy Lőrincet
szólítja meg:
Uram! nem SCIPIÓ, kit itt festegetek;
Ah! hidd-el, hazug szót előtted nem ejtek.
Koránt-sem SCIPIÓ tzéllya verseimnek;
Őt említtem, ’s Te vagy tárgya beszédimnek.
Azomban amannak ditsősséges neve,
Szemérmes félelmem’ fedező szőnyege;
De SCIPIÓ’ nevét tsak nyelvem említti,
Érdemidet pedig szívem ditsőítti.
Ah! minek kell nekem
Azt tárgyúl keresnem,
A Feledékenységnek
Maradványi között?
Mit r’ád bőven fűzött
Kegyelme a’ nagy Égnek.
Kikről jó példákat,
Erköltsi próbákat
Ki tsak hall, Benned szemlél:
’S pedig hívtelenebb
Mindenkor, és restebb
A’ fül, a’ látó szemnél.538

A kiemelt szavak nyelvi játéka, valamint a vers pozíciója (ti. a fordítás után
olvasható) nemcsak a szerzői (és szerkesztői) tudatosság bizonyítéka, hanem arra is utal,
hogy ily módon történő használatuknak újdonságértéke van. A hangos irodalom eszméje és
gyakorlata élő jelenség, a 18. század általános érvényű felfogása szerint a költészet „a
szónak, s nem az írásnak sajátja”.539 Erre a korabeli magyar irodalomból is számos példát
lehet idézni Barcsaytól kezdve, aki „Győngyősinek egy igen kedves Tanitvánnya” szavait
idézve oktatja Ányost,540 Pálóczi Horváthon keresztül, akinek legfőbb kifogása Ányos
536
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tud tsak kedvelni / Szivre ugy nyit utat, ’s ez ugy fog felelni.” – Barcsay Ábrahám Ányos Pálnak 1778.
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verseivel szemben az, hogy nem hallotta versei dallamtalanságát,541 egészen Batsányiig,
aki úgy érvel a páros rímű versek mellett, hogy megjegyzi, a „hallás leg-kényesebb
érzékenysége az Embernek”.542 A fejezet példái közül mind Gvadányi, mind Gyöngyössi
esete azt mutatja, hogy a kéziratos irodalomnak a nyomtatás médiájára való áttétele a
szerzőknek számos problémát okoz(hat)ott vagy éppen old(hat)ott meg.
A szerzőkhöz képest speciális helyzetben voltak a korszak szövegkiadói, akiknek
szintén e két média különbségével kellett szembenézniük, s emiatt többen is foglalkoztak a
kéziratos irodalom sajátságaival. Tanulságos ebből a szempontból végiggondolni, Batsányi
és Pálóczi Horváth miként viszonyulnak Ányos szövegeihez. Kettejük vitáját Szajbély
Mihály elemezte, s megmutatta, nézeteik hogyan viszonyulnak a korabeli magyar és
európai

költészetfelfogáshoz;543

elemzését

talán egy ponton

lehet

kiegészíteni.

Szöveggondozási elveik különbsége mögött a rendelkezésre álló forrás (Ányos kéziratban
fennmaradt és már kéziratban ismertté vált hagyatékának) eltérő értelmezése található.
Pálóczi Horváth elsősorban egyes darabokra vonatkoztatja kritikáját: Ányos szövegei
számára nem a költő által összeállított gyűjtemény darabjai, hanem a megszületés
körülményei által determináltan gondozatlan szövegek. A nem a „Publicumnak”, hanem
csak „egy két jó barátinak mulatságára” írt versek nem érdemlik, nem érdemelhetik meg
azt az „Auctoritatis Praejudicium”-ot, amellyel Batsányi viseltetik irántuk. Pálóczi
nehezményezi, hogy Batsányi nem vet számot a szerző alkotói módszereivel:
Ismertem én őtet [ti. Ányost] olyannak, a’ ki elme töréssel dolgozni nem szeretett, ’s
az aprólékos hibákkal nem is igen gondolt. sőt sokszor ha akarta vólna sem ért reá
meg igazgatni, mert sokszor sok alkalmatosságok hirtelen kívántak tőle verset. ’s
mihelyt meg-írta, repűlt munkája szanaszét, úgy a’ mint írta. De te a’ te szúrós
Leveledben mind ezeket gondolóra nem vetted.544

Pálóczi Horváth leírása nagyon hasonlít Révainak Faludi munkáiról tett
megjegyzéséhez, amely szerint a jezsuita szerzetes verseit „azon újonan, és még szinte fél

dec. 1., ÁNYOS 1782a, 32. (BARCSAY 1933, 80–81. [töredékes]) A verset tejes egészében közölte a
Magyar Museum (MM II/1, 44–48.). Egyed Emese Kazinczy-levelezésből idéz egy másik Barcsay-példát,
amelyben a „magyar fül” dönt a verselési rendszerek között: EGYED 1996, 185.
541
„Közel volt már a’ Halálhoz akkor, mikor egy nálunk fenn forgó énekjéről beszéllgetvén, szokásom
szerént magyaránn meg mondottam, hogy énekjeinek egy nagy hijja van; tudni illik: hogy a’ quantitások,
az Áriának Tactussával ritkánn egyeznek. Helyben hagyta jegyzésemet és meg vallotta, hogy ő arra nem
vigyázott.” – P. Horváth Batsányi Jánosnak, 1789. febr. 20. (Kazlev. I., 181. sz., 285.)
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MM I/1, 63. Az idézet folytatása: „[A’ hallás leg-kényesebb érzékenysége az Embernek]. Az egy-forma
hangoknak mértékletes egygyeztetése kedves nékie; valaminthogy ellenben azoknak erőltetett
többszörezése únalmát okozza.” – Uo. (Anyos Pálról)
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Kazlev. II, 300. sz., 38. Pálóczi Horváth Batsányi Jánosnak, kelet nélkül. (Kiem. tőlem. L. G)
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készűltébenn is” elragadták, amelyek közül sok aztán nem is került vissza alkotójához.545
(Bár elemzése nem célom, de érdemes megemlíteni, hogy Gyöngyösi maga is a tőle
elidegeníttetett, s csak „elrongyollottan”, töredékesen visszaszerzett kéziratról ír idézett
ajánlásában.546) Az első kiadás után kapott kritikákra válaszolva Révai azt hangsúlyozza az
1787-es kiadásban, hogy a szerző, míg él, műveiben, „kivált azokbann, a’ melylyek még
tsak kéz írásbann vagynak” változtatásokat tehet. Ennél fogva arra kell törekedni, hogy
szerzői kéziratot adjon ki a „Közre botsátó”, „nem pedig azokat az el ragadtatott, és a’ sok
kéz között talám még roszszabbúl is el hasonlott első ábrázolásokat”. 547 Révai azonban
ebből az ellentétből nem azt a következtetést vonja le, amit Pálóczi Horváth: számára a
kéziratosság, illetve a kéziratosságban létező mű csak szükséges (és esetleges) rossz: a
szöveg módosításának a lehetőségét a szerzőnek fenntartja ugyan (legalábbis elméletileg),
de még az autográf változatok kijegyzését is fölöslegesnek tartja, csak kritikusai miatt teszi
meg.548
Sok mindenben hasonlít Révai és Batsányi felfogása. Ezért jut Batsányi előszavában
nagy szerep Ányos saját kezűleg összeállított könyve felkutatásának és megtalálásának: a
szerző auktorizált szövege fontosabb a szerzőről az olvasókban kéziratai alapján kialakult
tudalomnál. Batsányi számára tehát az Ányos-művekhez való visszafordulás nem pusztán
történeti jellegű érdeklődést, hanem az azonosulás gesztusát jelenti.549 Ezért válik fontossá
a könyv, amely „az írásnál hatásosabban jelzi a hagyomány koherenciáját, tömörségét és
zártságát”550 (és ezért bukkan fel a kánonok keletkezésének összefüggésében oly gyakran
egy elveszett könyv megtalálásának a képe). Hiába ismert és elismert tehát Ányos a
korabeli irodalmi-tudományos közegben, szövegei – legalábbis kiadója érvelése szerint –
még nem bírnak kanonikus ranggal.551 Míg Batsányi filológiai elvei a kanonizálás
szándékából vezethetők le, addig Pálóczi Horváth számára Ányos versei nem a
„megismétlés és hivatkozó visszanyúlás szándékával tett megnyilvánulások”, nem úgy
tekint rájuk, mint amelyek „szövegként túlélik az elhangzás pillanatát”. 552 Batsányi ezzel
545
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szemben igen, s ezzel a gesztussal avatja kanonikussá őket. Ányos verseibe való
belenyúlást azonban nem utasítja el, a szöveggondozás lényege – néhány korabeli
tanácsadója szemléletével553 ellentétben – az, hogy a hibákat kijavítsa. Ezek lehetnek
egyszerűbb másolási, illetve nyelvi hibák; a versek maguk azonban érinthetetlenek. (Révai
a hozzá került szövegek esetén szintén csak a nyelvi állapotot változtatta meg. 554) A
Pálóczi Horváth-féle átírás szerinte „szentségtörés”, azért nem lehet elvenni Ányos
szövegeiből – a szintén a kánonformulát használó Arisztotelész jegyében –, mert szépek:
Azok a’ jegyzések, mellyek[et] Leveledben tettél, tagadhatatlan, hogy a’ közbeszéd
szerint helyessek, de ha az a-t az-t ’s t. aff. olly religiose meg akarod mindenütt tartani
a’ versben is, magad rontod el verseidet, mellyeket ugy kell alkotnod, hogy semmi
üres, semmi szükségtelen szótag benne ne maradjon. Ányos nagy mester volt ebben:
nézd el verseit, visgáld meg jól szavainak egybe rakását, fogadom, száz közűl is alig
akadhat egy a’ szemedbe, mellynek tüze, elevensége, kedvessége ne vólna és a’
mellyben tsak egy haszontalan szó is találkozna.555

Pálóczi Horváth viszont amellett érvelt, hogy a versnek nem szabad különböznie
„folyó beszéd”-től, az élőbeszéd elsődlegességét hirdeti (még akkor is, ha egy olyan
személyt hoz fel példaként, „a’ ki soha verset nem olvasott”556) szemben Batsányival, aki
legalábbis a versek esetében az írott szöveget tekinti elsődlegesnek, és egy elvont nyelvi
ideált tekint eszménynek, nem a beszédet.
De pusztán a szöveggondozás még nem jelenthetné „nagy tradíció” kialakítását,
ehhez hozzá kell járulnia az értelemgondozásnak is. Batsányi ennek megfelelően
hangsúlyozza, javításai „az értelemnek tsonkíttása vagy egész rendeknek felbontása nélkűl”
történtek;557 s ebből a szempontból fontosak az Ányos-szövegek értelmezését megalapozó
jegyzetei, előszava. Végül emiatt nem hanyagolható el az sem, hogy Pálóczi Horváthtal a
kiadásról folytatott vitája a Kassai Magyar Társaság körüli vitába ágyazódik be (Kazinczy
ezidőtájt válik ki a társaságból és alapítja meg az Orpheust). Batsányi bár valóban csak a
maga nevében jelenti ki szándékát, a megszólalás helye mégiscsak intézményes
legitimációt kölcsönöz neki: a kívülről bekiabálókat nem kell figyelembe vennie, nincs
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„Mások ellenben azt akarták volna, hogy minden verseit úgy, ahogy kezeimhez jöttek, minden hibáikkal
együtt (ki nem vévén még a’ leíráskor történtteket-is) betű szerént nyomtattassam-ki.” – BATSÁNYI 1960a,
118. (ÁNYOS 1798, IX.)
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Konkrét példán mutatja be EGYED 1996. Bár ez élő szerző esetében gondot okozhatott, l. H. KAKUCSKA
2001.
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Kazlev. I, 181. sz., 289. Batsányi Pálóczi Horváth Ádámnak, 1789. február 14. A kánonformuláról l.
ASSMAN, ASSMAN 2001, 93., bővebben ASSMAN 1999, 105–113.
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Kazlev. I, 181. sz., 287. Pálóczi Horváth Batsányi Jánosnak, 1789. febr. 20. (Kiem. tőlem. L. G.)
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BATSÁNYI 1960a, 118. (ÁNYOS 1798, X.)
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szüksége más „tudósok” segítségére.558

3.2.2.3. Ányos példája
Hogy valamely szerző életművének irodalomtörténeti értelmezésére jelentős befolyással
bírhat fennmaradt szövegeinek mediális közege, tanulságos példa a korszakból Ányos
műveinek fortunája. Élete folyamán mindössze hat verse jelent meg nyomtatásban, ez alig
kilencede a ma ismert, nagyobbrészt általa kötetbe szerkesztve fennmaradt szövegeknek.559
Ennek magyarázata Pálóczi Horváth egyik levele szerint az, hogy Ányos „keveset [ti.
verset] készített a’ Publicum kedvéért, hanem tsak vagy magának vagy egy két jó barátinak
mulatságára”.560 Batsányinak a Magyar Museumban vállalt célja – életre kelteni a corpust
(© Milbacher) – ennek ismeretében nem tűnik haszontalannak. A kritikai kiadás jegyzetei
arról tanúskodnak, sikerrel járt: az ő érdeme, hogy Ányos bevonult „a magyar irodalmi
köztudatban a halhatatlanok közé”.561
Ám ha csupán az ismert adatokat vesszük, Batsányi érdeme mégiscsak viszonylagos:
Ányost és műveit előtte is alaposan ismerte „a magyar irodalmi köztudat”, kora jelentősebb
íróival kapcsolatban volt (Báróczy Sándor, Barcsay Ábrahám, Bessenyei György, Horváth
Ádám, Kónyi János, Kreskay Imre, Mészáros Ignác, Orczy Lőrinc, Virág Benedek),
másodtitkár lett a Bessenyei kezdeményezte tudós társaságban, majd 1782-ben titkár a
rejtélyes Verselő Társaságban.562 Költészetét Batsányi feltehetően maga is Orczy révén
ismerte meg. Mire tehát Batsányi egyáltalán a művek kiadásához fog, addigra Ányos versei
már széles körben ismertek, akár egyes darabokról legyen szó, akár az ún. Akadémiai
kódexről, az Ányos által összeállított kéziratos kötetről. – Mindezt közvetve maga is
elismeri az Anyos Pálról utolsó soraiban, ahol felszólítja a „Magyar Hazafijakat”, hogy
küldjék be a náluk lévő kéziratokat,563 valamint a Bé-vezetésben, ahol a kétsornyi verses
idézet alá elégnek tartja kiírni a szerző nevét: Ányos. 564 Batsányi tehát nem tesz mást, mint
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„Reád nézve pedig ki tudnék nevezni két Tudóst környékünkben, a’ kik nem akarják el hinni, hogy úgy írt
vólna mindenütt Ányos, a’ mint Te kiadtad, mert ollyan Poétának vallják, a’ ki igen ritkán hibázhatott.” –
Kazlev. I, 181. sz., 286. Pálóczi Horváth Batsányi Jánosnak, 1789. febr. 20. Batsányi azonban nem
kíváncsi a két tudósra – l. Kazlev. I, 197, sz., 330. Pálóczi Horváth Batsányi Jánosnak, 1789. ápr. 17.
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L. ÁNYOS 1907, 227. Ötven versét és két prózai munkáját közölte Császár (ÁNYOS 1907), egyet Olgyai
(OLGYAI 1912.), egyet pedig Szajbély (ÁNYOS 1994.). Fennmaradt néhány prédikációja is.
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KazLev. I, 181. sz., 286. P. Horváth Ádám Batsányi Jánosnak, 1789. febr. 20.
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BATSÁNYI 1960a, 480. Érdemeiről részletesen: 473–480.
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CSÁSZÁR 1912, 89–92. (A következő levél alapján: ÁNYOS 1782a, 209. Generális Orczy Ányosnak, 1782.
aug. 23. – Megj. KOLTAI 1882, 60–61.)
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BATSÁNYI 1960a, 116.
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BATSÁNYI 1960a, 99. (MM I/1, IV.)
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Ányos ismertséget felhasználva összegyűjti a szövegeket, és nyomtatásban megjelenteti.
Pálóczi Horváth kijelentése, miszerint Ányos csupán barátainak szánta verseit,
szintén nem annyira egyértelmű, mint első olvasásra tűnik. Ő maga számol be arról, hogy
Ányostól „sokszor sok alkalmatosságok hirtelen kívántak […] verset, ’s mihelyt meg-írta,
repűlt munkája szanaszét, úgy a’ mint írta”.565 Ez magyarázza, hogy a kassai társaság
(Batsányi és Kazinczy) miért kapott oly sok embertől Ányos-verseket: Bersenyi Kristóf,
Kreskay Imre, Potyondi Ráfael, Szirmay Antal, Virág Benedek, Zsolnai Dávid és még
jónéhány meg nem nevezett. Az „egy két jó barát” kifejezéssel Pálóczi Horváth itt
feltehetően csupán az „odi profanum vulgus” antik poétikai elvére gondolt. Ez az
antikvitás műveltség eszményére támaszkodik, amely „mithológiai, történeti, földrajzi,
irodalmi idézetek, célzások, burkolt utalások vagy hasonlatok és példák tömör díszében
lépett az olvasó elé, akit csak az íróhoz hasonló képzettség segített el a költői művek
megértéséhez”.566 Ez az eszmény – amint azt a próza és a versbeszéd közti különbségről, a
költészet retorikusságáról vallott, Batsányival vitázó gondolatai egyértelműen mutatják –
egyébként is közel állt Pálóczi Horváthhoz.567 (Ányos felfogása egyezik-e ezzel, nem
célom vizsgálni, de köteteinek horatiusi mottói – a „Non omnis moriar”, valamint a „Non
recito cuiquam, nisi amicis” – erre engednek következtetni.) A publikálás formája viszont
közömbös a megcélzott „tudós” közönség elérése szempontjából. Ányos köteteinek
bevezetései maguk is a terjesztés szándékáról tanúskodnak. Az Esztergári kódex előszava
az ismeretlen olvasót szólítja meg:
Meg botsáss azért Barátom! akar ki dirib darab irásaimat fogod olvasni, hogy én is
[…] őszve irtam tsekély munkaimat, és számodra el tettem.568

Az Akadémiai kódex ajánlása már az ismerős barátokhoz szól, de az utókorra tekint:
Talám még a’ késő űdőkben, midőn mi már nem leszűnk, nöni fognak olly Magyarok,
kik rólunk meg fognak emlékezni!569

A kéziratos kötet terjedéséről egyértelmű adatok csak Ányos halála utánról vannak,
de ezek a kéziratos publikáció gyakorlatát igazolják: Stasics 1785-ös másolata (és
átszerkesztése) már címével („Ányos Pálnak […] Munkái. Mellyeket Maga és a’
565

KazLev. II, 300. sz., 37–38. Horváth Ádám Batsányi Jánosnak, [kelet nélkül]. (Kiem. tőlem. – L. G.)
BALASSA 1930, II, 206.
567
A retorikai hagyomány felől BOLONYAI 2001, 8–9. L. még SZAJBÉLY 2001, 50–51.
568
ÁNYOS 1778, l.n. (Elől járo Beszéd). Megjelent ÁNYOS 1907, 214–215.
569
STASICS 1785. alapján. Az Akadémiai kódexből kivágták. Császár szerint az ajánlás egyezik az 1798-as
Ányos-kiadás elé illesztettel. Sejtése Stasics alapján igazolható. Megjelent ÁNYOS 1907, 215–217.
566
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jővendőbélieknek vigaztalására őszve irt Stasics Alexius”) is erre utal; Kis János pedig a
család birtokában lévő kéziratból talán még soproni diákként, 1786-ban készített
másolatokat.570 Az Akadémiai kódex tehát korántsem hevert olvasatlanul a pálos
rendtársaknál. Ányos művei kéziratban ugyanúgy megtalálták az olvasókat, mint Pálóczi
Horváthéi nyomtatásban, jóllehet saját bevallása szerint munkáit ő is csak egy-két
jóbarátnak szánta.571
Utólag persze nem lehet egyértelműen szétválasztani, mi tekinthető Batsányi
érdemének, mi nem, de bizonyítható Ányos műveinek tőle független továbbélése is:
Kisfaludy Sándor a Regeköltőnek hattyúdalában idézi föl a később Kalapos király címen
megjelent verset,572 Döbrentei ugyancsak minden további magyarázat nélkül hivatkozik a
Közhasznu Esmeretek Tárában közölt Ányos-életrajzban a „kalapos király”-ra,573 sőt, már
az 1823-ra kiadott Hébe is hoz egy töredéket az Esztergári kódexből.574
Ányos művei közül a századvég ún. érzelmes dalköltészetéhez sorolható népszerű
versei esetében figyelhetők meg elsősorban a közköltészet Stoll által leírt jellegzetességei.
Az Egy hiv szivnek kedvesse sirja felett valo panaszi bekerült a kéziratos
énekgyűjtemények lapjaira, sokhelyt a szerző neve nélkül, emiatt tulajoníthatta Mátray
Lajos 1888-ban Fazekas Mihálynak a verset.575 A szerzőfogalom képlékenységére hozható
még fel a pálos Zsolnai Péter verse (Ma koporsóm ajtajánál…), melyet az Egy hiv
szivnek… ihletett. Ányos kijavította a nem túl sikerült művet, az átírt változat mégis (?)
Zsolnai neve alatt került be Kreskay gyűjteményébe.576 A Titkos Polyxena Kazinczyhoz
eljutott változata pedig még az 1780-ban, tehát Ányos életében megjelent szöveghez képest
is egy „romlott” változat. Az apróbb módosítások (módosulások) közül való a 43. sor
átalakítása: A „De élj, hogy sirassál! – én noha rothadok”-ból Kazinczy közlésében „Te
570

MTAK Kt. M. Irod. Lev. 4r. 31. sz. „Poétai kalászok Ányos Pálnak, Barcsay Ábrahámnak és Bessenyei
Györgynek verseiből”. A boríték belső oldalán ceruzás jegyzet: „E töredék 1786b készülhetett Eredetiéből,
mely Ányos szolgabiróé, írattam le s gondosan összevetettem. apr. 30. 1833.” Mindazonáltal a datálás
meglehetősen bizonytalan, mivel az évszám nagyon halvány, a cím viszont kései. Az utolsó oldalon pedig:
„Ezen egyéhány darabokat, mellyek tudtommal még eddig nyomtatásban nem jelentek-meg magának
Ányosnak keze irásaból szedtem-ki, mellyet egy már hasonlóképen megholt jó barátjatól kinyerni
szerentsém volt.” – Uo. 8v.
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KazLev. I, 181. sz., 286. P. Horváth Batsányi Jánosnak, 1789. febr. 20.
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L. ÁNYOS 1907, 272.
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DÖBRENTEI 1831, 340. A kifejezés a Stasics-kódexben fennmaradt A Kamadulensisek pusztulásárolban is
előfordul. Így lehetséges, hogy mindketten ezt ismerték. (L. STASICS 1785, 182. Megjelent OLGYAI 1912.)
574
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ÁNYOS 1907, 282.
576
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284–287.
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élj! én síromban noha el-rothadok” lett.577 A szóeleji De–Te-csere egy hallomásból vagy
emlékezetből történt leírásra utalhat. Ám figyelembe kell venni, hogy a sor átformálása
révén az Orpheusban megjelent változat erőteljesebben emeli ki az élő és a halott
ellentétét. Ez a változtatás, valamint az a tény, hogy a későbbi változatból az a négy sor
(37–40.) maradt ki, amelyre a 43. sor „sirassál”-ja visszautal, a szövegek közköltészetben
megfigyelt folyamatos alakulásának bizonyítéka.

3.3. Misszilisek
„[M]unkáim nem egyébből állanak, hanem csak Barátaimhoz irt Levelekből”.578 E
mondatot Barcsay Ábrahám írta le, s jóllehet nem oly régóta ismeretes – Egyed Emese
tette közzé –, egybevág a szakirodalom azon vélekedésével, mely szerint a 18. század
utolsó harmadának magyar literatúrájában mind számarányát, mind (irodalomtörténeti)
jelentőségét tekintve kiemelt figyelmet érdemel a gyakorlati célú misszilisekből kinövő
irodalmi érdekű levélirodalom.579
Azonban bármily szerencsésen is igazolja egy-egy forrás az irodalomtörténet-írás
hipotéziseit – mint mindig –, újabb kérdések merülnek föl. Az episztolaköltészet esetében
például a valódi és a fiktív levél elkülönítésének lehetősége (még inkább: lehetetlensége),
mivel – mint Debreczeni Attila megállapítja – a korszakban fiktív és nem fiktív alkotások
között e műfajban is könnyű és gyakori az átjárás.580 Másik és legalább ilyen fontos kérdés,
hogy a verses részek az eredeti, kommunikatív funkciót581 betöltő levelekbe miként
kerültek be, s milyen a prózai részekhez való viszonyuk.
A verses és prózai részek egymáshoz való viszonyáról eddig írottakat582
összefoglalva a következőket érdemes előre bocsátani: a levelezőpartnerek által
kölcsönösen kialakított szerepeknek meg kell engednie, hogy egyáltalán vers kerüljön a
levélbe. Igaz ugyan, hogy számos misszilist lehet annak igazolására is felhozni, hogy a
formának nincs jelentősége, a levél kötött és/vagy kötetlen szókban egyaránt betölti
kommunikációs funkcióját, idéztem viszont néhány olyan levelet, fordulatot is, amelyek
577

ÁNYOS 1907, 49. és Orpheus 2001, 249. (A sorjelölés Császár alapján történik.)
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arra utalnak, a verses és a prózai részek értelmezésében mégiscsak van különbség.
Röviden, a problémát óhatatlanul leegyszerűsítve, az előbbire inkább „költői” műként
tekintenek. Ennek többféle következménye van: például az itt közöltek valódiságát a prózai
részben is meg kell erősíteni, másrészt pedig a misszilisek szigorú társadalmi kódolása alól
a szintén társadalmi kódok által irányított poétikai előírásokat betartva ki lehet (ha nem is
teljesen) bújni, mivel a verses részekre vonatkozó szabályok nagyobb közvetlenséget
engednek meg. A kötött forma „Minerva fiai” közt a kötöttségektől mentes társalgás, a
barátság adekvát kifejezője. A prózai rész viszont, mint a Csokonai-levél példája utalt rá,
még a verses részeket tartalmazó misszilisek esetében is szigorú szabályozás alá esik.
A misszilisek történeti-poétikai szempontok irányította vizsgálatát ebben a fejezetben
a hordozó média sajátságait figyelembe vevő elemzés egészíti ki, amely megvilágíthatja,
hol húzódnak a határok irodalmi és nem irodalmi kijelölésében a levelezőpartnerek között;
illetve megmutatja, a médiaváltással mi tűnik el, vagy éppen mi adódik hozzá a levelekhez.
Az elemzendő levelek kiválasztása azonban nem könnyű feladat. Nem könnyű, mert
dacára annak, hogy a korszak verslevelezői köréből számos, verset és prózát egyaránt
tartalmazó levelet ismerünk, az eredeti állapot, tehát a ténylegesen elküldött misszilis az
irodalmi

hagyományban

meghatározó

jelentőségű

alkotók

esetében

ritkán

áll

rendelkezésre. Elég csak Ányos kéziratos köteteiben található, esetenként bizonyíthatóan
misszilisként keletkezett episztolákra vagy A Besenyei György Társaságában olvasható
szövegekre, illetve a Két nagyságos elmének költeményes szüleményeiből Orczy verseire
gondolni. A következőkben tehát a misszilis elsősorban azokra a levelekre utal, amelyek
ma is feltételezett eredeti formájukban állnak rendelkezésünkre. A misszilis kifejezést
azonban más értelemben is használom: azok a szövegek tartoznak ide, amelyek különböző
belső és külső ismérvek alapján a misszilisként olvasás lehetőségét kínálják fel, illetve
ekként értelmezi őket az irodalomtörténet-írás hagyománya, jóllehet jelenlegi formájuk
nagy valószínűséggel nem egyezik meg az eredetivel.

3.3.1. Kéziratos levelek

3.3.1.1. A kezdet
A felvilágosodás kori episztola műfaj magyarországi történetének nullpontját keresve
hamar egyértelművé válik az érdeklődő olvasó számára, hogy ott A’ Besenyei György’
Társasága áll. E kiadvány a szakirodalom szerint megmutatja a műfaj valódi természetét,
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kijelöli eredetét, bizonyítja magyarországi történetének 1771 „utolsó hónapjaitól” datálódó
történetét.583 Az utókor számára belső határpontot is jelöl: a kötet megjelenése után (1777)
az episztolák első írónemzedéke elhallgat.584 A kötetre vonatkozó részletesebb
megállapításokat Onder Csaba imént hivatkozott tanulmánya alapján a következő néhány
pontban gondolom összefoglalhatónak:
1. A kötet az 1770-es évek megváltozott irodalmi diskurzusának reprezentatív
kiadványa.
2. E diskurzust műfajilag és tematikailag heterogén szövegek alkotják, melyek
médiuma a magánlevelezés.
3. E diskurzus fölött nincs olyan integratív pont, amelyből be lehetne látni a
résztvevők polilógusát.
4. A kiadványból, bár a szerkesztő egyidejűleg működtet narratív és dialogikus
szövegszervező eljárásokat, nem ismerhető meg a társaság egésze és teljes
története.
5. Bessenyei a választott retrospektív nézőpontból egyszerre szerzője, szerkesztőnarrátora és hőse e kiadványnak, és így e diskurzusnak is.
6. Bessenyei a kiadvánnyal nem az egyes műveket, hanem magát a diskurzust emelte
irodalmi rangra.

Az állításokat két csoportba lehet sorolni: az első három pont az 1770-es évek
elejének valósnak elismert eseményeit, jellegzetességeit veszi számba, az utolsó három
pedig arra vonatkozik, hogy A’ Besenyei György’ Társasága című kiadvány miként
viszonyul e valós eseményekhez. Nem tisztázott azonban, és ezért szükséges szembenézni
a kötet kapcsán a szakirodalom megállapításaival, hogy e kiadvány mennyiben határozza
meg a hetvenes évek diskurzusáról rendelkezésünkre álló tudást; mennyiben Bessenyeinek
e diskurzusban játszott szerepéről alkotott képünket; végül milyen következményei
vannak, ha vannak egyáltalán, az episztola műfaj történetére és elméletére nézve.
3.3.1.1.1. 1771 utolsó hónapjai és A Besenyei György Társasága
Az előző fejezet végén feltett kérdések megválaszolásakor sajátos ellentmondásba
ütközünk, amelyet a szakirodalom nem tett megfelelően reflektálttá: Onder Csaba szerint
Bíró Ferenc feltételezését, mely szerint Bessenyei és Orczy 1771 végén meginduló
levélváltása áll az episztola felvilágosodás kori magyar irodalmi karrierjének kezdetén a
gyűjtemény indítása azonnal igazolja.585 Nem számol azonban azzal, hogy mind a
feltételezés, mind az igazolás magából a kiadványból veszi az alapot. A háttérben persze
már munkálhat Kazinczy idézett visszaemlékezése – „az új társ felkeresé a régibbet s a
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régibbek kiterjesztett karral jövének az új elébe; leveleinkben tézénk egymást, mint a
rómaiak, hogy a külvilág nyügétől megszabadúlhassunk”586 –, amely a kéziratos
leveleknek a felvilágosodás kori magyar irodalomban betöltött fontos szerepére hívja fel a
figyelmet. De hiába vág egybe Kazinczy megállapítása az 1770-es évek nemzedékének
műveiben található barátságkultusz önleírásaival (→2.4.1.), egy önleírás sem ártatlan…
Egyébként is hogyan lehetne filológiailag hiteles forrásként elfogadni azt a kötetet,
amely egyik jegyzetében például azt állítja, hogy a „Barátim! ha egyszer az én órám eljön” kezdetű vers Báróczy Sándoré.587
Mindezen meggondolásokon túl a kötetben olvasható műveknek a feltehetően
valóban elküldött misszilisekkel történő azonosítása és az e műfaji paktumban rögzített
alapvető sajátságok (őszinteség, igazság stb.) alapján való értelmezése a kötet szoros
olvasása során előkerülő anomáliák miatt finomítandó.
Melyek ezek az anomáliák?
A legnyilvánvalóbb a kelet nélkül Barcsay Ábrahámot megszólító, „Meddig kel még,
barátom, Generális Báró Orczi után lopóskodnunk…” kezdetű levél. Az ebben olvasható
mondat („Két kis Levelét, melj nagy szívének leg-kisseb’ probája, kiadtam, mint
láthatod…”) bizonyítja, hogy az olvasható szöveg aligha lehet ebben a formájában
ténylegesen elküldött misszilis, csak a kötet léte ad értelmet e kijelentésnek.588 Ugyanígy
ellentmond a műfaj szabályainak, hogy Bessenyei első levele (a kötetben a harmadik
darab), amelyik tematikus érvek alapján Orczynak a kiadvány élén álló episztolájára
válaszol, bő egy évvel későbbi, 1773. május elsejei kelettel jelenik meg a kötetben.
Barcsay Orczyhoz írott korai leveleinek sűrűsége alapján Bessenyei és Orczy feltételezhető
viszonylatában ez túlságosan nagy időköz egy válaszlevélnek. Az egyes darabok
dátumozása egyéb tekintetben is problematikus, különösen a kötet elején található
Bessenyei-episztolák esetében. A kötetben is jelzett hiányok és a tematikus, valamint a
grammatikai-retorikai különbségek több, különböző időpontban született szöveg egymás
mellé illesztését valószínűsítik. Az időrend felforgatásával együttjár az is, hogy az adott
tartalom pillanathoz kötése ütközik a kötetből kirajzolódó kapcsolatok időbeli
dinamikájával.
A Besenyei György Társaságában olvasható darabok mindezek miatt aligha
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KAZINCZY 1979, I, 297–298. (Pályám emlékezete – Kiem. tőlem. L. G.)
BESENYEI 1777, 67. – Barcsay levelei ugyan egyértelműek, de a képhez hozzátartozik, hogy a Két
nagyságos elmének…-ben a cím nyilván Báróczyra utal: A’ Magyar Marmontel hová kívánkozik
temetkezni. (BARCSAY, ORCZY 1789, 77–78.)
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azonosíthatók az elküldött misszilisekkel; ebből következőleg legfeljebb korlátozott
érvénnyel vonhatók le belőlük következtetések az 1770-es évek eleje műfaji fordulatáról.
A kötet szerkezetéből, a szövegek peritextusából megalkotható jellegzetességek viszont
igen élesen rajzolják ki az e diskurzusról felkínált szerkesztői képet. Ennek legfontosabb
eleme, amint arra Onder Csaba is felhívja a figyelmet, Bessenyei György középpontba
állítása. Az új szereplők előbb mindig őt szólítják meg, s ő csak ezután válaszol nekik,
tehát egyszer sem lép föl kezdeményezőként; két leíró vers kivételével minden szöveg
valamilyen formában kapcsolódik hozzá: címzettként, szerzőként, vagy mint a Barátimhoz
esetében, szerkesztőként. Vezető szerepének igazolását ráadásul egyéb, e kötet
epitextusaként működtethető szövegek is alátámasztják, mindenekelőtt az alig két évvel
később az ő kezdeményezésére és gyakorlati vezetésével létrejött Hazafiúi Magyar
Társaság. A nyomtatott kötet pedig, mint már Toldy esetében is láthattuk, uralja az
értelmezéseket; a felkínált kép újragondolását a kortárs olvasatok megismerése segítheti
(→3.3.1.1.2.).
Az episztolázásról a kötet által kialakított kép másik fontos eleme a többi tag
kiválasztása. Bessenyein kívül azonosíthatóan négyen szerepelnek a kötetben: Orczy
Lőrinc, Barcsay Ábrahám, Szluha Demeter, valamint a megszólalás pozícióját tekintve
különleges helyzetű (és az elemzésbe éppen ezért nem bevonható) Báróczy Sándor. Ebben
a névsorban az az igazán érdekes, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján Bessenyei
nagyjából egyidőben, valamikor 1771 legvégén kereste fel leveleivel a kötetben később
szereplő társait. Magából a kiadványból vett érv Orczy és Szluha szövegének dátuma; a
kötettől független adatok időben korábbiak: Barcsay misszilise,589 illetve a Hunyadi László
Trágédiájának toldalékában korábban közölt levelek.590 Amennyire a nyomokból a
megírás szituációjára következtetni lehet, az derül ki, hogy Bessenyei személyesen már
ismerte a címzetteket; Orczyt, Barcsayt és Szluhát külön-külön kereste fel; továbbá
valószínűsíthető, hogy partnerei eleinte nem tudtak a másiknak írt levelekről. Az 1771
végén létrejövő írásos kapcsolatoknak e kötetben történő megőrzése kivételes
jelentőségűvé avatja őket – és azok is maradnak, mivel nem tudjuk, ezidőtt tájékozódott-e
másfelé is. A kötet a szereplők kiválasztásával az 1771 végi esemény radikalitásának állít
emléket.
Nem azért hiányos tehát a kötet, mert nem szerepel benne például Ányos Pál, ekkor
(HORVÁTH 1974, 661.).
„Nékemis irdogál ollykor Gyuri” – BARCSAY 2001, 47.
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még nem is ismerik egymást, hanem azért, mert e levelezőtársak aligha teljes
reprezentációi Bessenyei György 1770-es évekbeli levelezésének. S nemcsak a korabeli
tudóslevelezések ismeretében szűk körű a válogatás, feltűnő hiány például Bessenyei
Sándor kimaradása. A válogatás gesztusa tehát már maga is jelzi az 1771 végi események
radikalitását: a megszólítottak Bessenyei számára az irodalmi élet teljes területét lefedik. A
három szereplő a műveit nyomtatásban publikálni készülő író számára tájékozódási pontot
jelenthettek, az első mint vitathatatlan irodalmi tekintély, a másik kettő pedig mint a
kortárs, nemzedéki kulturális törekvések két lehetséges irányának, a világinak és az
egyházinak a képviselői. A radikális jelző használatát a levelezőpartnerek válaszai is
indokolhatják: nem értik (Szluha), vagy ha értik is, nem helyeslik (Orczy, Barcsay) az
irodalmi hagyomány filozófiai (érzékenység-koncepció) és/vagy strukturális (nyomtatás)
felforgatását (Barcsay).
A Besenyei György Társasága harmadik fő sajátsága, hogy a kötetben olvasható
szövegek nagy része, huszonnégyből tizenhat, a misszilis többféle jegyét mutatja (pl.
címzés címként szerepeltetése, keltezés, aláírás), s a többi is tartalmaz legalább néhányat.
Ez megerősíti a kötet címébe emelt birtokos viszony által definiált olvasói szerződést, a
szövegek valóságra vonatkoztathatóságát növeli: a szerkesztő-kiadó azonos az egyes
szövegek címzettjeként, vagy szerzőjeként megnevezett személlyel. Efelől olvasva lehet
ugyan anomáliáként értelmezni a szövegek belső és kikövetkeztethető referenciális
ellentmondásait – mint tettem e fejezetben korábban –, de jelen esetben fontosabb az
azonosság következménye, ti., hogy a szövegekből kiolvasható műfaji, ideológiai,
irodalomszociológiai sajátságok a megjelenő személyek gondolataiként, viszonyaik
tükreként tételeződnek. A narratív szál és a szövegek keltezése közti ellentmondás így új
értelmet nyer, mivel homogenizálja a kötet által felölelt közel hat esztendőt: az időpillanat
bármely pontjához bármely szöveg kötethető. Orczy leveleinek első helyre emelése tehát
nemcsak fontosságának elismerését, és Bessenyei szerepének kiemelését szolgálja –
hasonlóképpen Fekete kötetéhez591 –, hanem a benne foglaltaknak A Besenyei György
Társasága egészére történő kiterjesztését is. A dátumok jelölte időpontok tetszőlegesek, a
kötet elején megütött hang, a felvett tematika, a belépő személyek közti viszonyrendszer
végig egynemű.592
A kötet sugallta műfajfelfogás tehát mindenekelőtt az episztoláknak a misszilisekhez
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FEKETE é.n., 6r.
Onder Csaba utal az egyetlen, ugyan csak időleges változásra Barcsay és Bessenyei kapcsolatában –
ONDER 2003, 173.
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való kötődését emeli ki. Ez meghatározza a formát, versre verssel illik válaszolni, tehát a
versek misszilisekbeli megjelenése nem tételezhető problémaként, jóllehet A Besenyei
György Társasága tizennyolc szövegében (a Futó darabokat nem számítva) mindössze
négyben van prózai és verses rész egyaránt; a típust (barátságos levél) és az ezzel járó
kötetlen tematikát; a személyközi viszonyoktól (egyenlőség) függő hangnemet. De hogy ez
a kép mennyiben függ a megjelenés formájától, azaz a nyomtatástól, és emiatt
módosulhatnak-e a „kezdetről” szóló leírások, arra csak a kéziratos levelekkel foglalkozó
rész végén lehet válaszolni.
3.3.1.1.2. A Besenyei György Társasága korabeli olvasatai
A 18. század végének irodalmi érdekű levelezéséről adott leírások tudatossága A Besenyei
György Társasága, valamint Kazinczy közlése (→2.1.) idevágó adatainak helyiértékére
irányítja a figyelmet. Az első esetben az újszerű ideológiai és kulturális program
legitimációs aktusára (Bessenyei írásaiban ekkoriban kezd előtérbe kerülni a kulturális
programja), a másodikban pedig az irodalmi vezér szerepét megőrizni kívánó Kazinczynak
kora irodalmi polémiáira. A Besenyei György Társasága jelentésének és esetleges
jelentőségének megalkotásakor a szakirodalom előfeltevéseinek már érintett vakfoltjait
élesebben világít(hat)ja meg a korabeli olvasatok vizsgálata.
A nem túl nagyszámú kortárs források két dologban egybehangzóak: egységesen a
„magyar irok” reprezentációjaként tekintenek a kötetre, Bessenyei szerepét pedig jó ideig
nem tartják jelentősebbnek a többi részvevőéhez képest. A tematikus értelmezéseket és az
írók közti kapcsolat jellegéről írottakat tekintve azonban már találni eltéréseket.
A fennmaradt források időrendjét követve az első adat Ányos 1778-as Esztergári
kódexéből származik. A Kreskaynak küldött, 1778. július 12-i kelettel ellátott episztola
címéhez (Ugyan Annak) a következő jegyzetet fűzi az episztola írója:
Ezen levelet irja a’ Poeta Kreskainak, midőn el kűldőtte néki Bessenyei Társosságát.
Melly kőnyvetskének olvasásátol fűgg az egész levélnek értelme.593

Hogyan olvas Ányos? Mindenekelőtt: a kiadványban szereplők közül ekkor még
csak Barcsayval van kapcsolatban, továbbá – s ez egyedivé teszi a vers e változatát
(valamint magát a kéziratos kötetet) – Ányos értelemszerűen még nem tudhat a Hazafiúi
Magyar Társaságról. Ez utóbbi ugyan banális megállapításnak tetszhet, de a dolgozat
szempontjából korántsem érdektelen, mivel ez azt jelenti, nem működhet számára
593
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epitextusként – A Besenyei György Társasága többi ismert korabeli olvasatába viszont
belejátszik, belejátszhat e rövid életű intézmény.594
Mit olvas Ányos? A kiadványból számára a magyarnyelvűség a legfontosabb: a
bevezető nyolc sor az efelett érzett megindultságot fejezi ki. Az első sorok ugyan csak e
nyelvi szempontot hangsúlyozzák, de már ezekből is kiderül, hogy a kötetet az episztola
beszélője a magyar írók reprezentációjának fogja fel („A’ Magyar Iroknak gyullaszt
sőrénsége”). A Kreskay által küldött kötet részletesebb elemzése viszont a témának
köszönhető: mivel Ányos nem hisz érzékeinek, „eszétől” kér bizonyságot. A kilencedik
sortól a huszonhatodikig tart A Besenyei György Társasága tüzetes olvasata. Ányos
azonban korántsem a kötet sugallta rend szerint olvas (illetve írja olvasását): nem említi
sem Báróczyt, sem Szluha Demetert, valamint ebben a versben nem reagál a kiadványban
folyamatos számozással közölt Futó Darabok szövegeire sem, jóllehet az Esztergári kódex
egy másik helyén használja azokat.595 Sorrendben: Orczy, Barcsay és Bessenyei nevét írja
le. Nem követi tehát sem a kötet lineáris rendjét (Orczy–Bessenyei–Barcsay–Szluha–
Báróczy), sem az időrendet (Szluha–Orczy–Bessenyei–Barcsay–Báróczy). Az Ányos által
írtak sokkal inkább fontossági hierarchiának tűnnek.596 Ebből a szempontból döntő
jelentőségűek lehetnek az Orczyról írottak: „Aggott Orczit látom mint a’ sast ifjadni”. A
sas-hasonlat ilyen típusú használata a keresztény szimbolikához köthető: a Zsoltárok
könyvében (103,5), valamint Ézsajásnál található (40,31) sas megifjodására történő utalást
a keresztség felvételeként értelmezik, a sas Jézus Krisztus égi aspektusára utal. A képet
Ányos még három soron keresztül részletezi további biblikus allúzióval erősítve (Jer
10,13). Amint Jézus Krisztus új korszakot jelent az emberiség történetében (pontosabban:
ő maga a történelem), úgy Orczy is a magyar nemzetében.597
E négy sor után következik a Barcsayról írott, a hármójuk közül leghosszabb rész. A
kép („Kapitány Bartsai futva megy Tarnára, / Hogy vegye Ankhisest pántzélos vállara”)
tulajdonképpen az Orczyról írottak átfordítása az antik hagyomány nyelvére: a vergiliusi
eposzban Anchises jelentős szerepet játszik, s nemcsak mint a honalapító apja, hanem mint
jegyzetekben: ÁNYOS 1907, 297. A verset a továbbiakban ÁNYOS 1778. alapján idézem.
Kreskay alább idézendő, valamint Batsányinak a Magyar Museumban tett megjegyzésére utalok
(BATSÁNYI 1960a, 88.).
595
„Hobé azt állittya hogy Természetűnktől szűntelen Hadakozásra vagyunk alkotva, nem pedig békességre.”
– ÁNYOS 1778, 34–36. oldalán közölt, Barcsaynak írott (1778. okt. 3.) vers jegyzetében. Vö. Az elmének
hánykodásairúl című Bessenyei-írással: „Hobbes úgy hiszi: emberi nemünk, természeti szerint, szüntelen
való háborúra van teremtve.” – BESENYEI 1777, 77.
596
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katolizálásáról írt Révainak (KRESKAY 1779, 79.), majd feltehetően innen került át a Két nagyságos
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a nemzet hivatásának, jövendőjének tudója, illetve mint e tudás átadója. Az Ányos-vers
értelmezésekor figyelembe kell még azt is venni, hogy a Barcsayról írott sorok egy, A
Besenyei György Társaságában megjelent Barcsay-episztolát parafrazálnak.598 Ányosnál
Barcsay csak egymaga siet Orczyhoz Tarnára, míg az alapjául szolgáló, a nyomtatásban
megjelent versben még Bessenyei is ott van oldalán. Mindez már előrevetíti, hogy az
episztola írója számára Bessenyei ekkor korántsem olyan jelentős személy, mint a későbbi
hagyományban. Ányos harmadikként, utoljára említi (de legalább megemlíti) Bessenyeit.
A róla írottak kimerülnek költői képességei dicséretében. A barátságkultuszt, a műfaji
sajátságokat, valamint a „tudomány”-problematikát Ányos nem tartja kiemelésre méltónak,
ezek tehát számára (legalábbis a Kreskaynak írott episztolája alapján) nem fontosak a
kötetből.
Milyen következtetést lehet levonni ebből az episztolából? Mindenekelőtt: Ányos
referenciálisan olvas, azaz a magyar írók „sőrénségé”-t emlegetve azonosítja a szerzőket a
szövegek szereplőivel, elfogadja a levelekkel felkínált olvasói szerződést.599 A
referenciális olvasás azonban azt is jelenti esetében, hogy felülírja a kötet kínálta képet,
negligálja a szerkesztő kínálta rendet, nem fogadja el Bessenyei központi szerepét,
másokat pedig kizár a „társaságból”.
Ányoséhoz részben hasonló, részben viszont eltérő Kreskay Imre 1778–1780 között
született verseiben adott értelmezése A Besenyei György Társaságáról. A Barátságos
mulatozások versekben című kéziratos kötetét szerzője 1779-ben kezdte összeírni. A
bevezető versek alapján (K. Vers szerző lantjához,600 Őrűl a’ Magyar nyelvnek épűlésén) a
kéziratos kódex egyértelműen a magyarnyelvűség programjának szellemében fogant. Míg
a korábbiakban csak magányosan, a „lármás világ”-tól elzárkózva latinul írta Kreskay
verseit, addig e kötettel már a „haza” nyelvének „oszlopit” látni és „több Istápi” közt maga
is támogatni kívánja. Nemcsak egyéni életútjában következett be fordulat, hanem az egész
országéban – így a második vers. Ez utóbbit nem köti semmilyen konkrét eseményhez,
mindenesetre Ányoséhoz hasonló értelmezést sejtet, hogy a kötet elején található versek
közül három is Bessenyei tevékenységét dicséri, köztük A Besenyei György Társasága
olvasásáról beszámoló episztolája is. Kreskay hogyan olvassa e kiadványt? Az autográf
változatban rendelkezésünkre álló, Szluha Demeternek írott episztola így kezdődik:
elmének… ajánlóversébe (BARCSAY, ORCZY 1789, o. n.).
BESENYEI 1777, 26–27. (Bessenyei Györgynek, Sz. György Havának utólsó napján. 1774. Bartsay)
599
Ebben az esetben természetesen én is elfogadom az Ányos-episztola referencialitás-paktumát.
600
A vers korábbi változata egy Ányos Pálnak írott episztola (Ki Deák versekben…, 1778. júl. 29.): ÁNYOS
1778, 28–29. (Kiadatlan.)
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Vettem Bessenyei Győrgynek Társaságát,
Hazám-Fijaival nemes mulatságát.
Olvastam nevedet, ’s mit deák versekben
Irtál Barátodhoz józan szővetségben.
Melly szerentsés ki ki érdemes társakra
’s magához illendő juthat barátságra.
Ládd Barátom melly szép az illyen Társaság,
Melly hasznos az egymást szerető nyájasság.
Midőn ezért tőbb sziv egy Lélekben kerűl.
Gyűmőltse hazának mert hasznára derűl.601

A versben ezután hosszasan ecseteli Orczy (8 sor) és Barcsay (20 sor) érdemeit,
valamint Báróczy hibáit (44 sor) – érdemei elismerése mellett; Bessenyeiről azonban a
bevezető idézett során kívül egy szó sem esik. Az Ányosnak küldött változatban még ennyi
sem.602 Egy ekkortájt keletkezett másik episztolája is csak a Futó Darabok Bessenyeiére
utal, elítélőleg. Ányostól eltérően Kreskay azonban a bevezető sorokban nemcsak az egyes
résztvevőkről ír jót vagy éppen rosszat, hanem a kötet egészére vonatkozó
megállapításokat is tesz (persze Bessenyei kihagyása igencsak érdekessé teszi a listát). A
kötetcím szabálytalan használata, valamint az ahhoz fűzött magyarázat Bessenyeit teszi
meg a kötet központi szereplőjének, a folytatásban azonban róla Kreskay már semmit sem
ír, tehát csakúgy, mint Ányosnál, a referenciális olvasat felülírja a kötet általa megnevezett
rendjét. A bevezető A Besenyei György Társaságát egy olyan írói kör reprezentációjának
tekinti, amely kör a tagok közti barátságon alapul, e baráti kapcsolatok azonban
túlmutatnak önmagukon, a haza javát szolgálják.
Kreskay még ugyanebben a kötetben, néhány tíz oldallal és legalább egy évvel
később a Révainak írt, eddig elsősorban verstani szempontból vizsgált episztolájában603
ismét utal A Besenyei György Társaságára. Az ebben vázolt kép néhány vonásában már
eltér az előzőtől. A vers megidézi Gyöngyösit, mint a magyar írók ősét (a részlet
voltaképpen egy Barcsay-episztola imitációja), majd Ányos nyomán Orczy, Barcsay és
Bessenyei alkotói portréját rajzolja meg:
Nézzed aggott Orczit mint a Sast ifiadni,
Felhők tartománnyát majd fellűl halladni,
Majd ismét Kastalis Forrásnál lankadni,
És szivet ujjittó Versekre fakadni. |
Nézd, vitéz Bartsait, kit hadi dandárok
601

KRESKAY 1779, 8–10. Töredéke közölve: KRESKAY 1906, 38–39.
KRESKAY 1906, 39–42. A kiadása alapjául szolgáló Kreskay-kötetet sajnos nem sikerült hozzájutnom.
(→3.4.2.1.2.)
603
KRESKAY 1779, 72–83; közölve KRESKAY 1906, 69–75.
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Kőzt-is fényesittnek Pindusi sugárok,
Kit ugy bé-nem kőtnek az atzilos zárok,
Hogy tőle ne nyőljőn a Verseknek árrok.
Olvasd Bessenyei Győrgynek Társaságát,
Ama nagy Lelkekkel tudós barátságát,
Az Ember próbáját, Ágis lankadtságát,
Avagy Eszterházy Udvar vigasságát.

Kreskay felsorolása Ányos nyomán halad, ugyanazokat, ugyanabban a sorrendben
említi meg, és (Orczy esetében) majdnem ugyanazon szavakkal jellemzi őket, mint
rendtársa. A különbség azonban a Barátságos mulatozások… korábbi episztolájában
olvasottakhoz képest jelentős. Nemcsak arról van szó, hogy itt Bessenyeire már kitér, míg
Szluhára már nem, hanem arról is, hogy míg korábban A Besenyei György Társaságának
az első sorban említése a többi nevet mégiscsak az alá rendelte, addig ebben az
episztolában a Bessenyei-kötettől függetlenül jelenik meg Orczy és Barcsay. Ez egyrészt
kidomborítja Bessenyei központi szerepét az 1777-es kiadványban (a kapcsolat
jellemzéseként használt „tudós barátság” a korábbi episztoláéhoz hasonló) – az 1779-ben
összeállított kötetre nagy hatást gyakorolhatott a pálosoknál megalakult Hazafiúi Magyar
Társaság –, másrészt viszont rögtön kisebbíti is, mivel csak hozzájuk viszonyítva emlegeti,
tehát Barcsayt és Orczyt függetleníti a kötettől. Sőt, Kreskay továbbmegy, a
szövegszervező narratíva (a magyaros verselés „vitézeinek” enumerációja) alapján e
társasághoz tartozónak tekinti már Ányost is („Bátor tedd ezekhez Ányos Pál verseit”.).
Kreskayhoz hasonlóan néhány évvel később már Révai is azt kéri Orczytól, hogy a
második kötetben legalább függelékként Ányos verseit is közölné.604
A kötettel közel egyidőben született értelmezésektől időben távolodva Batsányi
szövegei jelzik, hogy a címszereplő a már Kreskaynál megfigyelhető módon egyre inkább
előtérbe kerül. A Barátságos levélben Batsányi kizárólag magánlevelezésként olvassa A
Besenyei György Társaságát („Nem újság már a’ mi Hazánkban-is, hogy az Irók, jó
baráttyaikkal váltott Leveleiket, nyomtatásban Világ’ eleibe bocsássák”) és kiemeli
Bessenyeinek a médiaváltásban betöltött kezdeményező szerepét („Szép példát adott ebben
Bessenyei.”605). Az életrajzban pedig minden további kommentár nélkül Bessenyei művei
közé sorolja e kiadványt.606 Földinél aztán már a kötet megnevezése áll a költők és műveik
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K. KAKUCSKA 2003, 287. Révai Orczy Lőrincnek, 1788. okt. 24. Hozzáteszem, két évvel korábban még
Bessenyei műveivel együtt akarta kiadni Orczy és Barcsay művét – RÉCSEY 1898, 19, 20. (Hogy
Györgyről vagy Sándorról beszél-e, az nem derül ki a levélből, de inkább az utóbbi valószínű. A
kérdésben Csaplár sem foglal állást: CSAPLÁR 1881–1889, II, 273, 286.)
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MM I/2, 88.
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BATSÁNYI 1960a, 150.
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helyett.607
Mindez annak az eredménye, hogy Bessenyei irodalmi kapcsolatai Bécsből elkerülve
leépülnek, így az őt (és az 1770-es évek irodalmi életét) közvetlenül nem ismerők számára
(Batsányi, Földi, Toldy) nem marad más, mint a nyomtatott könyv. Alighanem ezért
keveredik forrásaival ellentmondásba Batsányi az Ányos-életrajzban, amikor Bessenyeit és
Báróczyt nevezi meg a fiatal pálos első műveinek ihletőjeként, jóllehet őket (és műveiket)
a Batsányi rendelkezésére álló Akadémiai kódex alapján is csak Barcsay ismerteti meg
vele.608
A korabeli olvasatok vizsgálatának természetesen nem a „leleplezés” a lényege, az
1770-es éveknek sincs kizárólagos érvényű elbeszélése, az egykorú olvasók előfeltevéseik,
személyes meghatározottságuk, a megszólalás szituációja alapján, mint mindig,
szükségszerűen más-más nézőpontból láttatják jelenük-közelmúltjuk eseményeit. Érdeme,
ha van, sokkal inkább az, hogy az olvasatok különbözősége és az irodalomtörténeti
hagyománytól való eltérése teszi igazán láthatóvá a struktúra (jelen esetben a nyomtatás)
hatóerejét,609 amely az idők folyamán az eseménnyel (A Besenyei György Társasága
megjelenése) egyidőben létrejött elemzéseket felülírja.
3.3.1.1.3. A Barcsay-levelek példája
Az előzőekben arra kerestem a választ, mit lehet tudni az episztola műfaj 1770-es évekbeli
megjelenéséről. Kiderült, hogy A Besenyei György Társasága az évtized irodalmi életének
szervezése-szerveződése szempontjából valóban tanulságos forrás, talán nem is annyira a
benne kijelentettek, mint inkább a kortárs források újraolvasása révén megalkotható
elhallgatottak miatt. Az is kiderült, hogy a kiadvány mégis kiemelt jelentőségű, mivel a
szerkesztett, nyomtatott forma Bessenyei nézőpontját tartja fenn, s ez határozza meg a
későbbi értelmezéseket. A dolgozat szempontjából legfontosabb kérdésekre azonban
Bessenyei 1771 végén írt vagy kapott, később általa is megjelentetett misszilisek,
episztolák – különösen úgy, hogy az eredetik nem állnak rendelkezésünkre – nem adnak
választ. Nem adnak választ arra, hogy az általunk episztolaként értelmezett verses részek
mikor milyen funkciót kaphatnak a misszilisekben, egyáltalán, mit lehet azzal a ténnyel
kezdeni, hogy a misszilisek prózai részeit egyes életművekben egyre gyakrabban szakítják
meg versek. E probléma már csak azért is fontos, mivel a forrásokból úgy tűnik, az
607
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FÖLDI 1962, 61.
ÁNYOS 1798, XVI. Császár ugyanezt a kritikát fogalmazza meg (CSÁSZÁR 1912, 60–62.), hozzátéve, hogy
Batsányi az említett magyar szerzők „nyomtatott műve[i]nek tudja be” Ányos költővé válását. (Kiem. az
eredetiben.)
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irodalomtörténeti hagyományban episztolaként értelmezett művek műfajiságára Barcsay
korábban idézett félmondatán kívül („munkáim nem egyébből állanak, hanem csak
Barátaimhoz irt Levelekből”610) a levelezésben résztvevők nem reflektálnak.
A felmerült kérdések megválaszolásában az eddigiekhez képest Barcsay Ábrahám
Orczy Lőrinchez írt levelei új forrást jelentenek. Egyed Emese kutatásai és szövegkiadása
nyomán az 1771 és 1789 között Orczy Lőrincnek küldött missziliseken részletekbe
menően lehet tanulmányozni, hogyan alakult kettejük kapcsolata, miként jelennek meg, és
milyen szerepet játszanak e viszony alakulásában, ha játszanak egyáltalán, a verses
részeket is tartalmazó levelek, illetve A Besenyei György Társasága és Kazinczy
visszaemlékezése sugallta homogenitás valóban jellemző-e ezekre a kapcsolatokra, vagy az
eltelt idővel a kapcsolat alakulásával együtt változnak-e a levelek.
Egyed Emese kiadása döntően a nagybányai Orczy-hagyatékra támaszkodik, de
egyéb levéltári forrásokat is bevonva összesen száznegyvenkilenc levelet közöl
Barcsaytól.611 A statisztikai jellemzők ismertetése és elemzése előtt (→3.3.1.2.) a
levelezők közti viszony alakulásával kell foglakozni, amely a„kezdet” problémájára az
eddigiekhez képest új választ ad.
A verses rész megjelenésének és funkciójának változása szempontjából úgy tűnik,
hogy a személyes viszony alakulásában nem a versek misszilisekbeli megjelenése a döntő,
hanem a magázódásról a tegeződésre váltás. Az első fél év után, amikor Barcsay nem
küldött verset Orczynak, egy újabb háromnegyed esztendő telik el úgy 1772 júniusa és
1773 februárja között, hogy a misszilisben olvasható episztolában a levélíró tegeződik
ugyan (eleinte „Mecenas”-át,612 utóbb, 1772 vége felé már „Társ”-át, illetve „Barát”-ját613
szólítja meg), de a prózai részben még szigorúan magázódik. Ez a különbségtétel azért is
érdekes, mert Barcsay már a harmadik levélben Orczy barátjának nevezi, nevezheti magát:
[H]idje el a Méltoságos Ur hogy nem szeretném el bujdosni erről a Világrol mig
Nagyságod barátságával fog becsűlleni.614
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Az esemény és a struktúra fogalmát itt kosellecki értelemben használom: KOSELLECK 1977.
BARCSAY 2001, 75. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. dec. 31.
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BARCSAY 2001. A kéziratos kötettöredék darabjait (150–152. sz.) nem számoltam ide. Azonban ez a szám
is csökkenhet: az 58. sz. levelet például nem biztos, hogy megalapozott külön szám alatt publikálni, mivel
az 57-ben Barcsay utal arra, hogy elküldi Orczynak azt a „fársángi bokrétát”, mellyet a „szépeknek”
készített, s az 58-ként közölt „Engedd hogy már egyszer győnyőrű Évátskám…” kezdetű vers e leírásnak
teljesen megfelel. – BARCSAY 2001, 149–151.
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L. az 1772. jún. 25-i és az 1772. szept. 15-i levelet. – BARCSAY 2001, 54, 61.
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L. az 1772. okt. 9-i és az 1772. dec. 31-i levelet. – BARCSAY 2001, 63, 72.
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Barcsay a társadalmi távolságot jelölő „Méltoságos Ur” kifejezést használja még
majd egy évig, tíz levélen keresztül, miközben egy-egy fordulat erejéig többször is
hivatkozik a köztük lévő barátságra. (Feltehetően Orczy valamelyik korai misszilise vagy
egy személyes találkozás hatalmazta őt fel erre.) A Barcsay-levelek tegezésre váltásának
különleges voltát kiemeli, hogy az Orczyt vele körülbelül egyidőben levéllel felkereső
Bessenyei még az 1770-es évek végén is magázódik missziliseiben,615 sőt, A Besenyei
György Társaságában olvasható episztolák verses részében is magázza Orczyt, jóllehet a
műfaj szabályai (és Orczy versei) megengednék a tegezést.
A prózai és verses részeknek Barcsay leveleiben megfigyelt kettőssége az
episztolaelmélet alapján persze egyáltalán nem megmagyarázhatatlan (→2.2.), azonban
vers és próza viszonyának részletesebb elemzéséhez az első néhány misszilis részletesebb
megismerése szükséges. Barcsay ugyanis először, szemben Bessenyeivel, nem verssel
(verset is tartalmazó levéllel) keresi meg Orczyt, viszont a hozzá fűződő kapcsolatát az
első fél év folyamán megpróbálja újraértelmezni, ami a verses rész megjelenésében döntő
fontosságú.
A legelső levél, mint a kiadásból kiderül, nem sokkal bécsi megismerkedésük után
keletkezett. E tisztelgő misszilisben Orczyt tanítójának választja, és levelezést
kezdeményez vele.616 Barcsay, valamint szűkebb környezete számára (Forgáts Miklóst és
feleségét, valamint Bessenyei Sándort emlegeti) Orczy a nemesi ideált testesíti meg. Ezt az
ideált udvar- és városellenes sztoikus politikusi morál, valamint fiziokrata gazdasági
elképzelések – „a főld Sirjábol él minden”617 – jellemzik. Az irodalmi-tudományos
tematika legfeljebb csak egy-egy elszórt utalás („szelek szárnyán járnak kutyái”), illetve
allúzió („Világos Belisárius”) erejéig jelenik meg az első két levélben.618
A harmadik levél619 abban különbözik az első kettőtől, hogy a standard témák mellett
(„hol van most”, illetve „mit fog csinálni”) egy hosszabb elbeszélésben számol be az
esztergomi várban tett különleges kirándulásról. A kalandnak Barcsay határozott céllal vág
neki: a kirándulás egy híres püspök-generális emléke előtti tisztelgés, a nemzet életének
egyik kitüntetett pontjára történő emlékezés. Ez természetesen, mivel a nemesi-nemzeti
identitás egyik fontos elemét érinti, illeszkedik a korábbi levelek Orczy-képéhez, mester és
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BALOGH 1994.
„Ne vonnya meg azért Kérem tőllem tanitó Leveleit…” – BARCSAY 2001, 41. Barcsay Orczy Lőrincnek,
1771. szept. 20.
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BARCSAY 2001, 41. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1771. szept. 20.
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BARCSAY 2001, 42. Barcsay Orczy Lőrincnek, [1772. okt.]. Előbbi homéroszi eredetű toposz, mely
gyakran bukkan fel más szerzőknél is. (L. GYÖNGYÖSI 1999, 254, 286.)
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tanítvány választott szerepeihez. Mégis, hogy mennyire szokatlan e kultikus érdeklődés,
azt jelzi, hogy Bessenyei Sándor nem kíséri el Barcsayt a várba, s a tényleges állapotok
alaposan rá is cáfolnak a megfogalmazott elvárásokra. A valóság és a kultikus diskurzus
közti feszültség teszi ironikussá a remetével való találkozás leírását. (Jellemző ebből a
szempontból a távozás pillanata, a magyar nyelvtudás felfedése, és az azonnali „szökés”.)
E találkozó kapcsán azonban Orczy és Barcsay műveltségeszményének felvilágosult
alapelemeit is felvillantja a levél. (Mindkettőjükét, mivel Barcsay magától értetődően
hivatkozik Voltaire-re, Pope-ra és Rousseau-ra, valamint használja a „Kősségnek ír”-ni
fogalmát.) Sokkal érdekesebb azonban, hogy ennek kapcsán jelenik meg önállóan is az
irodalmi-tudományos tematika a levelezésben: a kirándulás konklúzióját megfogalmazva
Barcsay nem mulasztja el megemlíteni Orczy „két irott Könyvetské”-jét. Ez azonban azt is
valószínűsíti, hogy már megismerkedésükkor, de legkésőbb 1771–1772 telén szó eshetett
kettejük irodalmi munkásságáról – erre az ötödik levélben Barcsay egyértelműen
hivatkozik is. A harmadik levél lényeges elemei tehát illeszkednek az előző kettőhöz,
tematikusan viszont előkészítik a következőket. A két hónappal később keletkezett
misszilisben ugyanis Barcsay a „szép Tudományok” segítségével megkísérli újradefiniálni
Orczyhoz fűződő viszonyát.
A harmadik levélben kért „Gődőllőn léjendő halotti pompák” elküldésének
nyugtázása a kiindulópontja a viszony újradefiniálásának, Barcsay erre támaszkodva bontja
le a magáról addig kialakult képet. A gondolatmenet nagyon egyszerűen épül fel: illik
lelkiállapotához a megküldött szomorú olvasmány, mivel ismervén a világ és a szerencse
állhatatlanságát maga is állandóan kesereg. Persze néhány emberben, különösen Orczyban,
ki „szives barátságába” vette, bízik. Barcsay megelégszik egy-két általános utalással a
szerencse vakságáról és forgandóságáról, de nem részletezi, hogy a kiválasztott
kevesekkel, különösen Orczyval, miért más a kapcsolata. Csak az első rész zárlatából lehet
arra következtetni – „Ne gondolja a M. Ur hogy a házasság lett volna indító oka első
esmérecségemnek és hajlandoságomnak.”620 –, milyennek képzelte el a róla Orczyban
kialakult képet. A levél következő, szintén a „Besnyei Klastrom”-tól induló részében kezdi
az új kép kialakítását. Az első résszel közös kiindulópont jelzi, hogy valóban a viszony
újradefiniálása a tét.
A második rész a magyar nyelv szerencsétlen sorsa feletti aggodalom kifejezésével
indul. A „Nagyok […] meg vetik” – kezdődik a panasz, majd Barcsay rögtön vitába száll
619
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A Barcsay-levelekre vonatkozó sorszámok minden esetben Egyed Emese kiadására utalnak.
BARCSAY 2001, 45. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. ápr. 6.
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Orczyval, aki nem félti a „hátra maradástól” a nemzetet. A levélíró szerint ugyanis a jelen
nem kedvez a magyarságnak, mivel veszélyezteti kivívott szabadságát. A szabadság itt
részben politikai fogalom,621 másrészt viszont a nemzeti karaktert jellemző erkölcsök,
szokások és a nyelv összességére utal.622 A méh-allegória, valamint az angolokról írtak
mellett (csak ők különböznek a többi nemzettől) ezt fejezi ki a levél mai szemmel talán
legfontosabb, korábban is idézett mondata:
[S]okszor gondolkozom; ’s nem ok nélkűl, hogy vallyon a szép Tudományokkal edjűtt
nem maradhatnae meg nemzetűnkb[en] valami Kovásza ama régi Atyáink
erkőltseinek; és hogy lehetne azt meg marasztani.623

Az idézetnek a Barcsay irodalomszemléletében betöltött szerepét már megpróbáltam
elemezni (→3.2.2.1.), így az ott írtakat nem ismételem meg; de miként szolgálhatja ez a
részlet a levelekben újraformált identitást? Ebben a levélben Orczy két versét hozza fel a
levélíró, amelyekben tematika és stílus egymást erősítve sajátosan magyaros lelkületet
eredményez. Ráadásul nemcsak e versek esetében, mivel Barcsay leírása szerint ezek
Orczy minden szövegét jellemzik, még akkor is, ha az adott szövegek keletkezési
körülményei ezt szinte ellehetetlenítenék („De hiszem Városbolis vettem én levelet.”). A
leírás kiindulópontja a címzett számára persze ismerős lehet, első kötete ars poeticája
egybevág ezzel,624 sőt, Orczy írói, mecénási tevékenységének korabeli értelmezése szerint
legfőbb jelentősége, hogy terjeszti és újra virágzásba borítja a magyar nyelvet, mely „majd
hogy sirban nem szállott”.625 A nemzeti identitásnak kulturális alapokra helyezése tudatos
programnak tűnik Barcsay részéről, s ez a kettejük közti viszonyt is újradefiniálja: a
hangsúly az alkotó, alkotótárs szerepére kerül, s nem a mester–tanítvány hierarchikus
kapcsolatára. Az új szerepnek megfelelően ajánlja Orczy figyelmébe Báróczyt és a „Persiai
Gazelláknak jeles Fordittojá”-t, Reviczkyt, valamint intézkedik az esztergomi pap

621

Ezt az aspektust hangsúlyozzák Egyed Emese jegyzetei – BARCSAY 2001, 257.
Ehhez l. még: „Én ugyan nagyobb inséget a rabságnál nem tartok. A Griff Madárral [gr. Károly Antallal]
valo idő tőltésedet irigylem mert esmerem nagy Lelkét; de […] Én ha vélle lehetnék igy elmélkedném
előtte. Valaki a hitnek és érKőcsőknek gyarapodását kivánnya annak szűkségesképpen jó Hazafjiának [!]
Kell lenni, es azon igyekezni, hogy Nemzetének nyelvét minél tisztábbá és minél szebbé tehesse; mert ha
nem idegen nemzetek kőnyvei által ujjabb ujjabb hitgáncsok és erkőlcstelenségek csusznak bé a
Hazánkb[an]”, tehát nemcsak vallásos könyveket kell nyomtatni. – BARCSAY 2001, 79. Barcsay Orczy
Lőrincnek, [1773.] febr. 14.
623
BARCSAY 2001, 46. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. ápr. 6.
624
„Meg lehet, Bélának boldog idejébenn, / Mikor még a’ Sztzíták laktak e’ megyébenn, / Leltél vólna
olylyat, kinek szerelmében / Jutván, fel vett vólna rejtvén kebelébenn.” – ORCZY 1787, 17. Ugyanígy érvel
a Bugatzi tsárdának tiszteletére c. versében. (ORCZY 1787, 199–200.)
625
BOETZIUS 1766, 3r. – Az idézett részlet Illei János ajánlásából származik. A műre Barcsay is hivatkozik.
(BARCSAY 2001, 58.)
622
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írásainak „elszedésé”-ről. A legérdekesebb azonban, hogy ennek jegyében értékeli levele
legvégén Bessenyei György terveit.
„Nékemis irdogál ollykor Gyuri” – kezdődik a negyedik levél utolsó bekezdése, s e
félmondat nemcsak Bessenyei 1770-es évek eleji kezdeményezésére vonatkozólag
tartalmaz új információkat, hanem Barcsay enyhe rosszallásának ismeretében a misszilis
újraolvasására

indít:

Barcsay

helyzetének

a

levelezésben

előzmények

nélküli

újrapozícionálása, voltaképp nem más, mint Orczy „kisajátítására” tett – utóbb, a Két
nagyságos elmének költeményes szüleményei révén sikeresnek bizonyuló – kísérlet.
Miért fontos ez a dolgozat szempontjából? Azért, mert az ötödik levélben küldött
vers (a versek első megjelenése a levelezésben), illetve a hozzá fűzött kommentár csak
ennek ismeretében érthető meg. Igaz ugyan, hogy Barcsay ebben a misszilisben az
előzőhöz képest visszakozik, és Orczy feltehető erőteljes kritikájának hatására újból
felvállalja a tanítvány szerepét,626 azonban továbbra is kitart az előző levélben írtak mellett.
Sőt, ha az előző misszilisben foglaltakra adott magyarázata nem volna elégséges,
pozícióját erősítendő csatolja a végén a „Vettem Piladesem Musádnak sengéjét” kezdetű
episztoláját, amelyben számot ad, ő miként látja a magyar irodalmi hagyomány helyzetét:
A magyar Vers Irokrol mit irtam légyen tavaj tőrténetből már emlitettem volt a M.
Urnak; imé most bátorkodom elkűldeni olly reménységgel hogy a M. Ur magánál meg
tartya, és mind leg[g] hivebb tisztelőjének hibás Verseit el rejti; én azt Baroczinak
feletűl kűldőttem; mivel ő vélem Abelar és Eloise Németre által tett verseit mint első
munkját kőzlőtte. Azért meg is pirongattam hogy nem szűletett nyelvén irt, tudván azt
hogy már Prosáb[an] győnyőrű magyarsággal irt légyen. Ha más alkalmatosság[g]al
Bécsbe mégyen a M. Ur esmérje meg mind munkáját mind személlyét.627

A vershez fűzött kommentár egyes elemei arra utalnak, hogy Barcsay mégiscsak
fenntartja azt a szerepet, amelyet a negyedik levélben alakított ki. Báróczy ugyanis őt
keresi meg; a „győnyőrű magyarság” választott kritériuma is az előző levélre utal vissza; s
nem utolsó sorban, továbbra is ajánlja őt Orczynak. Ám az szintén kiderül a „tőrténetből
már emlitettem volt”628 kifejezésből, igazolva a negyedik levél újszerűségét, hogy
korábban a literátor-identitás kettejük közt nem volt meghatározó – beszéltek ugyan a
versről, de Barcsaynak nem volt lehetősége elküldeni. Mindez felveti a kérdést, hogy a
kommentár, illetve maga az egész levél milyen új értelmezési lehetőséget vet fel vers és
626

Feltételesen, ti. így ír: „Én Nemzetemre nem haragszom, hanem tévelygéseit látván hozzá való
szeretetemb[en] sokszor panaszra fakadok. Bár sok volna kőzőtte ollyan Kinek panaszolhatnék, és Ki
panaszaimnak mértéketlenségéért bűntetésűl oktató tudos Leveleivel enyhitene ’s vigasztalna mint a M.
Ur!” – BARCSAY 2001, 48. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. máj. 2.
627
BARCSAY 2001, 49. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. máj. 2.
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próza viszonya szempontjából.
A versek levélbeli elhelyezésének tipológiájában (→3.3.1.2.) az eredetileg
Báróczynak küldött episztola (e szempontot a levél is hangsúlyozza629) értelemszerűen a
misszilis egészéhez szorosan nem illeszkedő „levél mellett küldött” kategóriába tartoznék.
Ezt erősíti, hogy Barcsay csak az aláírás után, sőt, amint Egyed Emese szerkesztői
betoldása jelzi, külön lapon csatolta a levélhez. Az előbb idézett bevezető sorok mégis
szorosabb kapcsolatot jeleznek vers és próza között. A levél menetébe a kommentár
belesimul: Bessenyei Sándor balszerencsés kimenetelű udvarlását értékelő véleményhez
csatlakozik. „Kytzpreli Kis Aszszony” rokona ugyanis, Radvánszky János, a „mód nélkűl
való nevelés” eredményének tartja a történteket, ti., hogy a leány nem magyar férjet
választott.630 Báróczy első, német nyelvű versei ugyanerre a problémára utalnak: a nemzeti
(kulturális) identitás feladását jelzik.631 A kisasszony és a testőr egymástól független, de
egyazon értelmű cselekedete cáfolata Orczy optimista véleményének. A vers és a
kommentár viszont alátámasztja Barcsay korábbi állítását: nem haragszik nemzetére,
panaszai azonban jogosak.632 Efelől olvasva a verset kísérő kommentár és a vers szerepe is
megváltozik: a levél végén – a levélírás általános szabályainak megfelelően – Barcsay
megismétli legfontosabb mondanivalóját. De nemcsak a misszilis tartalma és szerkezete az,
ami új kontextusba ágyazza a verset, hanem az a kísérlet is, amely során Barcsay az
Orczyhoz fűződő viszonyát próbálja újradefiniálni. A kommentár talán még egy finom
oldalvágást is tartalmaz a „versenytárssal” kapcsolatban, Bessenyei Györggyel ellentétben
Barcsay nem tör nagyra, csak Orczynak küldi versét remélve, hogy ő megőrzi, és mások
elől „el rejti”.
Az ötödik levélre következő, május 29-én küldött misszilisből kikövetkeztethető
válasz arról tanúskodik, hogy a viszony újbóli meghatározására tett kísérlet sikeresnek
bizonyult. Orczy alkotóként, alkotótársként ismeri el Barcsayt – pl. felajánlja, hogy
leveleit sajátjai mellett „titkos” szekrénykéjében őrzi –, sőt, megfordítva a korábbi viszonyt
egyenesen tanítványának ajánlkozik. A válaszban az ötödik levél végén küldött versnek is

628

Kiem. tőlem. L. G.
„én azt Baroczinak feletűl kűldőttem ” – BARCSAY 2001, 49. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. máj. 2.
630
Bessenyei Sándor szerelmének történetéről l. BAROS 1906. Barcsay egyik levelében utal Radvánszky
megjegyzésére: BARCSAY 1887, 262. L. még BARCSAY 1887, 258.
631
Még ebben az évben Barcsay az egyik levelében egyértelműbben összekapcsolja a két jelenséget –
BARCSAY 2001, 75.
632
„Én Nemzetemre nem haragszom, hanem tévelygéseit látván hozzá való szeretetemb[en] sokszor panaszra
fakadok.” – BARCSAY 2001, 48. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. máj. 2.
629
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nagy szerepe van, mivel Orczy azon gesztusa, hogy megküldi versei lajstromát,633
egyértelműen kapcsolódik a vers 62–63. sorához, melyek a „titkos szekrény”-ben
ismeretlenül rejtőző kincseket emlegetik.634
Vers és próza viszonyára a Barcsay-levelekből eddig levonható következtetések a
tipológia azon állítását erősítik, hogy a verses részek egyértelműen a literátor-identitáshoz
kapcsolódnak. Jogos ellenvetés ugyan, hogy a versírás a korszakban (és még sokáig) egy
nem túl magas iskolai műveltségi szint fölött rutinszerű képesség, de korántsem magától
értetődő alkalmazása. Ányos Pál a Hegyinek küldött, A’ Tántorgó Farsang szédelgő
karjábol… kezdetű verset tartalmazó levelében mentegetőzik amiatt, hogy versekkel kezdi
levelét.635 Mentegetőzése is utal arra, amit Barcsay első levelei csak megerősítenek, ti.
hogy e rutinként bírt képességből valójában semmi sem következik a misszilisek
versekbeli megjelenésére nézve. (Jellemző, hogy csak Hegyi számára volt fontos Ányos
levele: „mélto tartani” – írta rá.) A versek megjelenése mellett eltűnésük is erre enged
következtetni. A Barcsay–Orczy-levelezésben a már korábban emlegetett 1782. esztendő
határpontot jelent. Nem ebben az évben születik ugyan az utolsó olyan Orczynak küldött
levél, amelyben hosszabb-rövidebb vers olvasható (igaz, ezek száma 1782 után radikálisan
csökken), de mint már említettem, ebből az évből származik az utolsó olyan Barcsaymisszilis, melynek verses része még bekerül a Révai sajtó alá rendezésében megjelent
kötetbe. Ez azért is érdekes, mivel Ányos Akadémiai kódexében olvasható 1782.
augusztusi Orczy-levél a „Verselő Társosság” létéről tudósít;636 sőt, 1782–1784 között
több misszilisben is felmerülnek egy nemzeti eposz megírásának előkészületei. Már a
munkamegosztás is mutatja (Barcsay kidolgozza a tervet, Orczy meghatározza a stílust,
Ányos pedig megírja a művet), hogy kapcsolatukban 1782 táján változás történt. Ugyanezt
bizonyítja, hogy nagy valószínűséggel ekkor állítják össze kötetüket,637 ami lezárta a
633

H. Kakucska Márta erre a misszilisre hivatkozva arról ír, hogy Orczy lemásolta verseit Barcsaynak (H.
KAKUCSKA 2002, 79.). A levél azonban egyértelműen fogalmaz: „Ki-mondhatatlan nagy őrőmmel vettem
az elrejtett drága portékának Laistromát”, illetve „nem tudom micsoda alkalmatossággal juthatnak
kezemhez [ti. a versek]”. – BARCSAY 2001, 52. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. máj. 29.
634
„Mondják hogy ORCZInak titkos szekrénnyében / A Musák rejtettek kintset szegletében.” – BARCSAY
2001, 50, Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. május 2. (A dőlt betűs Kiem. tőlem. L. G.) 1772. okt. 9-i
levelében arra utal, hogy még nem ismeri a „drágalátos szekrény Kincsei”-t. (BARCSAY 2001, 65.)
635
„Meg botsásson az Ur, hogy versekkel kezdettem levelemet, mert nem illett volna erről a’ Nagy
Universitásrol tsak puszta levelet kűldeni; meg kellet mutatni, hogy még Mátyás Palotájában tudunk
Magyarol, és hogy nem tsak Debreczenbe vannak Poeták” – ÁNYOS 1780, 1v.
636
Talán erre a társaságra utal Révai 1784 februárjában Paintnernek írt levelében, igaz, nem egyértelmű,
hogy létezik-e már, avagy nem: CSAPLÁR 1881–1889, II, 140–141.
637
L. a →3.2.2.2. fejezetet! További érv, hogy Révai nem a misszilis-változatát adja ki a „Jol mondod
Mecénas…” kezdetű versnek, hanem a Barcsay átdolgozta, a levél prózai része nélkül tisztázott változatot.
L. BARCSAY 2001, 264.

150

megelőző évtizedet, melyben a levelezést a szélesebb értelemben vett irodalmi kérdések,
azaz erkölcs, kultúra és nemzet viszonyának problematikája határozta meg. A változásra
természetesen nemcsak a versek eltűnéséből lehet következtetni: a levelezésben már addig
is elő-előforduló „Mennyei Barátom!” megszólítás például ettől az évtől fogva kizárólagos
megszólítássá válik, s a hátralévő néhány évben majdnem mindig ezzel kezdődnek Barcsay
misszilisei.638

3.3.1.2. Verstipológia: Barcsay-levelek
A szakirodalomban olvasható elképzelések639 vers és próza egymáshoz való viszonyáról
két szempontot emelnek ki: a 18. század végi gyakorlati misszilisekbe az irodalmi hír, a
verses betét önálló mellékletként kerül bele; egyre gyakoribb felbukkanása, s lassan
meghatározóvá válása viszont már az irodalomcsinálás egyre tudatosabbá válását jelzi.
Ehhez kapcsolódik a másik elképzelés, amely a verses részek közösségformáló erejét
hangsúlyozza: a vers a szellem emberei közti barátság kifejezője a levélben. Mindezek
mellett figyelembe véve a humanista verses levélváltásoktól a 18. század végéig tekintő
episztola-tipologizálásokat,640 arra a következtetésre juthatunk, hogy a 18. század végi
misszilisekben olvasható verses részek alapvetően kétféleképpen tűnhetnek fel: vagy
szerves részét alkotják a levélnek, vagy a prózai résztől elkülönülve önálló alkotásként,
mellékletként küldi el az író a címzettnek versét. A szövegkiadások alapján a funkcionális
és szerkezeti különbségek ellenére mindkét típus episztola, bár nem szükségszerűen az. A
következő fejezetekben ezt az egyelőre meglehetősen elnagyolt elképzelést igyekszem
elsősorban a Barcsay-levelezés segítségével pontosítani.
Az 1771 és 1789 között Orczynak küldött Barcsay-misszilisekből hatvankettő
tartalmaz verset: saját költeményt vagy fordítást, esetenként klasszikus, illetve kortárs
szerzők művéből kimásolt sorokat.641 A leggyakoribb elrendezés szerint, harmincegyszer, a
misszilis elején található a verses rész. A többi lehetőség, tehát a levél belsejében vagy
végén közli a verset, körülbelül azonos arányban található meg Barcsaynál, előbbi
tizenkétszer, utóbbi kilencszer. A negyedik lehetőség, miszerint a küldemény több helyén,
pl. a levél elején és közepén, közepén és végén stb. olvasható a verses rész,
638

A levelezésben 1777-1778-ban tűnik fel ez a megszólítás, 1780-tól kezdve egyre gyakoribb, de jelzőként
ugyanolyan sűrűséggel fordul elő ekkoriban még a „kedves” és a „hív” is.
639
BESSENYEI 1991, 40.; SZAJBÉLY 1994.; EGYED 1998, 84–87.
640
RITOÓKNÉ SZALAY 2002A.; MOTSCH 1974, 184–188. (Kritikája: NICKISCH 1990, 177–178.)
641
A számolást a kötet jelenlegi felosztása alapján végeztem, jóllehet tartalmi szempontok alapján, mint
korábban jeleztem, elképzelhető másféle felosztás is.
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elhanyagolható. Tíz példát ugyan erre is lehetne hozni, de ezekből hatot eleve le kell
számítani, mivel az elkülönített, kiadott misszilis csak verset tartalmaz, jelenlegi
formájában azonban valószínűleg csonka, mivel sokszor még a címzés, a keltezés is
hiányzik. A misszilis belsejében Barcsay sajátjain kívül nagy számban küld más szerzők
műveiből vett hosszabb-rövidebb idézeteket is. A levélírótól származó versek döntő
többségében tehát a misszilisek legelején találhatóak.
A verset tartalmazó küldemények nem egyenletesen oszlanak meg Barcsay és Orczy
majd két évtizedet felölelő levelezésében. Az első fél évben, 1771 szeptembere és 1772
májusa között, a misszilisekben egyáltalán nincs verses rész, utána viszont egészen 1776
végéig ez a jellemző: az ekkor született 46 levélből 36-ban van. Sőt, 1772-ben és 1774-ben
Barcsay minden alkalommal küldött verset; de még a fennmaradó években sem kisebb 60
százaléknál az ilyen misszilisek aránya. 1777-től kezdve a hátralévő bő évtizedben viszont
átlag csak 26 százalékban tartalmaznak verset a levelek, 99 esetből mindössze 26-szor. Itt
is van két olyan esztendő, amely nagyon eltér a többitől, 1783 és 1784, ekkor, legalábbis a
fennmaradt levelek alapján, egyetlen verset sem küld Barcsay. De különösen azok az évek
árulkodnak a tendencia megváltozásáról, amikor viszonylag sűrűn írt Orczynak, 1780-ban
(11 levél), 1786-ban (15 levél) és 1787-ben (10 levél), a verset tartalmazó levelek aránya
ugyanis ezekben az években alig 17 százalék. Más szempont alapján 1782 is határkőnek
tekinthető, mivel, mint jeleztem, ebben az évben született ugyanis az utolsó olyan levél,
amelynek verses része bekerült a Két nagyságos elmének költeményes szüleményeibe.
Az 1772 és 1782 között született majd száz Barcsay-misszilisben természetesen
változatos formában és funkciókban olvashatunk verseket. A levélbeli szerepük alapján
három nagyobb csoportot lehet elkülöníteni: az elsőbe tartoznak az idézetek, ezek idegen
szövegek; a másodikba a literátori tudósítás mellékleteként küldött versek, amelyek
éppúgy lehetnek saját, mint nem saját költemények; a harmadikba pedig kizárólag Barcsay
„énekei” – ezen belül viszont különböző szempontok alapján több típus is elkülöníthető.
Az utóbbi két csoport tagjai, különösen a harmadiké, az értelmezési-kiadási hagyományban
a misszilis kontextusából kiszakítva gyakran jelennek meg önálló alkotásként,
episztolaként értelmezve.
3.3.1.2.1. Verses idézetek
Az első csoportba sorolt rövid idézeteket Barcsay mindig egy-két mondatos kommentárral
kíséri, amely az adott részlet és az éppen szóban forgó téma közti analógiára hívja fel a
figyelmet, illetve a versben megfogalmazott gondolattal való egyetértését fejezi ki. Az
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idézet elsődleges funkciója szerint a már kifejtettek megismétlése és csattanószerű lezárása
– ha ugyanis az idézet nem a misszilis legvégén található, akkor a folytatásban szinte
mindig új téma kerül elő. A felvezetőben formulaszerűen az „ide illik”, az „énis azt
mondom”, az „el lehet mondani, mit […] mondott” szavak olvashatóak.
Jó példa minderre a kilencedik levél elején található ovidiusi részlet. Barcsay egy
kínálkozó alkalmat megragadva kérleli Orczyt, hogy küldjön valamit írásaiból.
Feltehetőleg az ő megelőző misszilisére utal, amikor azt írja a rákövetkező mondatban,
hogy „Lystius és Zerinyi Ur[a]kot tisztelem betsűllem de nem esmerem” – két nappal
előbb e szerzőkről írja Radvánszkynak, hogy meg kellene menteni őket az enyészettől642 –
majd így folytatja: „elis hiszem hogy jo notát dudoltak de én csak az Őrsi Homerust
olvasom. Énis azt mondom a M. Urral, [!] a mit a faunus dorombolt a szép Isten Aszszonyt
látván”. Ezt követi a Fastiból vett részlet (II, 307–308), amelyben Faunus az erdei nimfák
helyett Omphalét választja.643 Az ezt követő bekezdésben viszont már új témát nyit, a
tábori hírek következnek.
Egy 1772 novemberében született levél zárlatában Barcsay az idézetek strukturális
funkciójára egyértelműen utal:
Énis azt mondhatom igazán a M. Urnak azon iffju Poétával, hogy: Ne dedaigne point
son hommage: ses penchans, ses plaisirs, ses gouts sont ton ouvrage [!] És ugyan
azzalis végzem mert igaz ’s illik reám.644

A gyakoribb illusztráló-lezáró funkció mellett az idézetek az érvelési sorok legelején
is elhelyezkedhetnek, mivel a klasszikusoktól származó részleteket, kifejezési sablonként,
egy-egy meghatározott szituációban probléma nélkül előhúzható „kész” mondatokként
használja a levélíró. Ez esetben általános igazságként, meg nem cáfolható érvként
szolgálnak, amelyek nemcsak a bizonyítás záró-, hanem kiindulópontjai is lehetnek.
Barcsay az 1773. április 20-i levelében például a névvel nem jelölt ovidiusi részlettel lezár
ugyan egy témát (a Kasszandra kiadásáról van szó), a folytatásban azonban a részlet
egyúttal a magyar irodalom aktuális helyzetéről szóló újabb gondolatmenet kiindulópontja
is.645
A legtöbb esetben az ilyen típusú verses részeknek ennyi a funkciójuk, néha azonban
jelentősebb is lehet szerepük. A hatodik levélben olvasható, kivételesen hosszú, tizenkét
642

Azonban ebből a levélből is kiderül, hogy valóban nem ismeri őket: BARCSAY 1887, 266.
„Vidit, et incaluit. Silvestria Numina dixit: / Nil mihi vobiscum, hic meus ardor erit.” – BARCSAY 2001,
59. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. aug. 24.
644
BARCSAY 2001, 70. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772. nov. 9.
643

153

sornyi idézetet megelőzően Barcsay udvariasan visszautasítja, hogy ő valaha Orczy
vezetője lehetne: „Az alacsonyabb Spherák mindenűtt alája vadnak vettetve a
felsőbbeknek” – hangzik az első érv, majd hozzáteszi – „Én meg elégszem ha ollykor dél
tájban oda juthatok a honnét a M. Urat hoszszu űveg szemmel láthatom”. Ehhez a
gondolathoz a következő bevezetéssel csatolja a versrészletet: „[i]de illik az a mit Bievre
Markesz a Tivoli mulatozo házban Horatiussal mondat Ovidiusnak”. 646 Ebben az esetben
azonban nem lehet eltekinteni attól, hogy a lezárás, igaz, egy francia költő versén
keresztül, de mégiscsak Horatiussal és Ovidiussal példálózik: azaz Barcsay a szerény
elhárítással egyidőben – meglehetős öntudattal – ráerősít az előző levelekben kialakított
szerepre. Orczyhoz fűződő kapcsolatában ezzel az idézettel is a frissen megalapozott
literátor-identitást hangsúlyozza, a kiemelések révén pedig – a szerényt védi az
ismeretlenség, illetve Augustus császár – a Bessenyei György által képviselt magatartással
szembeni ellenérzéseit647 is kifejezi. Ovidius sorsa figyelmeztetés, hogy az irodalmikulturális tevékenység mindenféleképpen politikai erőtérbe kerül.
3.3.1.2.2. Verses melléklet
A Barcsay-levelezésben másik csoportot képeznek a literátori tudósítás mellékleteként
küldött versek. E misszilisek alapesetben valamely irodalmi újdonságról számolnak be –
egy ismeretlen szerzőről, műről vagy egy ismert szerző újabb munkájáról szóló rövid
híradás –, amely azonban nem meghatározó a levél egészére vagy akár csak nagyobb
részére nézve. Ezt a tudósításnak a misszilis szerkezetében elfoglalt helye is kifejezi,
rendszerint a prózai rész végén, a levél zárlatában vagy közvetlenül azt megelőzően
olvasható. Az ezekhez kapcsolódó, s az „imé kőzlőm” formulával bevezetett versek
keletkezése értelemszerűen nem köthető a konkrét levélszituációhoz; és a hírhez hasonlóan
mindig a misszilis legvégén olvashatóak. A prózai részben található híradás jellegénél
fogva gyakran fontosabb, mint a melléklet, ami jelez, hogy Barcsay több esetben el is
hagyja a verset – megígérve persze, hogy alkalomadtán közli.
Az alaptípus legtisztábban az ismeretlen szerzőről vagy műről beszámoló hírek
kapcsán figyelhető meg. Barcsay ezekben az esetekben gyakran az előző csoportra
645
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jellemző szavakkal kíséri a verseket: „[é]nis vélle tartok” – fűzi megjegyzését pl.
Antremontné művéhez. A kiadások, kötetbe rendezések során az ebbe a csoportba tartozó
nem saját versek – Barcsay esetében egy kivétellel – jellegüknek megfelelően később sem
válnak önálló költeménnyé.
Szintén az alaptípus jellegzetes példája az 1787. július 28-i misszilisben található
verses rész. Barcsay rövid levelét tematikusan négy, egymáshoz alig kapcsolódó kisebb
egységre lehet bontani. A hangsúly a legelöl található beszámolón van: a levélíró a
Költeményes Holmi megjelenéséről referál, hírt ad az Orczynak küldendő példány
Pászthorynak történt továbbításáról, valamint a kötet kéziratának felkutatására tett
erőfeszítéseiről. A második egységben az 1787-ben még ráháruló kötelező feladatokat
sorolja fel, aminek következtében a második félévet Bécsben és Németországban kell
töltenie. E két személyesebb közlés után számol be a belgiumi „pártűtés”-ről. A politikai
hírt követi a győri piacon énekelt pajzán verbunkosról szóló tudósítás, és maga a „Németh
Nadrág, lusta f-sz…” kezdetű vers.648
E csoport másik példája a misszilisbeli jellemzői alapján a nem saját költemények
közé tartozó, „Barátim! ha egyszer az én Orám el jőn” kezdetű sírvers649 is:
Bizonyos Németh Poeta rendes Testamentumot tett Baráttyainak, szépek a versek, a
gondolatok győnyőrűek, meg nem álhattam magyarra forditottam, imé Kőzlőm a M.
Urral mind két nyelven hogy láthassa abbolis mennyivel bővebb a Sogorok
csácsogása.650

A kommentár és a szövegközlés hozza a második típus összes felsorolt ismérvét: az
utószóban, tehát a levél végén található; literátori tudósítás, mivel Barcsay fenti sorai
tanúsítják, hogy a közléssel alapvetően egy ismeretlen versre kívánta felhívni Orczy
figyelmét, ráadásul egyetértően idézi; végül pedig a hír és a költemény a csoportra
jellemzően nem kapcsolódik magához a konkrét levélszituációhoz. (A levél többi témái:
verseket kér, beszámol az új kinevezésekről, valamint egy politikai pamflet
megjelenéséről.) Az Orczyval folytatott levelezést tekintve helytálló ugyan, hogy a nem
saját versek közé kerül, de más kontextusban – Radvánszkynak két nappal korábban
648
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küldött levélben,651 A Besenyei György Társasága vagy a Két nagyságos elmének… című
kötetekben – ez az aspektus mindenféleképpen megváltozik.
A literátori tudósítás kategóriájába természetesen saját versek is bekerülhetnek; ezek
néhány jellemzőben azonban – leginkább a későbbi publikációt tekintve – eltérhetnek a
bemutatott alaptípustól. Ide tartozik többek között a „Vettem Piladesem…” kezdetű vers és
kommentárja. Nem a konkrét levélszituációhoz köthető a keletkezése, tehát a címzett
számára ismeretlen műről szóló tudósítás, továbbá nemcsak a vers, hanem a tudósítás is a
misszilis végén található. Maga a hír azonban, s így rajta keresztül a költemény is, amint
azt az elemzésemben igyekeztem bizonyítani (→3.3.1.1.3.), a levelezésben kitüntetett
szerepű levél egészéhez erős szálakkal kapcsolódik. Nem kivételes helyzetben azonban a
saját versekre, illetve az ezeket bejelentő kommentárokra is igaz a csoportról adott
általános leírás, és ez egyértelműen megkülönbözteti e verseket a harmadik csoportban
tárgyalt saját „ének”-től.
A szerkezetben elfoglalt hely, illetve a levél elemzése mellett az elkülönítésben
segítséget nyújtanak a bevezető sorok is, mivel ezek többször utalnak arra, hogy milyen
körülmények között keletkezett a vers. Az előbbi esetben például a kommentárból kiderül,
hogy eredetileg Báróczynak, s egy bő fél évvel korábban írta: Ebbe a csoportba tartozik az
eredetileg 1774 telén Orczynak írt, de csak az 1775. április 11-i levéllel elküldött A
Békességhez című „verslevél”,652 vagy az Egyed Emese által részletesen elemzett, tartalmi
érvek alapján három évvel korábban született „Sajnovitshoz való irás”.653
3.3.1.2.3. „Verslevél”
Az előzőekben tárgyalt két csoport jól elkülöníthető és tipizálható verseket tartalmaz. A
harmadik ezekhez képest heterogén csoport, ám a hordozó média szempontjából (kéziratos
misszilisek) egy lényeges kritérium közös bennük: a küldött, minden esetben saját vers
szorosan kapcsolódik a konkrét levélszituációhoz. A dolgozat korábbi fejezetében tárgyalt
retorikai-poétikai szabályok alapján (→2.1.) a levélszituációt alapvetően a levélküldő és a
címzett személye, az egymáshoz való viszonyuk, valamint a tárgy hármassága határozza
meg. Ez kétségtelenül meglehetősen általános kritérium, s ennek megfelelően nagy
különbségek jellemezhetik – jelenjék meg akár a formai eltérésekben, akár a prózai résszel
való kapcsolatukban – az e kategóriába sorolható verseket. Idetartoznak Barcsay
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egymással egyéb szempontokból semmi azonossággal nem bíró versei: a megrímelt
prózában írott, még csak versekbe sem tördelt 1776. június 20-i levelében olvasható
„Kassárol botsátott Kedves Leveledet Vettem, hiv Barátom, tsokolom kezedet…”654
éppúgy, mint a költői ihletnek, elragadtatásnak tulajdonított költemények.
A verseknek a misszilis szerkezetében elfoglalt helyük is változatosabb, mint az
eddig tárgyalt esetekben: vagy legelől találhatóak, vagy a levél belsejében – ezek
kombinációjára is van példa –, de sosem a végén. Közös a csoport verseiben, hogy az
egészen rövidek, valamint a túlságosan alkalmiak kivételével már a 18. században önálló
költeményként jelennek meg.
A vers levélbeli megjelenésére az előző két csoport esetében Barcsay mindig
reflektál a misszilisben. Az elsőben a kísérő mondatok az érvelés menetébe illesztik be az
idézetet; a másodikba sorolt verseknél pedig a levél szövegébe szőtt rámutatás teszi
hangsúlyossá jelenlétüket. (Aminek praktikus oka lehet, hogy a melléklet gyakran új lapra
kerül, tehát a levél fizikai határait hivatott jelezni a megjegyzés.) A most tárgyalandó
harmadik csoport ebből a szempontból is eltér az előző kettőtől, ugyanis az esetek
többségében a verses részekhez nem kapcsolódik reflexió – különösen a levél legelején
található versekre igaz ez. Ha mégis, a prózai részek közé illesztettek esetében, akkor a
meglehetősen szűkszavú kommentár csak a verses formára utal.
A bevezető mondatok alapján a versek két altípusát lehet megkülönböztetni az
utóbbiaknál: a levélíró szerint az egyik puszta versificatio, a másik viszont ihletett poesis
eredménye. Ez a felosztás Barcsaynak a költészetről vallott nézeteinek ismeretében nem
meglepő. Számos olyan példa található levelezésében, amelyben az író a verseket
tartalmuk, a megfogalmazott gondolat miatt dicséri. Az idézetek kivétel nélkül ilyenek, de
a literátori tudósítások is gyakran tartalmaznak erre vonatkozó megjegyzéseket. A már
fentebb bemutatott példákon kívül az 1772. október 11-i levélben Voltaire egyik művét a
„[n]em régen kőlt Ki pennája alol egy rendes gondolat” szavakkal ajánlja Orczynak. 655 A
harmadik csoportba tartozó versek esetében is olvashatók olyan megfogalmazások, mint az
1779. június 21-i misszilisében, amikor Erdődy Lajos küldött verseit nyugtázza:
Azomba ujj vers szerző Pajtásunknak esmeretségin őrvendek – jól peng lantya , meg
nem álhattam, hogy gondolatimat illyen forma versekbe ne rekeszszem…656
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Gondolatot „versekbe rekeszteni”, vagy egy gyakrabban használt fordulat szerint,
levelet „fűzött szókban” írni, a vers lényegét technikai kérdéssé fokozza le. Azzal, hogy
Barcsay versét, csakúgy, mint levelét, „beszélgetés”-nek nevezi,657 elmossa a különbséget
a kötött és a kötetlen forma között: az 1776 közepén írt leveleinek megrímelt prózája658 e
technicista költészetfelfogás, a „verskoholás” szélsőséges alapesete. Mindez természetesen
korántsem idegen a 18. század vers- és levélírói gyakorlatától, sőt, későbbről is bőven
lehetne erre példákat idézni.
Barcsay viszonyát saját leveléhez persze jelzi, hogy esetenként még csak verssorokra
sem tördelte „költeményét” – a levelek hosszából ítélve ezt bizonyosan nem a papírkímélés
indokolta. E vers- és levélírói gyakorlatnak önkritikus értékelése – még ha a kötelező
szerénységet le is számítjuk belőle –, hogy Barcsay nem kíván felkerülni a magyar
könyvszerzők, „vagyis” (!) tudósok listájára, mivel „munkáim nem egyébből állanak
hanem csak Barátaimhoz irt Levelekből”.659
Barcsayt azonban nemcsak a versben megfogalmazandó gondolatok vagy éppen a
másik véglet, a fülnek tetsző sorok (→3.2.2.2.) érdeklik. Költészetfelfogásának markáns
vonása ugyanis – számos kortársáéhoz hasonlóan660 –, hogy a hasznosságelvű „utile dulci”
felfogáson túllépve a vers lényegét az ihletett állapotban-pillanatban történő teremtésben
látja – a harmadik csoport verseit kísérő kommentárok zömében ugyanis ilyen értelmű
megjegyzéseket tartalmaznak. Gyakran használja a „versekre fakadtam” szófordulatot,
ahol az ige kifejezte önkéntelenség a versírás nem racionális jellegére utal; ugyanígy a
próza és a vers közötti minőségi különbségre utalnak az „ének”, az „ezt éneklem”
kifejezések.661 Barcsay mindezeket gyakran kombinálja a „szent őrület”, az istenség
jelenlétére való utalással: „reámis a Poéták betegsége jőtt volt […] mig […] végre illyen
versekre fakadtam”, „[n]ézd a ti hajokázásotoknak intézése már engemet hogy el ragadott”,
a „hova ragad hirtelen Vers szerző szédelgésem”, s végül a „versekre fakada Musám”.662
Az ihletett poézis és a versek tartalmi elemeinek hangsúlyozása azonban néhány
megjegyzése alapján összeegyeztethető felfogásában. Allegorikus változata ennek a
„[g]yászos gondolatokkal bujkál kőrűlőttem Melpomene”,663 konkrétan fogalmaz viszont
az 1773 elején írt levélben:
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Tudom a pacsirtás mezők és az egész természetnek ujjuló tavaszi ábrázattya fényes
gondolatokra ragadja szép lelkedet.664

Barcsay két másik megállapítása pedig egyenesen túlmutat az imitáció-elven belül
mozgó szóhasználaton. A hatodik levélben küldött lajstromot Orczy szkeptikus
kommentárja kísérhette, mivel Barcsay tiltakozik az ellen, hogy az írás (és az olvasás)
„elme betegség” volna: levelezőpartnere vélekedése csak azért nem káromlás – teszi hozzá
–, mert „Istenis megbánta, hogy embert teremtett”.665 A költő tehát nem pusztán utánoz,
hanem, mint Isten, új dolgokat hoz létre. Majd egy évvel később ugyane felfogást
nyomatékosítja azon kijelentése, mely szerint „a gondolatis teremtés”.666 A dolgozat
szempontjából mindez azért jelentős, mert rámutat arra, hogy a misszilisekben olvasható
versekre már megszületésükkor sem feltétlenül puszta versificatióként tekintettek, amelyet
levelezésbeli kontextusuk determinál, hanem a prózai részektől elkülönülő, elkülöníthető
poézisként.
Ányos mentegetőzése vagy Orczy Bessenyeihez írott episztolájában olvasható sorok
(„Versben irtál, versben adom válaszomat”) megerősítik azt, amire a Barcsay-levelezés
alapján következtetni lehet: a levélíró reflexiói elsősorban a verses formájára vonatkoznak,
a misszilisben betöltött funkcióra nem. Az idézetek beépülnek a gondolatmenetbe, az
érvelés indítása vagy lezárása a feladatuk, de nem a levelezők literátor-identitásához
kötődnek, hanem az aktuális témához. A második csoporthoz, az irodalmi tudósításokhoz
mellékelt versek mindegyikére igaz, hogy a kialakított szerepekhez kapcsolódnak, viszont
a misszilis egészére nézve nem meghatározó jelenlétük. Az „énekek” viszont nem ilyen
egységesek, szerepük eltér az előző két csoportnál megismertektől: a levél szerkezetében
elfoglalt helyüktől és tartalmi-logikai szempontoktól függően több altípusra bonthatók.
A levelek legelején álló „énekek”-re jellemző – a barátnak küldött misszilisek
előírásainak megfelelően (→2.1.) –, hogy reflektálnak a megírás körülményeire: az első
sorok utalhatnak a levelezésbeli előzményre, a dátumra, a helyre, a levélíró, vagy éppen a
címzett életének alakulására. Ezekből Barcsay azonban mindig csak egyet emel ki, ami
kiindulópontul szolgál, s amelyet verssé dolgoz. A levél egészéhez viszonyítva ez a
legtöbb esetben aránytalanul hosszú, a prózai részben ezután már csak néhány fontosabb
katonai, politikai, esetenként irodalmi aktualitásnak jut hely. A misszilis belsejében
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található „énekek” viszont az idézetekhez hasonlóan nyomatékosító-lezáró, ritkábban:
felvezető funkciót tölthetnek be.
A levél legelején álló verses és azt követő prózai rész egymáshoz való viszonyának
két alapesetét mutatják a feljebb megidézett Ányos-misszilisek. A verses kezdet után a
levélszituációra történő ismételt utalás a prózai rész elején, lényegében tehát a misszilis
újrakezdése, Barcsaynál is többször előfordul – érdekes módon egy tematikus feltétel
teljesülése esetén. Egy-egy misszilis verses kezdetét ugyanis több típusba sorolhatjuk
aszerint, hogy mit nevez meg kiindulópontként. Ez lehet a levelezőtárs megelőző levelében
közölt esemény („Ott hagyád hát Őrssőn gőrbe csoroszljádot”),667 vagy vélemény („Jol
mondod Mecénas, énis azt álitom / Hogy csak herék vagyunk, ’s már régen tanitom”), 668
felszólítás („Hasztalan ébresztgetsz Társ vigabb notára”),669 vagy éppen az író életében
bekövetkezett változás („Vége van Barátom már a gyakorlásnak”).670 Barcsaynál a prózai
részben történő újrakezdés csak azokra a misszilisekre jellemző, amelyeknél a vers (és a
misszilis) kiindulópontja Orczy életének valamely fordulata. Amikor például Barcsay
értesül a folyószabályozás körüli munkálatokról, ez lesz a verses rész origója, de a prózai is
a „[n]ézd a ti hajokázásotoknak intézése már engemet hogy el ragadott” mondattal
kezdődik, hogy aztán ismételten a kereskedés hasznáról és következményeiről
elmélkedjen. De míg a vers ironikus számvetés, addig itt az erkölcsi szempontok mellé
gazdaságiak sorakoznak, sőt, még a katonai-politikai helyzetből elvont érvek is
előkerülnek. Barcsay végül a prózai rész utolsó harmadában számol be saját helyzetéről, az
utolsó levél óta eltelt időszak eseményeiről.671
Ugyanerre a szerkezetre példa az 1772. augusztus 14-i misszilis, amely a „Musák! az
árnyékos Zobor tetejéről […] Nyilván hallottatok Orczi hidegéről” kezdetű verssel indul,
majd továbbra is a múzsákhoz fordulva a „Mennyetek! […] Kedves Orczitoknak vigyetek
Versekkel / Álmot ételt, kedvet, gyogyitó fűvekkel” sorokkal folytatódik. 672 Az episztola a
helyes utat ismerő révész történetének majd száz sornyi leírásává gyarapodik, a prózai rész
viszont az előbbi levélhez képest nagyon rövid ugyan, de egyetlen mondat erejéig
visszautal a versre, illetve az azt ihlető hírre, Orczy betegségére, majd néhány sornyi
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tudósítás után be is fejeződik.673
Nyitóvers és a prózai folytatás a misszilisben szorosabb kapcsolatban is lehet
egymással. Ez azokban az esetekben persze szükségszerű, amikor a vers valamilyen oknál
fogva félbemarad. Az „Itt a tompa Csehek Országa széllyéről” kezdetű vers a tizenegyedik
sor után megszakad, de a prózai részben Barcsay befejezi az épp csak elkezdett
gondolatmenetet:
Igy kezdettem vala Komotauba hozzád való beszélgetésemet midőn a Lócsiszár Sidok
félbe szakasztának. Bezzeg ha időm Lehetne meg mutatnám néked ezen nyomorult
országnak le irásával hogy Cziro Hajas Társa bőltsen elmélkedik. Ámbár tsalatkozik is
olykor. Itt a Nagyok, Kőzépszerűek, szegény és gazdag jobbágyok egyaránt nyőgnek
az iga alatt. félek ne talám.674

A verses kezdés és a prózai folytatás között azonban nemcsak ilyen típusú szerves
kapcsolat lehetséges. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a misszilisek is, ahol a prózai rész
elején Barcsay még néhány értelmező megjegyzést fűz az egyébként már lezárt vershez,
mint például az 1773. október 8-i levélben. A „Hasztalan ebresztgetsz Társ vigabb notára”
kezdetű költeményt motivikusan tökéletesen fejezi be azzal, hogy a krímiek „roppant
Ládája”, amelyről a vers második fele szól, mindörökre zárva, s már nem is nyílik, míg
„hatalmas Császárok”, „irtoztató Czárok” vannak a világon. „Ezen tsudálatos Ládáról
sokat lehetne irni de talám az Europai sikárlott nemzeteknek az illyetén Láda már nemis
tettzenék” – teszi hozzá már a prózai részben, majd a jezsuita rend feloszlatásának hírét
kommentálván a Bourbon-ház felfuvalkodottsát emlegeti.675
Ugyanitt kell felsorolni azokat a leveleket is, ahol nincs közvetlen tematikusszerkezeti kapcsolódás a két rész között, de arról sem lehet beszélni, hogy a misszilis
újraindulna: új egység kezdődik, amelynek a versben foglaltakhoz nincs köze. Az 1777
farsangján írt levele a később a Lakadalom’ módja az oláhoknál címen ismertté vált verssel
kezdődik. „Ezeket, s tőbb illyeneket irdogáltam midőn győnyőrű verseid el érkezének és el
alélt szivembe ezer édes érzékenységet ebresztének…” – folytatódik a költemény
szövegében is jelzett zárlat után a levél, de ezzel a mondattal már rá is tér a kapott versre.
(Érdemes megjegyezni, hogy Barcsay költeménye az utolsó sorokban kapcsolatot teremt
Orczy versével, s márcsak ezért sem lehet literátori tudósítás mellékleteként felfogni,676
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mint az 1778. január 10-i levélhez kapcsolódó „Engedd hogy már egyszer…” kezdetű
verset.)
A tematikus és a szerkezeti, valamint a levél írója és címzettje közti különbségek
azonban nem befolyásolják a misszilist nyitó versek legfőbb jellemzőit: mindig csak
egyetlen témát dolgoznak föl; önmagukban zártak, lekerekítettek – megértésükhöz tehát
nincs szükség a prózai részre –; a verses rész az arányokat tekintve uralja a misszilist. Egy
korábbi fejezetben (→2.4.1.) írtakat tehát némileg módosítani kell, mivel a most vizsgált
misszilisekben a vers témáját és felépítését sosem határozza meg teljesen a megelőző levél,
valamint a befoglaló misszilis kommunikációs funkciója. Az előzmények, a körülmények
ugyan kétségtelenül fontosak, de a levélírás előírásaival szemben a versek nem reagálnak
mindenre, amiről a levelezőpartner írt, szemben például a Gvadányi József és Molnár
Borbála közti, „versekbe rekesztett” levelezéssel.677
Az „énekek” másik típusát adják azok a versek, amelyek a misszilisek belsejében
találhatóak. Összesen tizenhárom olyan levél van, amelyben a verset prózai részek fogják
körül. Jelentős aránybeli különbség van a misszilisek elején, illetve a belsejében található
alkotások későbbi publikációja között, ami arra utal, hogy a szerkezetben elfoglalt hely
mélyebb különbségeket is rejt. Míg ugyanis az előbbi típus verseinek hetven százaléka
(24/33), addig az utóbbinak alig húsz százaléka (4/19) látott napvilágot Barcsay
életében.678 (Kiegészítésképpen: a misszilisek végén található, egy-egy irodalmi hírhez
kapcsolódó versek ebből a szempontból az előbbivel mutatnak hasonlóságot, mivel a
hétből öt jelent meg 1806 előtt.)
A különbségek egy része teljesen formális: jóval rövidebbek, illetve jó részük
teljesen szokványos alkalmi (üdvözlő, névnapi és sír-) vers.679 Másik része azonban
funkcionális: a misszilisek belsejében olvasható saját versek ugyanis szerepüket tekintve
sokkal inkább az idézetekhez hasonlítanak. Ezek, mint a korábbiakban kiderülhetett, az
érvelési sorok elején, illetve (s inkább ez a jellemzőbb) végén helyezkednek el. Példa erre
Barcsay 1773. október 11-i levele. Barcsay célja, hogy eleget tegyen egy kérésnek, s ennek
megfelelően egy rövid mentegetőző bevezetés után elküldi az Orczy által kiválasztott
„Koporsóra való-jedzésnek” fordítását. De nem a közlés rekeszti be a témát, mivel az
Appendix Vergilianában fennmaradt „Pastor, arator, eques” epigramma fordításaOrczy Lőrincnek, 1777. febr.
GVADÁNYI 1795, 148–232.
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imitatiója680 felidézi a levélíróban az Aeneist tűzre ítélő vergiliusi testamentumot is,
valamint az arra adott, Augustusnak tulajdonított választ:
Énis majd azon felkiáltásra fakadok mellyel néha Augustus császár élt midőn boldog
emlékezetű Nagy Pajtásunk Máro halála előtt Aeneidossát tűzre itélre. Ergo ibit in
ignes? Magnaque doctiloqui morietur Musa Maronis?681

Ez a kettős hasonlóság határozza meg a „Hát én temessem el Orczinak Musáját?”
kezdetű nyolc sornyi verset, amely összefoglalja, és mint a folytatásból kiderül, le is zárja a
levélben addig tárgyalt egyetlen témát: utal a felkérésre, magára a fordításra, majd
vonakodásának okára, legvégül pedig kommentárját is tartalmazza (Orczy ne rejtegesse
műveit, mivel ezek lesznek sírja méltó díszei). A levél ezután minden átkötés nélkül az
aktuális katonai helyzettel kezd foglalkozni. A másik példa egy néhány hónappal későbbi
levélből származik, amelyben Barcsay az e versben foglaltakhoz hasonló konklúzióra jut.
Hosszan kritizálja ugyanis gr. Károly Antal könyvnyomtatással kapcsolatos elképzeléseit,
mivel szerinte a „Nagy Haza fijainak” nemcsak „a hitről és annak ágazattyairól” tanító
könyveket kell támogatni, kiadni, mivel ezek „a Mohácsi pocsolyábol” nem segítik ki
„Nyelvűnket ’s Nemzetűnket”.682 S ezzel az előző missziliseihez hasonlóan kérlelni kezdi
Orczyt:
Hidd el Barátom hogy hejában kivánod magadat elrejteni a dicsősség elől, igaz
érdemeid tűndőkőlnek és Barátaid szivét világositván magoknak azokban oltárokat
emelnek mellybe holtod utánis fogsz élni, ’s végre a maradékis például fog Téged
emlegetni.683

Az ezután következő vers már az első sorban olvasható „[te]hát” kötőszóval
biztosítja a prózai résszel való grammatikai-logikai kapcsolatot,684 és jelzi a versnek a
gondolatmenetben betöltött összefoglaló funkcióját.685
A Barcsay-levelezésben az idézetekkel ellentétben egy-egy gondolatmenet élén,
680
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valamely téma felvezetésében saját vers nem áll, igaz, az összefoglalás itt is szolgálhat
egyúttal a következő egységhez való átkötés szerkezeti elemeként. Az 1774. március 5-i
levélben például Barcsay hosszasan mentegetőzik amiatt, hogy nem írt Orczynak, jóllehet
hozzá hasonlóan szintén Magyarország „jővendő romlásán” aggódott. S ezzel már a prózai
részben elkezdi fejtegetni, mit is eredményezett mindez. „[M]int egy kőzelitő Űvegen”
keresztül vizsgálta az uralkodó nemzeteket, boldogságukat, elfajulásukat, aminek
eredménye szerint a „hanyotlo” ország jövőre nézve jó és rossz egyaránt várható. E néhány
mondat azonban a tetőpont után szükségszerűen következő hanyatlásra hivatkozva az
általánosságok szintjén mozog, Barcsay majd csak a versben próbálja e történetfilozófiai
közhelyet igazolni. Az „Arra Buda táján láttam egy Csillagot”-tal kezdődő huszonnégy sor
ennek megfelelően nem megy túl a prózai részben foglaltakon. A földrajzi lokalizáció és az
ehhez kapcsolódó keretes szerkezet jelzi, hogy a gondolatsor alapvetően Magyarországgal
foglalkozik, sőt, a prózai és a versbeli beszélő pozíciója a világtörténeti példák leírásakor is
eléggé hasonló.686 „Kérdém, mi leszsz Álmus vitéz fijaiból?” – hangzik a kérdés az utolsó
előtti szakaszban, de válasz már nem érkezik. A verses rész szerepe tehát valóban csak a
megelőző prózainak allegorizáló összefoglalása. Viszont a keret, a „Várunk felett” sokáig
ragyogó, de végül hirtelen eltűnő csillag, motivikusan már előrevetíti a következő prózai
részt, s az ennek élén álló mutatószó – „Igy reánkis fog jőni a sor” – rögtön nyilvánvalóvá
teszi a kapcsolatot, a versbe rejtett végkövetkeztetést. Ezután már csak a szükségszerű
hanyatlást igazoló jelenségek sorakoznak a levélben.687
3.3.1.2.4. Kiegészítések a tipológiához
Az előző fejezetekben felvázolt tipológia igazi használhatóságát az adja, ha a korszak más
levelezésének leírására is alkalmasnak bizonyul. A forrásanyag sajátossága miatt
(Barcsayéval ellentétben kortársai, mindenekelőtt Bessenyei, Ányos, Orczy eredeti, verset
is tartalmazó missziliseivel alig rendelkezünk) 1800 előttről csupán Ányos két misszilisét
hozom fel; az 1800 tájára datálható törés miatt az ezt követő időszakból Kazinczy,
Berzsenyi és Vörösmarty leveleivel foglalkozom.
Az első példa két Ányos-szöveg elemzése, a közelebbről nem azonosított Hegyi
inspektornak írott 1780. februári, illetve egy Orczy Lőrincnek küldött 1782. áprilisi levél.
E két misszilist688 formai szempontból összevetve megállapítható, hogy mindkettő
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megfelel a korábban elemzett társadalmi hierarchia alapján történő szövegkép-alakítás
előírásainak (→2.1.). A Hegyinek írott misszilis prózai része jobban kitölti az oldalt, egyegy ujjnyi margót hagy csupán a lapszéltől, a címzés és az aláírás közel van mind a
levéltesthez, mind a papír széléhez. Az Orczynak írott levélben Ányos ezzel szemben
hatalmas margót hagy alul is, fölül is, mind a címzés, mind az aláírás bő egyharmadnyi
üres térben helyezkedik el. Az előbbit a levélíró nem teszi külön borítékba (az összehajtott
és így lepecsételt levélpapírra kerül a címzés), utóbbit viszont igen. Sőt, e szempontok még
a verses részek szövegkép-alakítását is meghatározták. Bár az ismertetett margó-regulákat
itt nem lehet olyan következetesen érvényesíteni (túl rövidek a sorok), de a verstest az
elrendezésnek (fölső és alsó térköz) köszönhetően belesimul a misszilisbe.
Az OSZK kézirattára őrizte Hegyi inspektornak küldött levelet Ányos A’ Tántorgó
Farsang szédelgő karjábol… kezdetű verssel indítja. A levélszituációt az első versszak
rögzíti:
A’ Tántorgó Farsang szédelgő karjábol
Budára érkeztem Almás határábol –
Itt látom már Pállást inteni házábol –
hogy készűljűnk inni Musák forrásábol

A még egyetemre járó levélíró valamikor farsang idején érkezik vissza Budára.
Figyelembe véve, hogy a levél a címzés alapján az Almáson tartózkodó ismerősnek szól,689
a

misszilis

célja

feltehetően

az,

hogy

korábbi

vendéglátójának

beszámoljon

megérkezéséről. E tudósítás továbbszövését a konkrét idő- és helymegjelölés teszi
lehetővé:
Győnyőrű Mulattság Bőjt bús idejében
heverni Tudomány gazdag kebelében –
’s ott őlelni Plátot, ’s Cicerot kőnyvében
Holl a’ Nagy Mátyásunk űlt fényes székében!

A most idézett második versszak átmenetként szolgál a későbbiekhez, amelyek a
személyes mondandót általános érvényű kijelentésekké transzformálják. Míg az elsőben az
egyes szám első személyű, ebben az egyes szám harmadik személyű, addig a harmadiktól
(Egy Hegyi János nevezetű pálos szerzetes 1786-ban még élt [CSÁSZÁR 1901, 420.], talán ennek valamely
rokonáról van szó. Hegyi nevezetű nemes család a korszakban a Dunántúl majd minden megyéjében ki
volt hirdetve.) – Ányos Pál Orczy Lőrincnek, 1782. ápr. 15. OSZK Kt., Quart. Lat. 2225/A, ff. 2–3.
(ÁNYOS 1782b.) Kiadva ÁNYOS 1994, 41–42.
689
„Spectabilis ac Perillustris Dno Hegyi Illustrissimi Dni Comites Nicolai Zicsy Domini Palota Inspectori
/:sin:/ Dno mihi singulariter colendo. Almás” – A község valószínűleg a Komáromhoz, Esztergomhoz
közeli Duna-Almás, amelyet a Zichyek bírtak – l. FÉNYES 1851.
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kezdve következetesen többes szám első személyű alakok dominálnak. A vers további
menetét ebből a levélszituációból kiinduló asszociációs lánc alakítja: Mátyás lesz a
hívószó. A Budán székelő egyetem helyileg is kötődik az ő kezdeményezéséhez,
újraindítása az ő művének folytatása. A mátyási kezdeményezéseket a történelem
szerencsétlen alakulása semmisítette meg – ez az értelmezés megfelel a korabeli
elképzeléseknek690 –, a következő versszakban említett „gyászos Rákos szomorú mezein”
„nyőgő” holtak tehát e gondolatot kifejezendő kerültek a versbe, s egyúttal Mátyás
„örvendező” sírjának ellenpontját is képezik. Azonban a beszélő szerint az ősök tetemei
immár megnyugodnak, mivel utódaik visszatérve a királyi palotába a nemzet életében új
korszakot nyitnak: kivetkőztetik a magyarokat a vadságból, „nyájosakká” formálják őket.
A hadi erények szerepét a kulturális önmeghatározás veszi át: „sokratesek nőnnek AnyaVárosunkbol”. Ez a verses rész zárlata, ami után prózában folytatódik a levél:
Meg botsásson az Ur, hogy versekkel kezdettem levelemet, mert nem illett volna erről
a’ Nagy Universitásrol tsak puszta levelet kűldeni; meg kellet mutatni, hogy még
Mátyás Palotájában tudunk Magyarol, és hogy nem tsak Debreczenbe vannak Poeták.

Az átkötés első tagmondatának mentegetőzése arra utal, hogy a levél írója és a
címzett között lévő kapcsolat nem tisztán irodalmi jellegű – ez még akkor is igaz lehet, ha
a folytatás megengedi, hogy ironikusan értelmezzük e sorokat (nem szabad elfeledkezni
arról, hogy farsang idején keletkeztek). A bevezető azonban egyúttal a két rész szoros
kapcsolatát is kiemeli: „versekkel kezdettem levelemet”, tehát a verset a levél szerves
részének tekinti. (A contrario bizonyíték, hogy prózában nem indítja újra a levelet, mint az
alább elemzendő Orczy-misszilisben.) Az átvezetés utolsó tagmondatában szereplő
„Debreczen”-től induló rész teljesíti ki a vers gondolatmenetét, s új szempontokat is nyújt
értelmezéséhez. A vallási tolerancia erőteljes hangsúlyozása Ányos részéről összevetve a
„nem tsak Debreczenbe vannak Poéták”-kal a vers pontosabb szituálását teszi lehetővé.
Efelől olvasva ugyanis a versnek a magyarság hanyatlására utaló sorai a nemzet
meghasonlását („szilajság”, „vadság”, „tzudarság” jellemezte a leírás szerint a magyarokat
Mátyás uralkodása után) okozó protestantizmus látens kritikáját tartalmazzák. A prózai
folytatás tehát a vers hátterét villantja föl, explicitté teszi az ott felvetett témát: a „Hit
dolgába” különbözés nem lehet ok a „kőzőnséges emberi társosság” felbontására. Azt

690

A korabeli tudósítások is hangsúlyozták a mátyási kezdeményezések jelentőségét: MHírm. 1780. jún. 21.,
50. sz., 402.; MHírm. 1780. júl. 5., 54. sz., 435. Az emlékérmék egyikén is ez volt olvasható: „BONAE
ARTES. A SIGISMUNDO. ET MATHIA. CORV. REGG. BUDAM. INDUCTAE. BELLI TERRORE
FUGATAE. A. M. THERESIA. AUG. REVOCATAE. A. REG. XL” – MHírm. 1780. júl. 8., 55. sz., 448.
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viszont már csak találgatni lehet, hogy mindez miért került bele a misszilisbe – feltehetően
a személyes találkozójukon elhangzottakra utal vissza.
A zárlat az ismertetett műfaji szabályoknak megfelelően alakul, röviden
összefoglalja a levél tartalmát, célját, valamint tartalmazza a szokásos búcsúzkodási
formulát:
E’ verseimet pedig tsak futva irtam, mivel nem régen szállottam le a’ kotsirol, és nem
volt időm a’ hozzas elmélkedésre, más alkalmatossággal igérem, hogy talám
pallérozattabbakkat fogok irni. – Az Urnak kegyességére minden tsepp emlékeztet
abbol a’ szép ajándékábol, leg első poharat is uri házának egésségéért fogom inni.
Éljen azonba az Ur egéz Nemes házával boldogul szivemből kivánom! – És ha Budára
jőn, el ne mulassa meg látogatni azt ki nem szűnhet lenni…

A vers miatti ismételt mentegetőzés megerősíti azt a feltételezést, hogy a címzettel
való viszony alapvetően nem irodalmi jellegű – még ha fel is fedezhető bizonyos
formulaszerűség az elhárításban. Ányos mindenesetre nem szerkesztette be a két évvel
később összeállított Akadémiai kódexbe (már ha egyáltalán megtartotta a levelet). A
„hoszszas elmélkedés” után költött, A’ Szép Tudományoknak áldozott versek című munkája
azonban – nem elhanyagolható koncepcionális különbségek mellett is – mind témájában,
mind kifejtésében hasonlít e néhány hónappal korábbi ex tempore költeménykéhez.
A másik most elemzendő Ányos-levél az 1782. április 15-i kelettel Orczynak küldött
misszilis, amely a már említett formai különbségek ellenére szerkezetében valamennyire
hasonlít a Hegyinek írotthoz. A dátum és a megszólítás után szintén a verses résszel
kezdődik (Meszszére szakadtam Rákos mezeitől…),691 a prózaival pedig zárul a levél. E
távoli egyezés mellett felhozható még a két misszilis indításának hasonlósága is: az első
négy verssor szintén a(z élet- és) levélszituáció felvázolását szolgálja (Budáról eltávozván
jelenleg Nyitra közelében lakik); továbbá Ányos mindkét levél címzettjét magázza a prózai
részben. A hasonlóságok ezzel azonban lényegében kimerültek, vers és próza viszonyára
nézve sokkal jelentősebbek a két küldemény közötti különbségek. Míg az előzőben a kötött
és a kötetlen részek szervesülnek – amennyiben elfogadjuk az előbbi levél értelmezését –,
addig ez utóbbiban a kettő elválik egymástól. A vers ebben a misszilisben is tartalmaz a
levélelemeket – távozott Budáról, mivel tölti idejét –, de a prózai rész a versben
közöltektől függetlenül újrakezdi a levelet, más szerepet tölt be a közlésben. Ányos itt
tudósítja Orczyt, hogy mikor távozott Budáról (a Hegyinek küldött levélben ez csak a
versben olvasható), mivel foglalkozik („egészen a’ Szép Tudományoknak” szenteli magát),
691

ÁNYOS 1782b. A következő bekezdésekben, ha másként nem jelölöm, ebből idézek.
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ehhez kapcsolódva végül Orczy két munkáját kéri kölcsön, amelyek „hathatos
szegéltségére[!]” lennének „születendő Poesis”-ának. A levél a postai elérhetőség
megadásával zárul.
A vers egésszé formálásában nemcsak a két rész kommunikatív szempontok alapján
történő elkülönítése játszik szerepet, hanem a vers előtt álló mottó is. Az idézet Georgica
második énekének végéről származik. A tanköltemény narrátora itt saját helyzetére
reflektál: a szerelemtől űzetvén a tudományban keres menedéket, majd mivel ez sem nyújt
enyhet, a természetben keresi a nyugalmat. Ányos ebből a részből veszi a mottót: „a rét
bájol majd el, vagy a völgyi folyóhab, / s élni, lemondva dicsőségről, víznél fogok,
erdőn”692 – értékeli helyzetét a Georgica (és a vers) narrátora. Csak a természet hozhatja el
a megnyugvást – folytatódik a tanköltemény gondolatmenete –, aki ugyanis „a dolgok okát
ismerni tanulta”, nem vágy nagyra, nem akar többet, csak mit a természet önként ad, nem
érdekli sem a hírnév, sem a dicsőség, sem a nagyvilág forgataga, a háborúk… Ez az
aranykor leírása. Vergiliusnál Saturnus kora helyileg és időben is behatárolt, Itália hőskorát
jelenti („így lett végül a föld legszebb székvárosává Róma”). A Georgica szerint ennek az
aranykornak visszfénye a paraszti élet, amelyet a „derűs nyugalom s a csalódás nélküli
élet” jellemez. A mottóval Ányos tehát élethelyzetének lehetséges értelmezését kínálja fel,
hasonlót ahhoz, amit Barcsay egy néhány hónappal korábban küldött episztolája ad:
Nem tudtam, hogy Te most Elefánt vőlgyében
Majorkodol Szent Pál Remete nevében.
O! győnyőrű mezők! kies mulatások!
Boldog remeteség! Szerentsés lakások!
Csavargo Nitrának tsendes szigettyei!
Szelid Pomonának termékeny kertyei!693

Azonban az Orczynak küldött vers felütése szétrobbantja ezt az idillt, a megidézett
részlet eredeti szerkezetét és mondandóját felülírja. A vers indítása ugyanis – Budáról
történt távozásának magyarázata – azzal kezd, amivel a vergiliusi részlet zárul: a római
köztársaság két dicstelen, a köztársaság(i erények) végét jelző epizódját (a Trasimenustónál elszenvedett vereséget és a caesari polgárháborút) idézi fel. (A Georgicában
konkrétumok nélkül csak annyi található, hogy az aranykor elmúltát Jupiter uralma, a
fegyverek, az emberek rosszasága okozta.) Saját sorsa mellett a beszélő e vészjósló
hasonlat alátámasztásául természetesen más érveket is felhoz, a „sok mélly banottal rajzolt
692

„Rura mihi, & rigui placeant in vallibus Amnes, / Flumina amem, sylvasq[ue] inglorius” G. II, 485–486. –
A főszövegben idézett sorok Lakatos István fordításából származnak.
693
ÁNYOS 1782a, 146–147. Barcsaÿ Ányosnak, 1782. jan. 17.
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homlok”, és a „Titkon az Egekre repitett jajok” a beszélő szerint igazolják, hogy valóban
vége „Saturnus ideji”-nek. „Második András arany esztendei” megnevezésével
Vergiliushoz hasonlóan Ányos is konkrét hely- és időmegjelöléssel lokalizálja a nemzet
aranykorát.694 A vers vége felől a mottó idézte kontextus eleje is átértelmeződik: a
„Remete Kunyho” és a „hives vőlgy” nem jelenthetnek menedéket. Az elmélkedés,
pontosabban az emlékezés, nem a jelen miatt fontos, hanem az eljövendők („hitszegés”,
„iszszonyuságok”, „Dűhősségnek emelt véres oltárok”) elviselésére készít fel.
A vers szövege a vergiliusi Georgica mellett megidézi Barcsaynak az Erkölcsi mesék
(1775) elé írt ajánlását is. A „Hol arany szabadság, hol kínos igával” sor ott a
széptudományok és nemzet politikai viszonyainak szoros kapcsolatát fejezi ki. Báróczy és
Bessenyei műveire hivatkozva Barcsay a nemzeti felújulás idejének tartja jelenét, versének
a korszakban sokat idézett sorai – „Örömnek könyvei follyák el szememet, / Midőn
virágozni látom Nemzetemet.”695 – ezt fejezik ki. Ányos Barcsayhoz hasonlóan a szerencse
forgandóságának kifejezésére használja az idézett sort, de jelenéből (az 1780-es évek eleje)
ellenkező következtetéseket von le: nem történt döntő jelentőségű fordulat, a fellendülés a
felsorolt érvek alapján nem tartós, a kulturális fordulattal nem jár együtt automatikusan
nemzeti felújulás.
Az Orczynak küldött levél verses és prózai része közti különbséget az átvezető sorok
is alátámasztják. Ányos nem versekkel kezdi levelét (l. a Hegyi-misszilist), hanem – Orczy
válaszának szóhasználatával696 – verseket küld levelében:
Ha még emlékezni méltoztatik Nagyságod egy leg kisebb szolgájárol és igaz hiv
tisztelőjéről, ugy szivessen fogja venni tsekély verseimet. Bátor a’ világ utolsó
szegeletére rendel is a’ mindenkor felettűnk virrogato Isteni-Gondviselés, még sem
tőrőlheti ki szivemből azt az édes érzékenységet, mellyel Nagyságod hozzám mutatott
Kegyességének tartozom. – Ez a’ Kőteles buzgoság adta kezembe lantomat, hogy
mivel más tehetségem nintsen mély tiszteletemnek meg bizonyittására, leg alább ezzel
fizessem le vagy egy részét adomnak.697

Figyelemre méltó, hogy Ányos nem megy bele a vers magyarázatába, az abból
kirajzolódó nemzeti költő szerepét698 nem kívánja értelmezni, jóllehet a misszilis hátralévő
694

II. András uralkodásának 18. századi megítéléséről l. CSÁSZÁR 1912, 179. – A levél kéziratára (ÁNYOS
1782b.) valaki, feltehetően Batsányi, „Második András”-t áthúzva I. Lajost írt. (Batsányi bizonyosan
ismerte a misszilist, kiadásában [ÁNYOS 1798, 184.] Nagy Lajos olvasható és a prózai rész is, míg az
autográf Akadémiai-kódexben „Második András” és csak a verses rész.)
695
LŐKÖS 1982, 16.
696
„kűldőtt verseit [verssorait] Atyaságodnak tiszszer vagy tőbszőr is Barcsajval ’s tőbb Pajtásainkal
olvastuk ’s ditsértűk” – ÁNYOS 1782a, 209. Orczy Lőrinc Ányos Pálnak, 1782. aug. 23.
697
ÁNYOS 1782b, 2v. (Kiem. tőlem. L. G.)
698
A következő sorokra gondolok: „Ez az emlékezet végzések rendére, – / vezet szent titkokkal gazdag
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részében ettől jelentősen eltérő, a beavatásra váró költő még csak „szűletendő Poesis”-át
emlegeti. Hasonlóképpen szűkebbre szabja a vers a prózai részben emlegetett „szép
tudományok” jelentését is. Orczynak az Ányos által összeállított Akadémiai kódexben
fennmaradt, prózában írt válasza azonban egyedül a versre reflektál – legalábbis így
ismerjük –, ami arra utal, hogy a tartalmi-funkcionális eltérések ellenére a vers a misszilis
része.699 A kötetlen és kötött részek közti különbség tehát csupán annak lehetőségét teremti
meg, hogy a vers önállóan, az eredeti kontextusból kiszakítva is működhessen. Ányos
vizsgált levelei tehát beilleszthetők a fent vázolt tipológiába.
Barcsay és Ányos missziliseit Kazinczynak az 1770-es években meginduló
levelezésével összevetve eltérő kép rajzolódik ki a versek levelezésbeli megjelenésével
kapcsolatban. Ebben természetesen döntő lehet, hogy egészen más forrásadottságokkal
rendelkezik ez a korpusz: Váczy János és a későbbi kiegészítések nyomán a kezdetektől
fogva nyomon lehet kísérni Kazinczy levelezésének alakulását, ráadásul a kutató
„ömlesztve” kapja az adatokat. Mindezt figyelembe véve nehéz eldönteni, hogy például az
1789-ig tartó első kötet arányai – a levelezés alig hetede tartalmaz verset – mennyiben
térnek el a korábbiaktól. A tudóslevelezések kiadásai arról tanúskodnak, ez nem feltétlenül
kevés. A korábban felállított tipológiát figyelembe véve azonban jól látszanak a
különbségek: a verses misszilisek nagy része ugyanis az első két csoportba tartozik. Olyan
misszilis, amelyben a verses rész a konkrét levélszituációra (is) utal, igen kevés számban
található, csak Baróti Szabó és Pálóczi Horváth néhány küldeménye sorolható ide. 700 A
jelenség lehetséges magyarázata, hogy erre az időszakra esik a Magyar Museum
megindulása is, melynek Kazinczy szerkesztője, s e szereppel függ össze a levelekben
küldött versek (de nem episztolák) nagy száma. E szövegek a tipológiának megfelelően a
későbbi kiadásokban nem kerültek be az episztolák közé.
Az irodalomtörténeti hagyományban episztolaként számon tartott szövegek esetében
azonban a prózai és a verses rész viszonya a Barcsay- és Ányos-levelektől eltérően
gyökeresen nem különbözik az előzőektől. Ez már egyetlen konkrét példán, a Vitkovicshoz
című episztola levelezésbeli megjelenésén jól látszik. Kazinczy a források alapján még
1810 augusztusában kezdte el a vers megírását, s csak 1811 januárjában fejezte be,

reitekére / ’S utasit az el mult százok példájábol / Mit várjunk jővendőnk terhes homályábol / Mint szűz
Erythéa babonás Házábol / Isten sugallásit fujván ki magábol, / Remélni tanittá Gőrőg vitézeit, / Mikor
szomjuhozták Simois vizeit.”
699
L. a „Saturnus idejit érvén” kifejezést! (→3.2.2.2.)
700
A Kazinczy-levelezés első kötetében nagyjából harmincnégy misszilis tartalmaz részben vagy egészében
verset.
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jónéhány hónapot dolgozott tehát e szövegen.701 Nem is a megírás időtartama itt a
lényeges, hanem sokkal inkább az, hogy a korábbiakkal ellentétben nincs a versnek
előzményszövege, és a már elemzett motiváción kívül (ti. szüksége volt Vitkovicsra ahhoz,
hogy egy görög-keleti vallásúnak címezhesse) nem kapcsolódik kettejük viszonyához
megszületése. A címzett időközben természetesen kap híreket a készülő episztoláról,702 de
a levelek alapján Cserey Farkas és Rumy Károly György esetenként hamarabb tudnak az
alakulás fázisairól, mint maga Vitkovics. A végül kész szöveget azonban mindenki csak
nyomtatásra készen láthatja.703 Vitkovics szerepe ekkor felértékelődik, mivel Kazinczy
utasításának megfelelően rögtön el is kezdi intézni a vers nyomtatását. De annak ellenére,
hogy Vitkovics belejavított az episztolába,704 valójában kötődése csak esetleges a
szöveghez, mivel Kazinczy azért bízza rá ezt a feladatot, mert maga görög betű hiányában
helyben nem tudja megoldani a nyomtatást.705 Az episztola, pontosabban néhány részlete
1810–1811 táján több levélben is felbukkan, de mindannyiszor a tipológia első csoportjára
jellemző idézet-szerepben. Ekkor tehát nem maga az egész mű az érdekes, mindannyiszor
csak példaként szerepel, funkciója az irodalmi kérdésekben való állásfoglalás
nyomatékosítása.
A Vitkovics-episztola példájából kiindulva az 1810-es évek levelezésének és
episztoláinak kapcsolata tehát gyökeresen különbözik a korábban vizsgáltakétól. Kazinczy
ugyanis már eleve a nyomtatásra, szélesebb közönségnek szánja költői leveleit. A címzett
kiválasztása a kifejezendő tartalom szerint, akár a vers megírása közben is változik, az
episztolák a konkrét levélszituációtól elszakadnak. Magát a műfaji megnevezést is
reflektáltan használják a levelezés résztvevői, következetesen a leírható poétikai
szabályoknak megfelelő darabokra utalnak vele. Mindennek következménye, hogy ezek a
szövegek a misszilisekbe pusztán az „irodalmi hír” jogán kerülnek be, tehát a fenti
tipológia második csoportjába tartoznak. Feltűnő eltérés még a versek térbeli
elhelyezkedése a misszilisekben, az e csoportra jellemző helytől eltérően ugyanis
rendszerint a levél belsejében olvashatók, s csak jóval ritkábban kerülnek a levél végére,
vagy mellékletbe.
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KazLev. VIII, 1831. sz., 79; 1917. sz., 288.
„Vagy a mit mohón várok, látogass meg hozzám készülőben lévő Epistoláddal, mellyre tán fel otsódik az
én szunyadni indúlt Lelkem is, és vestai lángot vethet.” – KazLev. VIII, 1854. sz., 135. Vitkovics
Kazinczy Ferencnek, 1810. okt. 16.
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KazLev. VIII, 1841. sz., 335. Vitkovics Kazinczy Ferencnek, 1811. febr. 19.
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A bővebb változatban szereplő Révai nevét ő cserélte ki Pápaiéra – KazLev. IX, 2175. sz., 336. Vitkovics
Kazinczy Ferencnek, 1812. márc. 14.
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A misszilisek verses és prózai részének változásai, változatai kapcsán a Kazinczynál
megfigyelteket más, vele egykorú írói levelezések is alátámasztják, mint az övénél jóval
kevesebb darabot számláló Berzsenyi- és Vörösmarty-levelezés. Mindkettőnél hasonló
arányban találhatók verset is tartalmazó levelek (24/127, illetve Vörösmartynál 1830-ig
35/188), de a költői levél műfajába sorolható műveik közül e misszilisek keveset
tartalmaznak. Kazinczyéhoz hasonló náluk is a versek elhelyezkedése a levélen belül, tehát
legnagyobb számban a levél belsejében vannak, a végén, mellékletként olvashatók nagy
része Vörösmarty szerkesztői szerepével függnek össze. Míg Berzsenyinél mindössze egy
olyan misszilis van, melyben a verses rész elől van (Barátom a gonosz cakó…), s a
levélszituációhoz kapcsolódik, addig Vörösmartynál valamivel több (Teslérrel és Egyeddel
váltott korai leveleiben). De mindegyikre igaz, hogy később ezek a versek
„magánérdekűnek” minősültek, s így a Barcsaynál és Ányosnál megfigyelhető gyakorlattal
ellentétben nem kerültek be a szerzőik által összeállított kötetekbe, oda a levelezésből
Kazinczyhoz hasonlóan csak az irodalmi hírként szereplő, esetenként episztola műfajú
művek jutottak be. Más kiadások, mint Vörösmarty verseinek 1845-ös köteteiben, viszont
a költői életút fejlődését nyomon követő időrendbe illeszkednek, az episztolák a korai
versek, zsengék közé kerülnek.706

3.3.1.3. A misszilis határai
A tipológiáról írottakat azzal is ki kell egészíteni, hogy a verses és a prózai rész a már
tárgyalt különbségek (→2.4.1.; →3.3.1.2.) ellenére, valamint a szerkezeti összegzések
mellett mégiscsak együtt alkotják a misszilist. Ez az egység többszörösen is a levél fizikai
határainak köszönhető.
A boríték, a levél peritextusa, még ha csak vázlatosan is, a címzett társadalmi
helyzetét rögzíti, és formálisan elzárja a nyilvánosság elől a bennefoglaltakat:
A kivül irt cimek […] a leveleken [… n]em tekintendők úgy mint emlékművekre
vésni szokásos feliratok, vagy a hivatalokat és méltoságokat magábafoglaló
cimkönyvek, hanem csak úgy, mint egyszerü jelzések, amelynek nyomán a
postamesterek a leveleket […] továbbitják […]. Ezeknek elég, hogyha annak a nevét,
főbb méltóságát vagy tisztét olvashatják, akiknek a levél […] átadandó.707

A borítékon belül mindez persze módosulhat. A levélírás és -olvasás szokásainak
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Vörösmarty műveinek 1845-ös kiadásában a Versek az első időszakból fejezetben a több mint hetven vers
között hét episztola olvasható. (VÖRÖSMARTY 1845.)
707
VERSEGHY 1973–1977, 5, 506–507. (Kiem. tőlem. L. G.)
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megfelelően a címzett fel van hatalmazva arra, hogy megmutassa másnak is a misszilist. A
szövegbe szőtt tiltás maga is a szokás igazolása,708 de lehet pozitív példákat is sorolni:
Barcsay többször utal arra, hogy másokkal együtt olvassa Orczy levelét; Ányoséról
ugyanezt írja Orczy, és mint szinte mindig, hivatkozhatunk Kazinczyra is.709
Ami pedig a címzést illeti: a megszólítás és az aláírás alkotta kereten belül a beszélő
és az olvasó710 által közösen, dinamikusan alakított szerepeknek megfelelően a levél
eltér(het) a borítékon jelöltekkel ellentétben a társadalmi hierarchia kódolta szabályoktól.
Fekete János szavaival összefoglalva:
[M]i éljűnk ugy mint egy zászlo alatt szolgálandok Apollo és a’ Muzsák táborában.
Esedezem tehát még egyszer, hogy az édes Barát név mellett meg maradván, a’
tőbbieket [a titulusokat] tsak Leveleink tékájára hagyjuk. 711

Ebből a szempontból a Barcsay-levelek elemzése is azt igazolja, hogy a versek
misszilisekbeli megjelenése – a dolgozat szempontjából nem releváns közkeletű
idézetektől eltekintve – a levelezésben (valamint a személyes találkozások alkalmával)
kialakított identitáson múlik; a borítékon belül a kötött és a kötetlen szöveg implicit és
valóságos szerzője, valamint olvasója közti különbségek ezt az identitást már nem érintik.
A levelezőpartnerek által alakított és elfogadott identitás problémájához kapcsolódik
a misszilisek gyűjtésének kérdése is. Ez azért is fontos, mert e források őrzése, publikálása
ma, illetve egy jó ideje már nem, vagy nem feltétlenül a vizsgált kor gyűjtési, leltározási
szisztémáját követi. S mivel a verses misszilisek e szempontból sem különböznek főbb
jellemzőiben a többitől, a „hozzáférés” az e műfajról kialakított elképzeléseket is
befolyásolja.
A gyűjtésnek természetesen többféle szempontjai voltak, amelyek szorosan
összefüggtek

e

gyűjtemények hozzáférhetőségével.

Családi

és

peres

ügyekben

értelemszerűen alakul, mit kell megőrizni, s az is adott, ki juthat hozzá; a levelek
megőrzésének jogi jelentősége volt.712
A dokumentum-megőrzés szándékával létrejött archívumok mellett voltak tanítási
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„Vale, és másnak ne mond.” – BARCSAY 2001, 213. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1785. nov. 22.
Sorrendben: BARCSAY 2001, 42; ÁNYOS 1782a, 209; KAZINCZY 1979, I, 264. (Pályám emlékezete)
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A műfaji paktumnak megfelelően az aláírót a beszélővel, a címzettet az olvasóval azonosnak tekintem.
711
FEKETE é.n., II, 79. – A kötetbe másolt szöveg megegyzik a kolozsvári állami levéltárban található
misszilis eredetivel. Ez utóbbiak fénymásolatát ezúton is köszönöm Hász-Fehér Katalinnak.
712
„Azon Atyafi ne tsak Conservatora legyen az leveleknek, hanem obligatus legyen arra is, hogy az
leveleket magoknak az Atyafiakon kívül ne mutogassa, ne hányatassa ’s ne olvassassa, hanem ha mikor
olly szükséges alkalmatosság kívánnya, az közelebb való Atyafiaknak hírt adván és magához hívatván,
azonn akkori materiához kívántató leveleket keressék fel és éllyenek velle magok és az Famillia
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célzattal összeállított mintagyűjtemények is. Mészáros Ignác készített ilyet, amely azonban
az olvasói szándéktól függően alkalmas kultikus szempontok alapján történő értelmezésre
is: „Kűlőmb kűlőmb alkalmatosságokban mondott JELES BESZÉDEK és irott NEVEZETES
LEVELEK […] akár peldaképen, akár emlékezetre” – áll a címben.713
A kultikus érdeklődés szoros kapcsolatban lehet a szórakoztató célzattal is. Rettegi
György visszaemlékezése első mondatában kiemelésre érdemesnek tartja, hogy „csak egy
privatus ember mások által hozzája küldött leveleit nagy aviditással szerettem olvasni, ha
kivált régi volt”.714 Ugyanez a kettőség nyilvánul meg a korabeli folyóiratokban közölt
misszilisek egyik fajtája esetében is, a jeles történelmi személyiségek leveleinek
kiadásakor (→3.3.2.1.).
Rettegi másik megjegyzése, amelyet Lázár János episztolái kapcsán tett (→3.4.2.1.),
valamint a 18. század tágan értelmezett fordulóján született, a misszilisek gyűjtésére
vonatkozó utalások is arról tanúskodnak, hogy az előbbi két csoport létrejöttét vezérlő
tematikus szempontok mellett a levelezéspárok is lehetnek meghatározóak. Ányos például
1782-ben visszakéri „Kiss Provincialis Commisarius Úr”-tól Barcsay leveleit;715 Orczy
összegyűjti, amit Barcsayval egymásnak írtak; Péteri Takács elküldi Somogyi Gedeonnak
Kazinczy és Kisfaludy levelezését 1820-ban;716 s az is jól ismert, hogy Kazinczy a
partnerekkel váltott leveleit külön-külön őrzi. Barcsay számos elragadtatott megjegyzése
arra utal, hogy Orczy egy „drága szekrénny”-ben, az „Ó Testamentombéli Frigy ládá”-ban
őrzi missziliseit, annak egyik „fiokjá”-ban pedig Barcsay leveleit?717 E leírása ugyanis egy
valóban létezett levelesládára utal,718 a „fiok” kifejezés pedig azt sugallja, hogy Orczy,
mint általában mások a korszakban (l. Kazinczy példáját) az egyes levelezőpartnerekkel
folytatott levelezését külön gyűjtötte a többitől, az egyes levelezések csak a láda
birtokosánál (birtokosa fejében) állhattak össze egy nagyobb egésszé. Ez tette lehetővé,
hogy többszerzős köteteket állítsanak össze, másoknak is felolvassák vagy éppen
hivatkozzanak rá leveleikben.719

hasznokra…” – HOPP 1974, 511. (Vay-család irattára, 1716.) L. még RETTEGI 1970, 55–56.
MÉSZÁROS é.n. (Kiem. tőlem. L. G.)
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RETTEGI 1970, 53.
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ÁNYOS 1994, 45. Ányos Krajnik Lászlónak, 1782. aug. 22.
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ABAFI 1876. Takács Somogyi Gedeonnak, 1820. márc. 7.
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BARCSAY 2001, 53. (Barcsay Orczy Lőrincnek, 1772, máj. 29.)
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L. még erről Kazinczy megjegyzését: KAZINCZY 1979, I, 264. (Pályám emlékezete)
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Goethe visszaemlékezéseiben hasonló gyakorlatról számol be: „[Leuchsenring] Több skatulyával érkezett,
melyben barátaival való bizalmas levelezését hozta magával […] Az efféle levelezést […] gondosan
összegyűjtötték, és baráti összejöveteeken kivonatosan feolvasták.” – GOETHE 1982, 500–501. (Kiem.
tőlem. L. G.)
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Ez a gyűjtési gyakorlat viszont ismételten bizonyítja, hogy a levelezőpartnerek között
dinamikusan alakuló identitás a meghatározó egy-egy levelezés értelmezésekor. A
publikációk egy jó része a 18. században ezt a gyakorlatot követi: a Két nagyságos elmének
költeményes szüleményein kívül többek között Gvadányi munkáit is például lehet felhozni,
Váczy kiadása előtt pedig Kazinczy leveleinek kiadását sem a puszta időrend határozta
meg. Ez lehet az egyik oka, hogy A Besenyei György Társaságához hasonló polilógus
megjelenítése ritka a korszakban. (Sőt, igazából ennek gerincét is a Bessenyei és Barcsay
közti dialógus adja.) Ez a sajátosság mindenesetre új szempontot nyújt az
episztolagyűjtemények vizsgálatához is (→3.4.).

3.3.2. Nyomtatott levelek
A Besenyei György Társasága kapcsán már rámutattam (→3.3.1.1.1.), hogy a nyomtatás,
még ha a szerkesztő jóvoltából sok formai és tartalmi elemet meg is őriz a ténylegesen
elküldött misszilisekből, a média révén gyökeresen átformálja az elküldött a levelet. Ez
teszi szükségessé a kéziratos és nyomtatott versgyűjtemények elemzése előtt, hogy
megvizsgáljam, a korszakban a nyomtatás különböző formái (hírlap, folyóirat, könyv) a
misszilisek mely jegyeit emelik ki, illetve melyeket szorítanak háttérbe.
A legnyilvánvalóbb különbség az eredeti misszilisekhez képest az elrendezés jelenti.
A nyomtatott forma a legtöbb esetben – néhány ajánlólevél kivételével, amelyek a ritkított
szedéssel, nagyobb betűmérettel, üresen hagyott fél oldalakkal a levélíró és a megszólított
közötti különbségeket hivatottak kifejezni – sosem követi a kéziratot. A nyomtatásban a
térközöket már nem a társadalmi különbségek, a személyes ismeretség foka határozza meg,
hanem a gazdaságosság, illetve a befoglaló nyomtatvány, és ha van, sorozat saját stílusa.
Ám hogy ezeken túl milyen további különbségek lehetnek, a következő alfejezetekből
derül ki. Az elsőben olyan közlemények közül válogattam, amelyekben hol a verses, hol a
prózai rész a meghatározó; a másodikban viszont csak prózai leveleket tartalmazó
kiadványt választottam, a versgyűjtemények elemzésére és értelmezésére külön fejezetben
kerül sor (→3.4.).

3.3.2.1. Periodikák
Az alfejezet címe több, egymástól sok szempontból különböző laptípust fog össze,
mindenekelőtt a hírlapokat és a folyóiratokat, ám abban egyek, hogy ezekre a vizsgált
időszakban (is) a prózai levelek közlése a jellemző. A hírlapoknál ennek nyilvánvaló
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praktikus okai vannak, magyarországi eseményekről szóló beszámolókat csak innen
remélhettek a szerkesztők. E misszilisekkel szemben azonban nemcsak az újdonság
követelményét állították a szerkesztők, lényeges volt a levélíró megbízhatósága is, mivel a
korabeli levelezők – mint azt Schlözernek a korabeli „újsággyárakról” adott érzékletes
jellemzése bizonyítja – számos bizonytalan forrású és hitelességű hírről számolnak be,
ezek kiszűrése a szerkesztő (és az olvasó) feladata.720
A göttingeni újságírókollégiumokat721 látogató Rát több helyen is mind negatív,
mind pozitív módon igazolja tanára álláspontját, már a lap megindulása előtt kiadott
Tudósításában is ez az egyetlen szempont.722 A levelezés megszervezésében a szerkesztő
személyes kapcsolatainak nagy szerepe van („[l]evelezésem sem állott még jól lábra” 723 –
mentegetőzik egy helyen), ami egyúttal a hitelességet is garantálja, mivel a szerkesztő
saját, megbízható kapcsolataira épít. A megbízhatóság Rát számára az egyik legfontosabb
érték, éppen ezért rendszeresen megnevezi forrását, sőt, egy alkalommal ennek külön
nyomatékot ad azzal, hogy amikor nem kapja meg a friss külföldi lapokat, akkor nem ír
semmit:
A hétenn, nem tudom miért, a’ külföldi hírlelő levelek mind egyre el-késtenek. […]
Talám ugyan a’ Magyar hírmondót akarják a’ Posták meg-késérteni, ha mondhat-é
amazok nélkűl valamit. […] Noha tudna eleget mondani, a mi sem egygyikbenn, sem
másikbann azon kűlfőldi levelek közűl nintsen: még-is azt senki kedvéért meg nem
tselekszi. Mert való dolgokat, még pedig emlékezetre méltókat és újakat várnak tőle
olvasói. Költeményeket hamisítani és tzáfolni szeret inkább, hogysem valóságok
gyanánt hírlelni.724

A levelek esetében nemcsak a személyes viszonnyal biztosítja a szerkesztő a hírek
megbízhatóságát, hanem azzal is, hogy megtartja a misszilisek fontosabb hitelesítő elemeit,
mindenekelőtt a nevet, és a keltezést. Míg ez utóbbit minden további nélkül kiteszi,
érthető, az aktualitást ezzel igazolja, előbbit már nem tudja automatikusan megtenni, mivel
levelezőpartnerei egy része nem akarja nevét nyomtatásban viszont látni:
Jelentettem az elől-járó túdósításbann, hogy nem fognám egyedűl tsak ennek vagy
amannak a vídéknek Magyarságát követni. Ez eránt, ha szabad vólna egygy főtiszteletű és nagy tudományú személyt meg-neveznem; tsak a Neve-is elégséges
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SCHLÖZER 1804, 79–80.
E kollégium rövid bemutatása: SCHLÖZER 1777.
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KÓKAY 1981, 46. (L. még uo. 48.) Rát szerkesztői gyakorlatáról részletesen: KÓKAY 1970, 82–95.
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MHírm. 1780. jan. 22. 7. sz., 56. Rát levelezőinek nagy részét személyes ismeretség útján szerezte, l.
KÓKAY 1970, 73. Decsy a Magyar Álmanak szerkesztésekor egyik forrásként szintén „magános”
levelezését nevezi meg. (Magyar 1796, o.n. [2.])
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mentségemre válnék minden tanúlt Magyar hazafi előtt.725

Rát problémája nem egyedi, és nemcsak az Orczy-verseket sajtó alá rendező Révai
találkozik ezzel, hanem még a levelezés jóval szűkebb nyilvánosságának író Pálóczi
Horváth is Batsányival folytatott vitájában. A helyzet azonban az évtized végére változott
annyit, hogy Batsányi számára immár a nevüket nem vállalók véleménye nem érdekes. A
név megjelenésének a hitelesség mellett fontos pedagógiai szerepe is volna, mivel a
titkolózók „neveknek emléttetése-is másokat hasonló ditsőséges igyekezetekre felbuzdíthatna”. Rát egyes esetekben azonban megteheti, hogy nyilvánosságra hozza a
levélíró nevét: „jeles túdósítást, hogy Nevének utánna tételével, ide szóró szóra beiktatom,
azért, úgy tartom, neheztelni nem fog: noha arra különös engedelmet nem adott ő
kegyelme”.726 A levelet a zarándi uradalom inspektora, bizonyos Török István írta. A két
eset eltérő megoldása azonban jelzi, hogy Rát csak a vele egyenrangúak esetében tehette
közzé a nevet. A papi személyek esetében, hiába egyenrangúak, a monogramnál általában
nem ír ki többet.
A morális hetilapokhoz közel álló Mindenes Gyűjtemény, levélpublikálási gyakorlata
eltér a Magyar Hírmondóétól. Péczeli lapjában a levélformáját megőrzött publikációk
esetében egyedül a név és a foglalkozás kiírása jelzi a misszilis eredetit. Egyáltalán nem
jellemző a nevek eltitkolása, ami persze részben annak köszönhető, hogy főrendűek nem
írnak a lapba. Továbbra is igaz viszont, hogy a papi személyeknél a név megjelenítése nem
általános. A lappal szoros kapcsolatban lévő pozsonyi szeminárium tagjainak többsége
monogrammal küldi be írásait.
E két periodika típusából következően a verset is tartalmazó levelek közlése ritka, s
ezek sem episztolák, hanem a tipológia második típusába, az irodalmi tudósítás
kategóriájába tartoznak, mint például a Magyar Hírmondóban Sylvester disztichonjainak
publikálása, vagy az egyetemavatáshoz kapcsolható alkotások. A misszilisek és episztolák
periodikabeli megjelenését tekintve fontosabb a Magyar Museum és az Orpheus.
Az Orpheusban Kazinczy inkább prózai missziliseket közölt, s jóllehet a más típusú
szövegekhez képest csekély az arányuk, azzal, hogy az első szám legelején rögtön három
levél olvasható, kiemelten kezelendők. Az első kettő írója két magyar főúr, közülük az
első, Pálffy Károly jelentős állami tisztséget tölt be, a két címzett, Péczeli és Kazinczy
literátorok. A kiemelt hely társadalmi rangjuknál fogva megilleti őket, szerepük a lap (és a
725
726

MHírm. 1780. jan. 22., 7. sz., 55–56.
MHírm. 1780. febr. 12.,13. sz., 97.
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szerkesztő) tekintélyükkel való támogatása. Nemcsak nevüket adják a laphoz a főurak e
levelekkel, hanem a benne foglalt literátori feladatokkal (a „Bardusok” őrzik és emelik a
magyar nyelvet és [!] nemzetet) programot adnak a lapnak. Jelentőségüket növeli, hogy
Kazinczy megőrizte a misszilisek fontos jellemzőit, a nevet és a keltezést. A levelek íróit a
címzett rovására tipográfiailag is kiemeli. A harmadik levél esetében a konkrét tér- és
időjelölés már nem fontos, mivel tematikailag kapcsolódik az előzőekhez, csak épp
külföldi példán, és a viszonyokat megfordítva igazolja az előzőekben megfogalmazott
program aktualitását.
Társadalmi tekintélyek mellett az e rétegbe tartozó irodalmi vezetők leveleit is közli
az Orpheus, ami az elfogadottság demonstrálása mellett értelemszerűen a literátorközösség
számára igazolásul szolgál. Ide tartoznak a második számban közölt Orczy-misszilisek,
illetve hetedikben a Gessner-levél. A misszilisjelleg megőrzése (név, keltezés, életrajzi
jegyzetek) itt hasonlóan a korábbiakhoz részben a hitelességet szolgálja, másrészt azonban
itt már a kultusz szempontjait is figyelembe kell venni. Mivel Orczy már nem él, ez
értelemszerűen adódik, Gessnernél pedig szembetűnő, hogy még a borítékon található
címzést is közli Kazinczy. Az Orpheus kultikus érdeklődése közös Mészáros korábban
említett (→3.3.1.3.), kéziratban maradt gyűjteményével, amit tovább erősít, hogy ahhoz
hasonlóan e lap is közöl politikai beszédeket. A jeles történelmi személyiségek
missziliseinek publikálása is a kultusz ápolását jelenti, mint Molnárnál Rákóczi György és
Esterházy Miklós 1645-ös levélváltásának közzététele.727 Ám természetesen nem lehet
eltekinteni attól sem, hogy ezek történelmi forráspublikációk, a nemesi identitás fontos
elemeit hordozzák, erősítik. Végezetül szórakoztató funkciója is van a régi szövegek
kiadásának. Kazinczy nem véletlenül „hamisít” egyet az Orpheusban. A kifejezetten
irodalmi érdekű levélpublikáció, mint arra Batsányi a Barátságos levélben felhívja a
figyelmet, egyszerű formai, stilisztikai mintaadás, Kazinczy még harminc évvel később is
emiatt közöl és elemez néhány levelet.728
Az eddigiekben azonban jószerével csak prózai misszilisek publikációiról volt szó. A
verses formájú levelek közlése részben hasonló, részben viszont eltérő tanulságok
levonására ad lehetőséget. A Magyar Museum hasábjain a közölt szövegekhez képest
viszonylag sok, tíz százalék körüli az episztolák aránya. Kétféle tendencia figyelhető meg
ezek publikációjánál. A szövegek egy részéből annak ellenére, hogy a beszédszituáció
egyértelműen levélre utal, hiányzik a misszilisek hitelesítő jegyeinek egy része,
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FMOM 1825. december, 475–481. (Stylisticai példák némelly régibb levelekben)
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mindenekelőtt a keltezés, sőt, egy-két esetben még a címzett sem azonosítható. Ez a
közléstípus a nyilvánvalóan teljesen alkalmi episztolák (pl. Kazinczy elutazása, Batsányi
megérkezése) egy részére is jellemző. Az episztolák publikációjának másik iránya teljesen
ellentétes ezzel, a kiadás megőrzi a fontosabb jegyeket, a szerző és a címzett jól
azonosítható, rendszerint címbe emelve található nevük, a szövegek pontos keltezéssel
jelennek meg. Az első típusba Baróti Szabó, a másodikba pedig Ányos Pál és
levelezőpartnerei művei tartoznak.
Az első típus közlésének az ad jelentőséget, hogy a címzett a legtöbb esetben a lap
köré csoportosuló társaság tagja, amit az episztolák a címbe a név után illesztett
„társunkhoz” kifejezés nyomatékosít. Ezek a művek tehát a legitimáció, a csoporttudat
erősítésére szolgálnak, igazolják a Bé-vezetésben megfogalmazott társaságpótló, -építő
szerepet. Ezen episztolák egyetlen közege a folyóirat, onnan kikerülve szükségszerűen meg
kell változniuk: Batsányi Virág Benedekhez írt költői levelének címét, és részben szövegét
is emiatt változtatja meg.
A második típus fontossága, aktualitása ellenben az egyes kötetek tematikájához
kapcsolódik. Ányos műveinek kötetbe rendezett változatához képest megmaradt a
dialogikusság, episztoláit párban közli Batsányi. Jelentős különbség azonban, hogy ott a
párbeszéd nem zárul le egyetlen levélpárral, hanem művek, esetenként nem episztolák
során át folytatódik. Ezt a folytonosságot ugyan jelzi Batsányi, amikor az utalásokat az
olvasónak megpróbálja a jegyzetekben érthetővé tenni, de az episztolapár második tagja
fölött álló Felelet minden esetben lezárja a dialógust. Megváltozik a cím, ezáltal egyszeri
eseménnyé válnak, a sorozatjelleg elhalványul. Értelemszerűen ezzel a kötetek költői
önarcképe is megsemmisül.
Fontos azonban, hogy a Magyar Museum legalább a régibb szövegek esetében
törekszik a dialogikus közlésre. A századforduló utáni folyóiratokban ugyanis megszűnik
ez gyakorlat, az uralkodó tendencia egy-egy költői levél publikálása lesz. Episztolapárok
kiadása persze ekkor sem tűnik el teljesen, de leginkább csak a kisnyomtatványoknál
figyelhető meg, jóllehet, az így közölt művek is inkább önállóak, tehát monologikusak.

3.3.2.2. Könyv
Az előzőekhez képest más problémák jelentkeznek a könyvekben közölt misszilisek,
misszilissorok esetében. Nemcsak a megjelenés, hanem az összefüggő levélsor miatt is e
szövegek nagyobb mértékű átalakuláson mennek keresztül: a levél szövegét a szerző-
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szerkesztő úgy alakítja át, hogy az kizárólag a könyv médiumában értelmezhető. A
könyvbeli levelekben érintetlenül maradnak a forma fontosabb ismérvei, a szöveg azonban
a különböző hitelesítő elemek (megnevezett író és címzett, keltezés, találkozások
felidézése, jellegzetes fordulatok) ellenére eltávolodik a mindennapi gyakorlattól: egyes
passzusok önálló misszilis részeként olvasva nem értelmesek, a levelek a nyomtatvány
ismerete nélkül nem érthetőek.
Minderre Molnár János egyik kiadványából hozom a példákat: Petrovszky Sándor
urhoz […] tizen-öt Levelei című munkája 1776-ban jelent meg; a mű a felvilágosodás
korának egyik jellegzetes levél- és kiadványtípusába, az ún. esszélevelek közé tartozik;729 s
amelyet a Bél-féle magyar nyelvmester hetedik kiadásában egy magyar könyvtár
alapműveként ajánlanak a levélosztályban.730 A könyvben foglalt keletkezéstörténet szerint
Petrovszky Sándor „ötet [ti. Molnárt] a’ jó nevelésről való Irásra” ösztönözte, sőt, közölte
vele a tárgyra tartozó észrevételeit is. Molnár a biztatás hatására elvállalja a feladatot, és
folyamatosan küldözgeti megbízójának az elkészült részeket, a leveleket. A könyv egyes
fejezetei egy-egy levélnek felelnek meg.
Molnár rögtön a legelső oldalon megadja a mű keletkezésének indítóokát,
Petrovszkynak az újév első napjaiban érkezett felkérését, amelyben megbízza a címzettet
egy nevelésről szóló munka elkészítésére. A felkérést Molnár azzal a feltétellel fogadja el,
hogy nem könyvet ír, hanem „tanátskozó Leveleket”.731 A műfaj tehát szubjektivitása miatt
kerül előtérbe, Molnár azért választja, mivel a szerteágazó, sokféle elképzeléseket magába
foglaló témáról így lehet kötetlenül, s nem teljességre törően írni. Ez a már Onder Csaba
által is kiemelt aspektust732 Molnár következetesen érvényesíti azzal, hogy szigorúan
megtartja a levélforma külső jegyeit: minden egyes levél (fejezet) élén megszólítja
Petrovszkyt, a búcsúzó szavakat mindig hozzá idézi, pontosan megadja a napot és a helyet,
amikor és ahol a levél keletkezett. De egyéb módon is megpróbálja fenntartani a
kommunikatív szituációt: véleményt kér; panaszkodik, hogy nem kap választ; amikor kap,
akkor válaszol rá; sőt még arra is utal, hogy a levelekkel együtt nő maga a munka is, a
dátumok és a szöveg belső utalásaiból kikövetkeztethető időviszonyok is egymást
erősítik.733
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A formai szabályoknak való megfelelés ellenére számos olyan ellentmondással
találkozhat az olvasó, amelyek a műfaji paktumot folyamatosan megsértik. Nem pusztán
arról van szó, hogy a kezdő- és a záróformula kivételével a levél belsejében sosem szólítja
meg közvetlenül Petrovszkyt, hanem kifejezetten az ismeretlen olvasóhoz, hol a szülőkhöz,
hol a nevelőkhöz, hol a tudós tanárokhoz intézi szavait.734 Már ez is jelzi, hogy több olyan
levél is található a kiadványban, melyek önálló misszilisként a kiadott formában
bizonyosan nem létezhettek. Bizonyító erejű viszont a negyedik és a tizennegyedik,
értelemszerűen Petrovszkynak küldött levél, amelyek közlik Petrovszky (!) nevelésről írott
szabályait.735 A nyomtatvány közepétől, a hetedik levéltől fogva pedig a műben találhatók
olyan utalások, amelyek már a megjelenés folyamatára reflektálnak. Molnár egy helyütt, a
könyv felét még el sem érve bejelenti, hogy „a’ Könyvek Országos Birájihoz” indul
„múnká”-jával, de mivel „a’ Tekéntetes Urnak se oktató, se vigasztaló Levele […] nem
érkezik”,736 nem tudja, hogy elinduljon-e. Mintha a mű készen volna, ami a kötet közepén
olvasva önellentmondás. Később aztán ellenkező értelemben nyilatkozik, mikor a tizedik
levelet is azzal indítja, hogy „[v]ége felé siet az igyekezet”.737 A tizennegyedik levélben
pedig arról számol be az író, hogyan választotta ki a címlap metszetét (fiókáit a nap felé
repülni tanító sas), és el is magyarázza jelentését: az öreg sas a nevelő, a nap a nevelés és a
sas gyermekei a tanulók. S hogy teljes legyen a zavar: csak a tizenötödik elején jelenti ki,
hogy a mű kész.738 Mindezek végképp kibogozhatatlanná teszik, mi volt azokban a
misszilisekben (ha voltak ilyenek egyáltalán), amelyekre menet közben, mindenekelőtt a
bevezetőben és a befejezésben, utal, és mi volt a nevelésről szóló könyvben (már ha el
lehet választani ezt a levelezéstől).
Az utolsó darabban, amely A’ levelek’ bé-fejezése címet viseli, Molnár maga is
reflektál a misszilisektől való eltávolodásra; észrevételei azt jelzik, feltételezése szerint
olvasói még valóban elküldött levelek gyűjteményeként fogják értelmezni a kiadványt:
Már e’ jelen való múnkámat minek-előtte bé-fejezzem, intem Olvasóimat: meg ne
ütközzenek, ha veszik észre, hogy azon napon két, három levelet-is ki-adtam illy
dologról. Mert más, egy nap kettöt végzeni; más, kettöt kezdeni. A’ mit egy nap irtamle, azt nem egy nap készíttém-el.739
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Ezzel a kijelentéssel egybevág egy korábbi közbevetése: a harmadik levél elején a
könyv olvasóihoz intézve szavait megjegyzi, hogy „[h]a egyik Levelem a’ másikat éri, ne
tsudállyuk. Az illyen Irásokra a’ régi olvasás már régen el-készített”.740 A dátumnak
azonban nem pusztán a műfaji paktum fenntartásában van szerepe: Molnár neveléssel
foglalkozó levelei az 1770-es évek egyik legfontosabb problémájához kapcsolódnak, az
évtized elején felgyorsult és a közepén (1773–1776) végső szakaszába lépett741 tanügyi
reformhoz. A dátumozás tehát a téma aktualitását is jelzi. Ezt az aspektust erősíti
könyvének végső megállapítása is, mely szerint „a’ Keresztyén Káthólikus ember”
gondolkodása, érzései alapján szembehelyezkedik a nevelés célját az engedelmes és
hasznos állampolgárokká formálásban látó új, hivatalos állásponttal: „a’ jó Nevelésnek
nem annyira a’ Politika, a’ mennyire a’ Szent Lélek Intései szerént kell véghez vinni”. 742
A dátumozás mellett Molnár reflektál leveleinek másik „szabálytalanságára” is, a
befejezés hiányára:
A’ mi pedig e’ múnka’ végeszakadtát illeti, azt a’ Levelezök regulája szerént
haszontalan fejezném-bé. Az a’ regula abban áll: hogy a’ mit hoszszasan mondánk,
rövideden hozzuk ismét elé, ’s búzgó indúlattal ösztönözzük az Olvasót annak véghezvitelére, a’ mit javasoltunk. Az elé-hozakodó emlékeztetésre elegendö itten a’ Levelek
titulussainak meg-nézegetése.743

Az idézett részletben fontos a hordozó média nyújtotta lehetőség szerkezetformáló
hatására tett megjegyzés: egy levél kiadása a rá vonatkozó általános szabályokat felülírja.
A levélküldő szempontjából például – Molnár ebben a szerepben lép fel – a „titulus”
eredetileg a borítékon található „címzés”, illetve a levélszöveg fölötti megszólítás, de
semmi esetre sem a kiadványban található és Az egész munkának tekéntetében alatt
megismételt tematikus címek.744 Másrészt viszont a zárószavak felvetik, hogy a kiadvány
címe (és az említett hitelesítő eszközök) ellenére Molnár munkája nem tizenöt levél, hanem
mégiscsak egyetlen (levélformájú) „végező Könyv”.745
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3.4. Versgyűjtemények
A fejezet címében szándékos a „vers” kifejezés használata: igaz ugyan, hogy a korszakból
számos olyan kéziratos kötet áll rendelkezésre, amely (korabeli és/vagy mai fogalmaink
szerint) tartalmaz episztolát, ezek arányuknál fogva akár meghatározóak is lehetnek a
gyűjtemény egészére nézve, ám e kötetek explicit önértelmezése nem a levéljellegre
helyezi a hangsúlyt. Valójában az episztolát nagyobb arányban tartalmazó kötetek száma
nem is túl magas a korabeli kéziratos kódexek számához képest. A most következő
fejezetekben a kéziratos versgyűjtemények vizsgálata során elsősorban Ányos Pálra
koncentráltam.746 Ányos kiválasztása különösebb indoklásra talán nem szorul, a műfaj
egyik legtöbbet emlegetett képviselője, ráadásul tőle két különböző időpontban
összeállított gyűjteménnyel is rendelkezünk. Sőt, halála után egy évvel rendtársa, Stasics
Elek másolatot készített az egyikről, ami e kéziratok befogadására, értelmezésére nézve
újabb szempontokkal szolgál. A kéziratos gyűjtemények közül még Kreskay Imréét és
Fekete Jánosét is használtam.747 Ányos jó barátja, szegről-végről rokona, a rendtárs
Kreskay Imre, akinek Hattyuffy Dezső kiadása óta szintén jelentős szerep jut a 18. század
második fele episztoláiról szólva. Tőle is több kötet áll rendelkezésre, de csak az egyik
tartalmaz költői leveleket. Ez viszont nem lezárt kódex, tehát egészen más problémákat vet
fel mint Ányos kötetei. Fekete János kéziratos gyűjteménye nemcsak az eltérő társadalmikulturális háttér miatt indokolt, hanem a gyűjtemény posztumusz összeállítása miatt is.
Az episztolák „eredeti” közege 1800 előtt jellemzően a magánlevelezés, tehát mind
valódi misszilisekként (vagy legalábbis azok részeiként) születtek, ám az irodalomtörténeti
hagyomány egy-egy kivétellel ezeket kötetbe, többségüket (Ányos, Bessenyei, Barcsay,
Kreskay, Orczy, Gvadányi) nyomtatott kötetbe szerkesztett formában ismeri és használja.
A nyomtatott változat meghatározó volta különösen akkor feltűnő, ha esetleg rendelkezésre
áll egy-egy gyűjtemény kéziratos előképe is (Ányos, Kreskay). Ez viszont újabb
kérdéseket vet fel. Mindenekelőtt a kéziratos episztolagyűjtemények és a korszak
nagyszámú kéziratos versgyűjteményének egymáshoz való viszonyát, továbbá ezeknek a
nyomtatott kiadványokhoz való hasonlóságainak és különbségeinek kérdését.
Amint a korábbi fejezetből is kitűnt (→3.2.2.) a 18. század utolsó harmadában az
irodalmi-tudományos diskurzusban a nyomtatás és a kéziratosság különbségeit tisztán
látták, és a felvilágosult program jegyében előnyei miatt az előbbit választották; igaz, a
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publicitás fogalma ekkor még nem kapcsolódott kizárólagosan a nyomtatáshoz. A
kéziratos és nyomtatott kötetek szerkesztésekor a verseket a szerzők-szerkesztők
módosítják: kiszakítják eredeti környezetéből, sorokat javítanak, jegyzeteket fűznek hozzá,
megváltoztatják a keltezést, a megszólítást. Külön sajátság még, hogy az általunk
episztoláknak tekintett műveket a legtöbb esetben nem kíséri műfajjelölés, jóllehet egyéb
esetekben ezek nem ritkák: elégia, „magányos gondolat”, valamint az alkalmi költészet
különböző típusai, a házassági vers, az örvendező ének stb.
Míg a korszak nyomtatott verses köteteinek tipografikus feltárását az utóbbi időben
még konferencia is témájául választotta, a kéziratos versgyűjtemények esetében ez
elmaradt, jóllehet e gyűjtemények kutatásának a magyar irodalomtörténet-írásban jelentős
hagyománya van. Ennek mint a korábbi kutatások összegzője, és mint az újabbak
vizsgálatok kiindulópontja, legfontosabb darabja Stoll Bélának a 16–19. század kéziratos
versgyűjteményeit

feldolgozó

bibliográfiája.748

A

szakirodalmi

előzményekre749

támaszkodva az anyaggyűjés kiterjed az énekköltészet darabjai mellett az egyéb verses
kéziratokra is. Stoll munkájában az elrendezést az összeírás (kezdő)dátumának sorrendje
határozza meg, nem követi tehát sem Szabó T. Attilát, aki az egyházi és a világi kéziratok
csoportját állította fel, sem Klaniczay Tiborét, aki gyűjtemények szerint ismertette az
énekeskönyveket.
Az újabb kiadásban már körülbelül ezerháromszáz tételt tartalmazó lista, valamint a
források vázlatos tipológiája számos elméleti és gyakorlati problémát vet fel, melyek
jelentős hozadéka, hogy segítségükkel a kéziratos irodalom (közköltészet) korábban
ismertetett leírását (→3.2.2.2.) újra lehet gondolni. A bibliográfia számon tart ugyanis sok
olyan kéziratot, amelyek a kiválasztott időhatárokon belül (1565–1840) készültek, de
mégsem veszi fel őket, mivel egyéb szempontok miatt nem illeszkednek a többihez. Négy
főbb típust különít el Stoll: nem közli az „egyes verskéziratokat”, azokat „a XVIII–XIX.
századi kéziratokat, melyek teljes egészükben egy szerző verseit tartalmazzák”, továbbá a
csupán régebbi tudósításokból ismert, kutató által azonban újabban nem látott, éppen ezért
nemlétezőnek tekinthető gyűjteményeket, valamint „a verses anyagot nem tartalmazó
»énekeskönyvek«”-et sem.750 Az utóbbi két szempont természetesen következik a
bibliográfia tárgyából; az első viszont a kánon problematikáját indukálja, mivel a 18.
századi (félívnyi) verskéziratokat Stoll nagy számuk és érdektelenségük miatt hagyja ki
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könyvéből; a második pedig, az „egy szerző” előtérbe kerülésével a szerző, a szöveg és az
olvasó funkciójának a közköltészetétől eltérő jellegzetességeit regisztrálja. Elvégzendő
feladat tehát meghatározni, hogy a kéziratos versgyűjtemények e csoportjában a szerző
(valamint a szöveg és az olvasó) státusa különbözik-e a nyomtatott irodalomban viselttől.
E probléma a dolgozat szempontjából is fontos, mivel Kreskay kéziratos kötetei
alapján sajátos funkciómegosztás figyelhető meg a versgyűjtemények között, amelyet
megerősít a bibliográfia újabb kiadása: az episztolákat tartalmazó kódexek énekanyaga
elhanyagolható. S ez visszafelé is működik: azok a gyűjtemények, amelyek elsősorban
énekeskönyvek, nem tartalmaznak episztolákat. (A kivételként felsorolható néhány tétel751
is jócskán a 18–19. század fordulója után született.) Nem véletlen tehát, hogy Kreskay és
Fekete vizsgálandó kéziratos köteteit, argumentum e silencio, csakúgy, mint Ányos két
kódexét Stoll a kihagyottak közé sorolja.
A kutatás azonban nem a kéziratos és nyomtatott kötetek közötti különbségek
feltárására irányult a későbbiekben. Stoll alapvető munkája után az elsősorban
folklorisztikai érdeklődésű752 Küllős Imola és Csörsz Rumen István foglalkozott a 18–19.
század kéziratos énekeskönyvekkel. Vizsgálataik753 során többféle szempontot vettek
figyelembe. A funkción alapuló felosztásnak nevezett csoportosítás három típust
különböztet meg: egyházi, világi, valamint vegyes tartalmú gyűjteményeket. Az összeíró
és gyűjteménye feltételezett viszonyát tekintve két csoportot különítenek el: a primér és a
szekundér kéziratokat. Míg az előbbi „repertoárja saját fejlődés során áll össze”, addig az
utóbbiét a szöveggyűjtés, azaz az értékmentés, a muzealitás elve határozza meg. Ezek már
a műköltészetnek a közköltészet iránti érdeklődését jelzik.754 Ezt az elképzelést egészíti ki
az összeíró szándéka alapján elkülönített felosztás, amely szerint létezik auktoriális (saját
verseket tartalmazó szerzői), receptuális (befogadó, megörökítő jellegű), a harmadik típus
pedig e két szempontot vegyítő keverék jellegű gyűjtemény.755
Az episztolákat tartalmazó gyűjtemények szempontjából azonban a most ismertetett
felosztások nem informatívak. Fekete Jánosét például auktoriálisként lehet jellemezni,
mivel egy Orczy-versen kívül nem tartalmazza más szerző művét. Kreskay és Ányos
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kötetei, jóllehet a cím szintén szerzői gyűjteményt ígér, mégis inkább keverék jellegűek,
saját és nem-saját szövegeket éppúgy tartalmaznak; Stasicsnak az Akadémiai kódexről
készített másolata pedig egyértelműen receptuális, de a cím alapján (Néhai Galántai
Gróf…) még Feketéét is lehet így értelmezni. E szempontok helyett (vagy legalábbis
mellett) tehát másokat is kell érvényesíteni a versgyűjtemények vizsgálatakor. Az
episztolákat

tartalmazó

kötetek

kézbevételekor

egyértelművé

válik,

hogy ezek

morfológiájukat tekintve a nyomtatott könyvekre hasonlítanak. A következő fejezetekben
az episztolákat tartalmazó kéziratos és nyomtatott kötetek elemzésére kerül sor.

3.4.1. Kötettér
Mit jelent, hogy e szerzők kötetei morfológiájukban hasonlítanak a nyomtatott könyvekre?
A kérdés azért jogos, mert a misszilisként született episztolák kötetbe rendezése
önmagában nem feltétlenül jelenti az eredeti kontextus megszüntetését: a személyes
levelezőkönyvbe történő másolás például továbbra is misszilisként értelmezi a szöveget. A
tárgyalandó episztolagyűjtemények azonban szerkezetükben is követik a nyomtatott
könyvek főbb egységeit.756 Mindegyikben megtalálható a főszöveget megelőző járulékos
részek elengedhetetlen része, a címnegyedív, amelyet „tipográfiailag” azzal is
elkülönítenek a főszövegtől, hogy nem számozzák oldalait.757 A szennycímoldalt csak
Stasics és Kreskay használja. Előbbi díszes kezdőbetűkkel, végig jelentősen megnövelt
betűmérettel írja ki a rövid címet: ÁNYOS PÁNAK MUNKÁJI; míg a másik a VERSEK
felirattal vezeti be az 1779-es kötetet. A címoldal mindig tartalmazza a szerző nevét,
társadalmi helyét (pálos szerzetes, gróf), egy címet, valamint az összeállítás vagy az
összeírás kezdetének dátumát. A címnegyedív többi része közül mottó csak Ányos (és
nyomában Stasics) kéziratában van, Kreskaynál és Feketénél nincs. Bevezetés (előszó,
ajánlás) Kreskay 1779-es kötete kivételével mindegyikben van.
A főszövegben az egyes darabokat sorszámozzák, címet adnak nekik, az episztolák
esetében legtöbbször az író és a címzett neve szerepel e funkcióban. A jegyzetek az adott
vers után vagy lábjegyzetként szerepelnek, de mindenféleképpen a ceruzával berajzolt
tükrön belül találhatóak. A szövegek elhelyezése „átláthatósága” nagyban függ a leírótól.
Rendszerint törekednek a világos rendre. Stasics kódexében azonban különösen látványos,
hogy a kezdeti szellős másolat fokozatosan egyre sűrűbb lesz, a szövegekről egyre
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többször hagyja le a „járulékos” elemeket: a keltezést és a jegyzeteket, illetve egyre
többször hagy ki egy-egy sort. Azonban Kreskaynál is előfordul, hogy egy verset prózába
tördelve jegyez fel. A főszöveget rendszerint külön jelzés nélkül zárja le a másoló.
A főszöveg utáni járulékos részek alkalmazása kevésbé jellemző. Ányos első
kötetében viszont rögtön két mutatót is találunk: a tartalomjegyzéket, melyben cím és
oldalszám szerint sorolja fel a műveket. A másik a kötet tartalmát csak közvetve érinti:
Ányos „A’ Mostanában élő Magyar iroknak Lajstromá”-t állította össze. Előbbi
egyértelműen jelzi a nyomtatott könyv utánzásának szándékát, jóllehet a kézirat nem képes
a nyomtatott könyv tipográfiai állandóságát reprodukálni, minden róla készült másolat,
még ha hű is igyekszik lenni, elcsúszik, amint azt az Akadémiai kódexről készített Stasicsféle másolat is bizonyít. Kreskay más elemeket vesz fel a maga mutatójába, amely azonban
ugyanúgy azt fejezi ki, hogy állandósítani kívánja a kötet rendjét: a sorszám, az első sor és
az oldalszám alapján készíti el az 1788-as kötet tartalomjegyzékét.
Mindezen szempontokat figyelembe véve a Stasics-féle másolat áll még legközelebb
a nem nyomtatott könyvet utánzó kéziratos kötetekhez, mivel a leírás módja leginkább nála
„termelőbarát”, tehát, ha nem túl nagyszámban is, de tartalmaz rövidítéseket: -k[na]k,
k[ne]k, sz:[ent], ezeken kívül a dátumokban is gyakori az egyszerűsítő lejegyzés. Ritkán
előfordul még a -b[an], -b[en] (vagy -b[a], -b[e]) rövidítése. A rövidítések megszaporodása
gyakran a lejegyző elfáradásának jele: ekkor jelenik meg például a -gy egyszerűsítése is.
Szintén Stasicsnál található meg egyedül a kötet lezárásaként a VÉGE kifejezés (igaz, ezt
két egymást követő vers után is kiírta, a másodikat utólag toldhatta hozzá, mivel az nincs
meg a forráskódexben).

3.4.1.1. A szerző neve
Az általános bevezető után azonban érdemes részleteiben is megvizsgálni a
gyűjteményeket. Az irodalomtörténeti diskurzus rendjében éppúgy, mint a kötetek fizikai
felépítésében – jóllehet esetenként a tipográfia és a címadási gyakorlat megpróbálja
felülírni e rendet (→3.4.1.2.) – a szerző van kitüntetett pozícióban, és az episztola műfaji
szerződése is a szerző nevét helyezi előtérbe (→1.1.2.).
A misszilis-episztolák esetében a név a levelezőpartnerek életére, eseményeire,
személyközi viszonyaira irányítva a figyelmet a szöveg referencialitását biztosítja. Éppen
ezért a borítékon, illetve az aláírásban olvasható névből csak akkor lesz szerzői név, ha a
misszilis eredeti közegéből egy másik, irodalmi kontextusba kerül. A folyóirat-publikációk
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mellett ezt a szerepet töltik be a gyűjteményes kötetek is. A legtöbb esetben azonban a
váltás kevésbé látható, mivel a szerzői név a legtöbb esetben onimikus, tehát a polgári és a
költői név egybeesik.758 Ezt az egybeesést erősíti, hogy az 1800 előtti címlapok rendszerint
felidézik a szerző polgári állásának legfontosabb elemeit: Ányos Pál, Kreskay Imre pálos
szerzetesek, Fekete János gróf, Gvadányi József gróf és lovasgenerális.
A szerzői név meghatározásának ez a gyakorlata azonban a törés után kiadott
gyűjteményekre már nem jellemző: Kazinczy, Berzsenyi, Ungvárnémeti Tóth stb. nem
tartják fontosnak kiírni a polgári foglalkozásukat. (Hozzá kell tenni azonban, hogy ezekben
az esetekben legtöbbször az episztolák megjelenését költői [é. nyilvánosság előtt ismerhető
irodalmi] múlt előzi meg, így itt már nem kell ennek problémáival szembenézni, nevük
költőként ismert.)
A szerzői és a polgári név azonossága rávilágít arra, hogy a kötetek a cím, a címlap
részeként szereplő tulajdonnévhez rendelik az új kontextust, és az olvasó számára már
ezzel értelmezési irányt mutatnak. Ennek legfontosabb eleme, hogy az episztolákat a
kötetek a cím révén kiemelik a magánélet szférájából: a levelezés eredeti közegére a
címlapon nem történik utalás, a szövegek státusát a vizsgált gyűjtemények esetében a
„versek”, „munkák” vagy „munkái”, „írásai” alakok fejezik ki, amelyek szerzővé avatják a
nevet, költői alkotássá a barátnak írt levelet.759 A felsorolt szövegmegnevezések közül
talán csak utolsó az, amelyik indoklást igényel: a Páriz Pápai-szótár 1801-es kiadása
azonban világossá teszi, hogy az „írás”, ami ma értékkonnotációk nélkül mindenféle
szövegosztályra alkalmazható, az igényes, alapos, „tudós” kidolgozást jelenti. Sőt, az „író”,
a „scriptor” sem pusztán (le)író, hanem „Könyv-szerző”.760
A vizsgált versgyűjtemények alapján a szerzői név problematikája azonban nemcsak
a peritextuális elemek történeti változásának kontextusában értelmezhető,761 illetve
nemcsak a szerzőfunkciónak a paratextualitás kérdéseivel összekapcsolva vizsgálható:762 a
könyvformátumú irodalmi művek többségétől eltérően ugyanis a szerzői név az episztolát
tartalmazó gyűjtemények esetében nemcsak a borítón, a címlapon, illetve az előszó vagy az
ajánlás végén szerepelhet, hanem az egyes versek címében – az Akadémiai kódexben
például igen sok Ányos Barcsay Kapitánynak című művet olvashatunk –, valamint az
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episztolák és versek aláírásában is. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a különböző
gyűjtemények

ebből

a

szempontból

sem

egységesek:

az

előző

bekezdésben

megfogalmazott néhány általános érvényű kijelentés mellett ezért az egyes alfejezetekben
tárgyalom a különböző eseteket.
3.4.1.1.1. Ányos Pál nevei
Ányos esetében nem szokott felmerülni a szerzői név problematikája, jóllehet a helyzet
korántsem olyan egyértelmű, mint azt a genette-i kategóriák szerinti onimikus névből
gondolni lehetne.
Batsányi az általa írt életrajzot a következő mondattal indítja: „ÁNYOS Pál (külömben
István; úgy látszik, hogy a’ Pál-nevet a’ szerzetben vette;)”.763 Az ismert névalak tehát
Batsányi kiadása óta jelzi az utókor számára, hogy az Ányos Pál nevű szerző esetében a
szerzetesi identitás meghatározó. A nyomtatott kiadvány után ezt a források, a sajátkezűleg
összeállított kéziratos kötetek is megerősítik, mivel a címlap a név után értelmező
jelzőként mindkét esetben megnevezi a pálos szerzetesrendet: „Ányos Pálnak, | Első
Remete Sz. Pál Rendén Lévő | Szerzetesnek | Őszve Szedett Irásai”, illetve „Ányos Pálnak
| Első Remete Sz. Pál rendén lévő | Szerzetesnek | Irásai”. Stasics Eleknek az akadémiai
kódexről készített másolata is ebben a formában őrizte meg a névalakot.
Ányos kéziratos köteteiben szereplő, hozzá világiak által írt levelek szintén több
esetben utalnak a címzett szerzetesi státusára; Orczy és Báróczy számára pedig, legalábbis
ahogy Ányos megőrizte leveleiket, kizárólagosan meghatározó levelezőtársuk egyházi
szolgálata. Előbbi akárcsak Bessenyei, levelében „Atyaságod”-nak szólítja, utóbbi pedig
egy divatos Klosterroman szereplőjeként tekint a műveit olvasó ifjúra.764 Mellettük meg
kell említeni az Ányossal legszorosabb kapcsolatban lévő Barcsayt is, aki az Orczynak írt
leveleiben többször is pálos szerzetesként emlegeti a „kis A+++”-t.765
A név mellett egy másik életrajzi és kötetelem is támogatja az „Ányos Pál” onimikus
névként történő értelmezését. Az Esztergári kódex 1778 októberében kelt előszava felhívja
az olvasó figyelmét a szerző életkorára:
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Ne várgy ’s kivány itt mély Gondolatokat, mert ezek huszon két esztendős koromtol ki
nem telhetnek; idővel tőkélletessebb szerzésekkel szándékozok szolgálni.766

Az adat a kötetben szereplők, illetve a rendtársak, a potenciális olvasók számára
ismert, nyomatékosítása azt jelzi, Ányos az intern közösségen kívül ismeretlen olvasókra is
számított: nekik fontos tudniuk, hogy költői identitásában nemcsak a választott életpálya
meghatározó, hanem az életkori sajátosságok is. A névvel szemben az életkor hatásáról
kevesebb adatunk van, de azok arra mutatnak, hogy az Ányos Pálról kialakított képben
mások számára is meghatározó a szerző ifjúsága. Barcsay Orczynak írott leveleiben őt
emlegetve például neve elé mindig kiteszi a „Kis” jelzőt,767 esetében ez még magyarázható
is a köztük lévő korkülönbséggel, a mester–tanítvány-viszonnyal. Batsányinak a
Gyöngyösi Árnyékához című Ányos-vershez fűzött jegyzete viszont a szerző életkori
sajátosságainak egy másik lehetséges értelmezésére hívja fel figyelmünket:
Gyöngyösi István, kétség kívűl nagy Poéta, és a’ magyar poézisnek valóságos attya
volt. Azonban, érdemeinek ’s méltó ditsősségének legkevesebb kissebbíttése nélkűl-is,
azt mondhattyuk róla Horátzius’ szavaival, (Serm. Lib. I. Sat. X. v. 68. seqq.), hogy,
Si foret hoc nostrum fato dilatus in aevum,
Deteret sibi multa: recideret omne quod vltra
Perfectum traheretur: et in versu faciendo
Saepe caput scraberet, vivos et roderet vngues.
Ugyan-ezt mondhatni magáról Ányosról-is. Melly nagy, melly helyre-hozhatatlan kár,
hogy tovább nem élhetett! Mit nem írt volna későbben (férjfiúi korában), a’ ki már
ifjantan, és a’ magyar poézisnek akkori állapottyában, illyeket írhatott!768

A jegyzetet Császár Elemér alighanem félreérti, amikor Batsányira hivatkozva
Ányos legkorábban írt művének tartja.769 Nemcsak filológiai érveket lehet felhozni állítása
cáfolásaként,770 hanem magát a szöveget is. Batsányi, ha jól értem, arra utal a Horatiusrészlettel, hogy bár Gyöngyösi „a’ magyar poézisnek valóságos attya” – miként Lucilius a
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rómaié –, de „ma” már jobb verset írna. Erre vonatkozik az „Ugyan-ezt mondhatni magáról
Ányosról-is”. Az „illyeket” kifejezéssel tehát a teljes életműre utal Batsányi: Ányos
minden munkája ifjantan íródott.
E kijelentés eredete az az antikvitásból származó életkorelmélet is, mely szerint csak
a harmincadik évével (az elméletek között egy-két év különbségek vannak a határ
megjelölésében) lép az ifjú férfikorba, tehát a 28 évesen meghalt Ányos minden munkája
„ifjantan” írodott. Batsányi terminológiája (és véleménye) egy általa korainak tartott
Ányos-mű esetében egyébként is más, miként az Egy Nimfa ditséri Keményt, Ekho felel
reája című versről írott jegyzetében, amelyben tévesen konkrét Gyöngyösi-hatást
tételezett, olvasható: azt Ányos „igen fiatal[on] ’s a’ versszerzésben gyakorlatlan[ként]”
készítette.771 Analógiaként megemlítendő még Kreskay is, aki egyik versében „Ember
korba” lépve, harminckét évesen búcsúzik ifjúságától.772 Az életkorelméletnek az ad
különös jelentőséget, hogy az egyes korokhoz Vergilius életműve alapján különböző
műfajokat rendeltek: csak férfi vághat bele egy eposz megírásába. Ebből a szempontból
szükségszerűnek tűnik, hogy Ányos 1782 táján kezd el foglalkozni egy nemzeti eposz
megírásának gondolatával; és efelől nézve feltűnő a Csokonai költői életútjával való
párhuzam is.773
Az empirikus személy és a költő személyének azonosítása persze korántsem
meglepő: Ányos azzal, hogy belépett a rendbe,774 szakított a világgal, ezt jelképezendő
megváltoztatta keresztnevét, és amint az a hivatalos iratokból kiderül, még családja
számára sem Istvánként, hanem Pálként élt ezután.775
Batsányinak a fejezet elején idézett zárójeles megjegyzése, a „külömben István”
azonban arra utal, hogy a hivatalos szerzetesi név nem minden probléma nélkül
működtethető költői névként. Ányos számos olyan verset írt, amelyeket kihagyott
szerkesztett köteteiből, nem vállalta őket, nem tartoztak bele az „Ányos Pál” névvel
hitelesített korpuszba. Batsányi tehát a szerzői név átvétele ellenére sem követi teljesen
kiadásában a költői önértelmezést. Ezt a címlapon azzal jelzi, hogy a tulajdonában lévő
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Akadémiai kódexszel ellentétben a szerzői név mögül elhagyja a szerzetességre utaló
értelmező jelzőt.776
Az empirikus személy és a költő nevének, valamint életrajzi adatainak egyezése
elfedi a különbségeket a szerző névvel vállalt szövegei és a kortársak által neki
tulajdonított művek között – Batsányi kiadványa a szöveggyűjtés jellegének megfelelően
leginkább ez utóbbinak tekinthető. Ennek a különbségnek a figyelembe vétele azonban már
csak azért is ajánlatos, mert ezzel az Ányos-szakirodalom egy jó részének problémája, ti.,
hogy szerzetesi mivoltával nehezen összeegyeztethető verseket írt, új összefüggésekbe
helyezhető. Ilyen kísérlet lehetne például a társasági költő funkciója felől feldolgozni az
általa nem vállalt műveket, mint teszi ezt Brassai Zoltán a Carberi Anna-levél
elemzésével.777
A szerzői névvel jelölt költői identitás szerepére egyébként maga Ányos hívja fel
olvasói figyelmét, amikor a Dobokai Sárközi István néven megjelent Kártigám nevezetes
Irojához című versét felvette az Akadémiai kódexbe, és szükségét érezte, hogy egy
magyarázó jegyzettel is megerősítse a vers alatt szereplő Á. P. monogramot:
Ezek a’ versek be vannak nyomtatva azon kőnyvnek elein a’ második kiadásban. és
ámbár azok alá ez a’ Név vagyon irva: Dobokai Sárközi István, annak más titkos oka
volt hogy nevemet meg változtattam, én tsináltam azokat a verseket.778

Az esztergári és az akadémiai kódex több peritextuális elemében is találkozhatunk az
„Ányos Pál” névvel. Két élesen elkülöníthető helye van a szerző megnevezésének. Egyik a
kötetek címlapja, a második pedig az egyes versek címsora, episztolák esetében pedig az
aláírás pozíciója.
Ányos Pál mint kötetszerző
Mind az Esztergári, mind az Akadémiai kódex címlapja auktoriális kötetet ígér, Stoll ezért
nem is vette figyelembe őket, és szemben A Besenyei György Társaságával a kötet
címének egyáltalán nincs olyan eleme, amely más szerzők jelenlétére utalna. Azonban
Ányos kötetei nem elhanyagolható arányban másoktól is hoznak szöveget. Ányos
sajátkezűleg összeállított versgyűjteményei élén álló címlapok tehát grammatikai
szerkezetük mai értelmezésétől eltérően nem kizárólag a jogi diskurzus magántulajdon-

zsák egy”. (MOL P szekció, Ányos család iratai, 3. cs., 1782, 36r.)
Ellenvetésül felhozható, hogy az Érzékeny gondolatokba történő belenyúlást tíz évvel később Ányos
szerzetességével magyarázza (BATSÁNYI 1953, 325.), de a Lilla dalok cenzúrája arra utal, hogy a hasonló
részletek nemcsak szerzetes szerzők esetében voltak törlendők.
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elképzelését és az irodalmi diskurzus eredetiség- és zsenikultuszát hozzák játékba, hanem
egy szélesebb szerzőfogalommal dolgoznak, amely A Besenyei György Társaságához
hasonlóan egybefogja a versszerző és a kötetszerkesztő szerepét.
A címlap és a kötettartalom ellentmondásos viszonyának feloldására a 18. század
végi sajtó példáját lehet analógiaként felhozni. Rát Mátyást a Magyar Hírmondó, Péczeli
Józsefet a Mindenes Gyűjtemény, Kármán Józsefet és Pajor Gáspárt pedig az Uránia
szerkesztőjeként szoktuk emlegetni. Ettől elválasztva kezelve hozzátesszük, hogy nemcsak
szerkesztették lapjukat, hanem a cikkek jelentős részét is ők maguk írták-fordították.
Azonban a tevékenységükre általuk használt kifejezések nem tükrözik a szerkesztő és a
szerző kettősségét: Rát magát írónak nevezi,779 Péczeli,780 Kármán és Pajor szerzőnek, sőt,
a Fanni és a Fanni hagyományai beküldője szintén így szólítja meg az Uránia
„szerkesztőit”,781 Batsányiék pedig a „Magyar Museum Írójihoz” utasított levelekben
várják az együttműködni szándékozók műveit.782
A szerző-szerep e szélesebb értelmezése magyarázza, hogy köteteiben Ányos
majdnem mindig jelzi (a két kódex 113 szövegéből 108 esetében) valamilyen formában,
hogy kitől származik a szöveg: ez leggyakrabban a címben található, más esetekben pedig
a vers alatt monogram utal az íróra. Azok a szövegek, amelyeknek a címében szerepel a
szerző, tipikusan az episztoláknak tekintett művek. Ez viszont a többi versre nézve válik
érdekessé: Ányos ugyanis másoktól nem közöl nem-episztolát, tehát minden egyéb szöveg
saját munkája. A monogram kiírása e szövegek alatt azt jelzi, hogy a címlapon megadott
név hatóköre az egyes versekre, ami pedig talán logikus volna, már nem terjed ki. Hogy a
címlap logikája nem feltétlenül csak egy mai olvasó (ti. e dolgozat írója) elvárása, azt az is
jelzi, hogy az Ányos halála után az Akadémiai kódexről másolatot készítő Stasics Elek
számára a kötet címlapján megadott szerzői név egyértelműen a költői korpusz
megjelölésére szolgál, így nála e név magába foglalja a nem-episztolákat: az eredeti
kézirattal ellentétben éppen ezért nem írja ki Ányos monogramját e versek alá.783
Stasicshoz hasonlóan értelmezi a címlap szerzőmegnevezését az Ányos-kódexek címét
nyelvtani szerkezetében megismétlő Fekete-kötet is. Grammatikájában eltérnek ugyan a
vizsgált Kreskay-címlapok (Barátságos mulatozások versekben. Irta Kreskay Imre Első
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Remete Sz. Pál Rendéből. Pesten. 1779., illetve Magyar Ódák avagy Énekek. Irta Kreskay
Imre. 1788.), de az előbbi, amely az episztolákat tartalmazza, szintén a Stasics-féle
megoldást alkalmazza. Még azon az áron is, hogy ez esetenként filológiai problémákhoz
vezet, mivel például néhány Ányos-vers szerzőségét sem jelöli, így a kötet logikája arra
utal, hogy azok Kreskay saját szövegei.
A címlapon jelölt név és a versek alatt, fölött megjelenő név, azaz a kötet- és a
versszerző közötti különbséget az Esztergári kódex azzal is hangsúlyozza, hogy az egyes
versekhez fűzött jegyzetekben megszólaló hang következetesen egyes szám harmadik
számban beszél a „poétá”-ról. Az Akadémiai kódex ettől eltérő gyakorlata („a’ 160dik
levelen egy (a) jelt tettem, és maid el feleitkeztem volna magyarázásárol”784) az
olvasóközönség eltérő képzetével magyarázható: az elsőt ismeretleneknek (is) szánja
Ányos, míg a másodikat elsősorban a barátoknak.
Ányos Pál mint versszerző
Ányos kéziratos köteteiben a vers-, különösen az episztolaszerző megnevezése szorosan
összefügg a címadási gyakorlattal. Az episztolák címét eltérő módon jelöli két kötete: az
Esztergári kódexben a címnek csak a címzett neve felel meg, a szerző neve itt az aláírásban
olvasható (néha a Gottsched által kárhoztatott módon rímpozícióba helyezve), az
Akadémiaiban viszont mind a küldő, mind a címzett neve a címben szerepel. A
szövegtesttől azonban mindkét kötet terében jól elkülönülnek a címek: aláhúzás, nagyobb
betűméret, az Akadémiai kódexben pedig még az elé tett sorszám is kiemeli őket.
Ányosnak a korábbi kötetében alkalmazott megoldása a vizsgált episztolapublikációkban
egyedi (bár összességében aligha lehetett ritka), viszont az Akadémai kódexben követett
megoldása megfelel az általános gyakorlatnak. A nyomtatottak közül ugyanígy jár el A
Besenyei György Társasága, Gvadányi hivatkozott kötete, valamint, hogy további példákat
ne említsek, a kéziratosok közül szintén ezt követi Fekete János.
Arra a kérdésre azonban nem könnyű a válasz (ha lehetséges egyáltalán), mi lehet a
funkciója az Ányos által választott címváltozatoknak, amelyek a rangban fölötte álló
levelezőpartnerek esetében (Barcsay, Báróczy, Orczy) a társadalmi állás állandóan
ismétlődő megnevezésével és a keltezési adatokkal az eredeti misszilis-kontextusra utalják
az olvasót. Ha magukból a kötetekből indulunk ki, akkor az Esztergári kódex végén
található lista, A’ mostanában élő Magyar iroknak Lajstroma, lehetséges kiindulópontként
szolgálhat. A lista a következő sorrendben tizennégy nevet tartalmaz: „Kapitány Barcsay
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Ábrahám”, „Báró Ortzi Lőrinc”, „Bárótzi Sándor”, „Bessenyei Győrgy”, „Gróff Nalátzi”,
„Mészáros Ignátz”, „Szlavi Pál”, „Dugonits András”, „Zekhenter Antal”, „Rátz Sámuel”,
„Molnár ’s Faludi”, valamint „Szabo Dávid” „Exjesuiták”, illetve „Konyi János”.785
Az, hogy ki szerepel a listán, aligha meglepő, annál inkább az, hogy ki nem,
különösen a kötet tartalmát ismerve. Az Esztergári kódexben található harminckét vers
közül az episztolák címében megnevezett személyek révén tíz kapcsolódik közvetlenül a
névsorhoz (Barcsay mint író és címzett, valamint Rátz), a listáról egyes darabok további
néhány személyt (Bessenyeit, Báróczyt, Orczyt, Zechentert), illetve műveiket emlegetnek.
Ugyanakkor szerepelnek olyanok is e kötetben, így pl. Kreskay és Virág, akik nincsenek
rajta a listán, jóllehet a címében állított kritériumnak kétségtelenül megfelelnek. Ez a hiány
mindenféleképpen elemzésre érdemes. Már csak azért is, mert mindegyik dátummal jelölt
szöveg a Barcsayval való megismerkedése utánról (1777. jún. 7.)786 származik, tehát
Ányos egyértelműen felvállalta már létező pálos kapcsolatait, barátait. Sőt, régebbi
személyi kapcsolatai az Esztergári kódexben összességében nagyobb arányban
szerepelnek, mint az „irok” alkotta új csoport: tizennégy szöveg köthető hozzájuk, ha
ideszámoljuk még azt a baráti kört is, amelyre a Kiss Boldizsárnak írott vers, az Alexis
című pásztorköltemény, továbbá a Megyesi Somogyi Jánosnak írt episztola utal. Sőt,
Báróczyval váltott leveleit, amelyek az Akadémiai kódexben maradtak ránk, nem is
szerkeszti be az esztergári kötetbe, jóllehet 1778 első felében már kezében kellett
legyenek.787
Az 1782-es Akadémiai kódexben található összesen nyolcvanegy szöveg megoszlása
eltérő képet mutat. Az Esztergári kódexhez képest immár elenyésző a korábbi kapcsolatok
aránya, Ányos azon versek közül hagyott el, amelyek az előző kötet végén található listán
nem szereplőkhöz íródtak: csupán négy vers utal rájuk, ezeknek Kreskay, Virág, illetve
Megyesi Somogyi címzettje. „A’ mostanában élő Magyar irok”-kal viszont – a bővülés
nagyobbrészt a lajstrom első felében lévőket érinti – látványosan szorosabb viszonyba
kerül Ányos: a nyolcvanegy szövegből ötven címében, címzettként vagy íróként már ők
szerepelnek. Tehát nemcsak darabszámra, hanem az 1778-as kötet közel egyharmados
arányához viszonyítva is megnőtt a súlyuk. Barcsayn és Rátzon kívül az Akadémiai kódex
bizonyítja Ányos közvetlen kapcsolatát Báróczyval, Bessenyeivel, Kónyival, Mészárossal
és Orczyval, az Esztergári kódexben olvasható listán felsoroltak felével. Ha a kapcsolati
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ÁNYOS 1778, o. n. [49] A felsorolás azt is tartalmazza, hogy ki ír verset, illetve prózát.
BARCSAY 2001, 148. Barcsay Orczy Lőrincnek, 1777. jún. 7.
787
Az Akadémiai kódexben 1778 márciusára datálva jelentek meg, az Esztergári kódexet 1778 őszén zárta le.
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hálók vizsgálatánál az önbevallást kiindulási alapként elfogadjuk, megállapítható, hogy
Ányos mindenkitől egy „kézfogásnyira” van, beírta magát a listára.
Ezek

az

adatok

a

kötetekben

közölt

episztolák

(illetve

episztolacímek)

irodalomszociológiai vonatkozását emelik ki: az episztolák címében Ányos már nem utal
szerzetesi mivoltára, korábbi személyi kapcsolatainak háttérbe szorítása, a „Magyar irok”,
egyúttal új barátai (az Akadémiai kódex előszava legalábbis így utal rájuk) előtérbe
kerülése egy másik csoporttal való azonosulását emeli ki. A címek szerzőségi és
címzettadatai A Besenyei György Társaságához hasonlóan az irodalmi kapcsolatokat, a
tájékozódás preferenciáit hivatottak jelezni.
A nem-episztolák esetében más a helyzet. Mint azt korábban jeleztem, Ányos a két
kéziratos kötetében található versek közül csak ötnél nem jelölte semmilyen módon
(mindegyik az Akadémiai kódexben olvasható), se címmel, se aláírással, se monogrammal
a szerzőt. Ez azért is érdekes, mert egy kivétellel még azon esetekben is megnevezi Ányos
a szerzőt, amikor a cím első személyű birtokos személyjele a kötet szerzőjére utalja az
olvasót. A következő versek esetében hiányzik a név: Győngyősi Árnyékához; Egy Nimfa
ditséri Keményt, Ekho felel reája; Az Isteni-Gondviselés; Érzékenységeim Egy Kedves
Atyámfiának idő előtt tőrtént halálán, valamint Az Ifjuságnak hivataljárol.
E kivételek az Ányos-filológia jelenlegi állapotában többszörösen is a szerzőség
problémájára irányítják a figyelmet: nem lehet őket aszerint elkülöníteni, hogy melyik
Ányos eredeti alkotása, és melyik nem. Az Isteni-Gondviselést már Batsányi is fordításnak
gondolta, de ellenpélda a Batthyány Károlyt gyászoló vers, amelyről biztosan tudni lehet,
hogy németből készült, meglehetősen hű fordítás, mégis sajátjaként szignózta.788 A
legérdekesebb a fenti versek közül mégis Az Ifjuságnak hivataljárol. Batsányi kiadásában a
függelékben közölte ezt a verset, jóllehet az Akadémiai kódexben az autográf változat
rendelkezésére állt. A kiadó döntése azért meglepő, mert a függelékben közölt többi vers
provenienciája bizonytalan, autográf kéziratuk ma már nem áll rendelkezésre, úgy látszik,
a szerkesztő sem tartotta megbízhatónak őket.
Batsányi eljárása ennek ellenére mégis érthetővé válik, ha elolvassuk a Magyar
Hírmondó 1780. május 27-i közleményét. Ez tartalmazza Szarka János levelét, amely
Sylvester Újtestamentum-fordításában olvasható mértékes magyar versekről számol be, az
e közlemény után a toldalékban üresen maradt oldalakat Rát egy „Báró N. Kapitány”
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Battyáni Károly Eő Herczegsége Halálán Egy Poétának Érzékenységei – A vers forrását tartalmazó levél
Mészáros gyűjteményében maradt fenn: Ányos Pál Mészáros Ignácnak, 1782. aug. 21. (MÉSZÁROS é.n.,
190r–191v. (Kiadva: MAY 1938.)
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nevezetű katonatiszt, valószínűleg Naláczy József,789 verses „íntésé”-vel tölti ki. E vers
kisebb változtatásoktól eltekintve megegyezik Ányos Az Ifjuságnak hivataljárol című
versével. Rát Mátyás ugyanennek a Báró N.-nek tulajdonítja 1781. június 9-én jelent meg a
Magyar Hírmondóban olvasható verset, amelyet Ányos szintén felhasznál.790 Az
Akadémiai kódexben Az Ifjúságnak hivataljáról után közölt, Barcsaynak címzett, Fel
emelsz a’ főldi Istenség székéhez… kezdetű 1781. decemberi episztola mottója e második
vers 22–24, illetve 9. sora, továbbá a kódexben az idézet szerzőjeként megadott „Egy
Erdélyi Méltoság” is a Rát-féle közleményre megy vissza.
A két versnek az Akadémiai kódexben elfoglalt helyéből (→3.4.2.1.1.) arra lehet
következtetni, hogy nem az a lényeges mely műből származik a mottó, ki a versek
tényleges szerzője, mert nem az intertextus, hanem a „kevéssel megelégedés” életelvén van
a hangsúly, illetve azon, hogy e sztoikus életeszményt egy „méltóság” vallja magának. A
mottó és az episztola problematikus viszonyát jelzi a vers kéziratos utóélete is: Stasics Elek
1785-ben

a

mottót

teljes

egészében

elhagyja,

Kis

János pedig

a

talányos

szerzőmegnevezéssel nem tud mit kezdeni, csak a szöveget tartja meg.791
A szerzői név tehát a később tárgyalandó időjelöléshez (→3.4.2.1.1.) hasonlóan az
eredeti kontextusra utal, az egyes szövegek azonban a kötet rendjébe sorolva önmagukon
túlmutató jelentőséget nyernek: a különböző eredetű, tematikájú szövegek, csakúgy, mint
Bessenyeinél,792

a

szerző-szerkesztő

koncepciójában,

elrendezésében

egységes

gondolatmenetet alkotnak. A versszerző Ányos Pál megnevezése egyrészt tehát az irodalmi
kapcsolatrendszerbe fokozatosan beilleszkedő, sőt, az ott egyre jelentősebb szerepet
betöltő írót állítja az előtérbe; másrészt viszont a kötetszerzői funkció felől lehet
megragadni a verseket író Ányost.
3.4.1.1.2. Nagyságos elmék
Bessenyei György és Ányos kötetei mellett a felvilágosodás kori magyar episztolaköltészet
alapkiadványai közé tartozik a Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. A
műfajjal foglalkozó legelső értelmezések óta úgy tartják, hogy Barcsay Ábrahám és Orczy
789

Ballagi szerint Naláczy „[v]erseivel nem volt megelégedve és elégette valamennyit, kettő kivételével,
melyek a bécsi Magyar Hirmondó 1780. és 1781-iki folyamaiban, »egy báró N– nevű erdélyi poétától«
aláirással jelentek meg. (BALLAGI 1872, 211–217.) Eltekintve a filológiai pontatlanságoktól, akár igaza is
lehet. A részletes érvelést l. LABÁDI 2004.
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Egy lapszámmal később (MHírm. 1781. jún 13., 46. sz., 366.) Rát beszámol a Nagy Méltóságú Galanthai
Gróff Eszterházi Pálnak Pétsi Püspökségre lett fel-emeltétesét inneplő Versekről. Elképzelhető, hogy
Ányos így ismerte az „Erdélyi Méltóság” verseit.
791
STASICS 1785, 128.; KIS é.n., 5v-6r.
792
HÁSZ-FEHÉR 2005.
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Lőrinc egymásnak írott episztoláit tartalmazza,793 ezt az állítást Barcsay nemrég kiadott
misszilisei kézzel foghatóan igazolták. A Barcsay-levelekkel foglalkozó fejezetben
(→3.3.1.1.3.) Egyed Emese kiadása alapján megkíséreltem elemezni és értelmezni, még ha
csak az egyik fél szövegei maradtak is fönt, az episztolák hogyan működtek eredeti
környezetükben. A szerzői név funkcióját a misszilisek esetében az elsődleges értelmezési
keretet adó társadalmi kódok szabják meg, változtatás csak a levelezésben, részben a
levelezés által dinamikusan alakuló, alakítható személyközi viszonyok révén lehetséges.
Barcsay misszilisei esetében láthattuk, hosszú hónapok után hogyan illeszkedtek bele ebbe
a folyamatba a versek, hogy aztán majd tíz éven keresztül meghatározó legyen jelenlétük.
Az 1789-ben megjelent kötet több ponton is eltér az episztolapublikációk 18. század
utolsó harmadában szokásos megoldásaitól: a kötetcím és -szerkezet, a versek tematikus
címe, valamint a misszilis episztolák járulékos részeinek elhagyása kiszakítják a műveket
az eredeti kontextusból, vagyis a kötetszerkesztő(k) által adott olvasási utasítás nem
episztolaként ismertetné fel a szövegeket. Az eltérés azért is feltűnő, mert mint Egyed
Emese részletes összevetései igazolják,794 a kiadott verses részek alapvetően csak a
helyesírásukban térnek el a misszilisekben olvasható szövegváltozattól.
A kéziratos formában a kortársak közül is csak kevesek által ismert levelezés,
valamint az utókor számára a legutóbbi évekig egyedül rendelkezésre álló kötet jelentős
különbségei miatt nem közömbös, hogy ki(k) volt(ak) a meghatározó(k) a nyomtatott rend
kialakításában. Mezei Márta szerint „[a]z Orczy–Barcsay-kötetet Révai úgyszólván
darabonként szerezte meg, a sorrendet itt maga alakította ki”,795 Egyed Emese viszont az
általa kiadott „leveleskönyv[et a Két nagyságos elmének…] mintegy filológiai tanúsításá”nak tartja, mivel „a nagybányai kéziratanyag és a könyv versanyagának tetemes része
közös”.796 Ez utóbbihoz csatlakozva a korábbiakban (→3.3.1.1.3.) utaltam arra, kortárs
forrásokból igazolni lehet, hogy Barcsay és Orczy 1782 folyamán maguk állították össze a
gyűjteményt, és a korábban elküldött Futó gondolat kivételével Orczy már a kész kötetet
adta át Révainak. Az Ányosnak küldött levél sorain kívül797 ezt igazolják Révainak az első
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„Als Dichter trat er [Barcsay] zuerst 1777 in Bessenyei’s Társaság auf, und erfreute sich bereits einer
besondern Aufmerksamkeit des Publicums, als seine Poesien, meist Episteln, 1789 Révai sammelte, und
[…] zu Pressburg herausgab” – FENYÉRY, TOLDY, 1827–1828, I:145, 155. L. még a (→2.3.) fejezetet!
794
L. a részletes jegyzeteket BARCSAY 2001. lapjain.
795
MEZEI 1998, 59.
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BARCSAY 2001, 9.
797
„Őszve vannak szedve mit én, mit Barcsaÿ nékem irdogált, ezek is a’ Szabadságrol valo levéllel és a’
fehér tatárokrol irtt rővid Historiával Atyaságodhoz fognak jutni, de elébb még kettőnknek meg kell
simittani, hogy egy Saturnus idejit érvén hiba nélkűl ki adathassanak” – ÁNYOS 1782a, 208–211. Orczy
Lőrinc Ányos Pálnak, 1782. aug. 23.

198

Orczy-kötet kiadása kapcsán írott levelei. Orczy még 1787-ben, a Költeményes Holmi
nyomtatása alatt kötetét vissza kívánta vonni, s helyette olyat ígért levelezőpartnerének, „a
mit még a kényes Frantz is csodálhat”.798 Ám Révainak ekkor még egyértelműen semmi
további információi nem voltak e másik kötetről. Ezt jelzi az ekkor küldött két címlapterv,
valamint azok az utalások, amelyek szerint ő a Költeményes Holmihoz fűzve szerette volna
Barcsay s mások verseit kiadni.799 Révainak csupán a helyesírást érintő javításai is nagy
ellenérzést váltottak ki Barcsayban, emiatt, pontosabban az erre való reflexió hiánya miatt
feltehető, hogy a kiadó mélyebben nem nyúlt bele a kötetbe, a szerkezet nem tőle
származik.800
Mindezek ellenére a kötetrend nem Barcsay és Orczy, hanem Révai szerepét emeli
ki. A Két nagyságos elmének… szerzői a kötet hangsúlyos helyein (címlap, előszó) nem
névvel szerepelnek, csak a társadalomban elfoglalt helyükre utaló nagyságos jelző áll. Míg
Ányosnál a szerző kilétének feltehető nemismerete részben magyarázat lehet, miért
használta mottóként az „erdélyi méltoság” megnevezést, addig Barcsay és Orczy esetében
az epitextusok tanúsága szerint egyértelműen a szerkesztői-szerzői szándékhoz köthető a
név eltitkolása. A kortárs főrangú írók számára a társadalomban elfoglalt helyükkel
nyilvánosan nem egyeztethető össze költői szerepük. Révai, mint kiadó, hosszan
győzködte Orczyt arról, művei nemcsak poétikailag, de témájukat tekintve is kiadásra
érdemesek, nevének vállalása pedig azért volna fontos, mert a főrangúak nem támogatják a
nemzeti nyelv ápolását célzó intézmények létrejöttét, jó példával szolgálhatna nekik. Ezt a
két érvet egyesíti a kötet címlapján két helyen is szereplő „nagyságos” jelző.
A címlapon először a „két elmének” jelzőjeként „prächtig” jelentésében áll a
kifejezés,801 tehát a versek minőségére utal. Másodjára viszont „als Titulatur” a szerzők
társadalmi rangját fejezi ki vele Révai. Utóbbi alkalommal grammatikailag teljes mondatba
ágyazódik a kifejezés: „A’ költeményes gyűjtemény’ öregbedésére a’ nagyságos
szerzőknek egyezö akaratjokból közre botsátotta Révai Miklós.” A teljes mondat Révai
kiadóként való megjelenésének jogosultságát igazolja, az „egyezö akaratjokból” kitétel
egyúttal a sorozatba illesztés jogát is jelenti.
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SZILÁGYI 1882, 315. Révai Orczy Lőrincnek, 1787. jún. 23.
A Költeményes Holmi kézirata átment a cenzúrán, „Nagyságod jelentette, hogy még valami versei
vagynak. Még nem volna késő felküldeni, vagy legalább megengedje, hogy másokét is hozzá adhassam:
Bartsaiét kivált”. – SZILÁGYI 1882, 314. Révai Orczy Lőrincnek, 1787 máj. 1. (L. még RÉCSEY 1898, 19,
20., ahol Paintnernek beszámol arról, hogy megpróbálja Orczyt rávenni, Barcsay és Bessenyei verseivel
együtt jelenjen meg kötete.)
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H. KAKUCSKA 2001, 349.
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„Nagyságos: Magnificus, a, um, herrlich, prächtig. Item als Titulatur so viel, als im Deutschen:
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Innentől viszont Révai veszi át a szerző(k) szerepét: ő ajánlja fel a kötetet egy ifjú
házaspárnak („Nagyságos […] Károlyi József Úrnak ’s Nagyságos Waldstein Erzsébet
Gróf Kis Aszszonynak […] Menynyegzőjökre inneplő versein kívül ezen költeményes
szüleményekkel kedveskedik alázatos szolgájok Révai Miklós”), ő ír a kötethet ajánló
verset is, és ő nevezi meg ebben a szövegek szerzőit.
Az ajánlóvers beszélője a „Károlyi Háznak őszűlt Énekese”-ként fellépő Révai
Miklós. A vers a műfaji konvenciónak megfelelően kifejti a főrangú párnak, elsősorban
Károlyi Józsefnek, melyek a társadalmi rangból, a családi hagyományból fakadó
kötelességek. Révai az ekkor született leveleiből már jól ismert problémára helyezi a
hangsúlyt: a főrend dolga nemcsak az ország látható gondjaival való foglalatoskodás
(hadakozás, kormányzás, bíráskodás, vallás védelme), hanem a szívre és a lélekre
figyelmezve a „Haza Nyelv” szeretete, támogatása. Ebbe a sorba illeszkedik Orczy és
Barcsay megnevezése, akik nemcsak mint tekintélyes férfiak példázzák a Révai rajzolta
ideális főnemest (jellemző, hogy Barcsay „jeles tettei”-t emeli ki a beszélő), hanem az apa
barátaiként személyre szabott érvként is felfogható a gesztus.
Bár paradoxonnak hathat, de a megnevezés ellenére költőszerepben megszólaló
beszélő elveszi a teret a tényleges szerzők elől. Elveszi a teret, mivel a kiadó, a
sorozatszerkesztő az értelmezés jogát is gyakorolja, a kötetről az ajánlóvers részletes
magyarázatot nyújt. Az értelmezés a felállított kötelességekről szóló tanítás részeként
mutatja be a gyűjteményt: a „hasznos Oktatás” a megegyezik a korábban a főrendtől
elvártakként felsoroltakkal, amit a Révai által elképzelteknek megfelelően kiegészít a
versekben „Nyelvünk’ ékesebb hangzása”. Az „Ugyan azok, kiknek már kisded
korodbann” kezdetű strófában Barcsay és Orczy nem költőként jelennek meg, hanem a
házasulandó ifjú apjának barátaiként, kiknek versei e baráti közösségben forgó gondolatok
lejegyzései. A gyűjtemény a korabeli költészeteszménynek megfelelően a szerkesztő
szerint a tanítás mellett gyönyörködtet is („Vagyon itt Játék is”), ám ez is e társadalmi
körhöz illeszkedik.
A kötet belsejében a gyűjtemény két részének alcíme (Két jó barát között való
levelezéséből szedett versek) ismét névteleníti a szerzőket, de a címlappal szemben nem
társadalmi rangjukat emeli ki, hanem a köztük lévő viszonyt helyezi a középpontba. A
szerzői név elrejtése a további két alegységben is megmarad. A fejezetcímekben a „versek”
semleges kifejezése fogalmilag elhatárolja az episztolától a szövegeket, így tehát az
időnként felbukkanó név szerinti megszólítások ellenére biztosítják, hogy ne lehessen
Hochgeboren, Gnädig.” – PÁPAI PÁRIZ 1801, IV, 266.
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automatikusan episztolaként értelmezni a szövegeket; az egyes versek címe, és a járulékos
elemek elhagyása szintén ezt a műfajsemleges értelmezést támogatja. (→3.4.1.2.2.)
A Két nagyságos elmének… tehát kétféle szerzőképet kínál fel olvasóinak. Míg a
kötet kiadója a hangsúlyos helyeken a társadalmi és költői nagyságukat helyezi az előtérbe,
addig a kötet belsejében az emberi-alkotói közösségüket. Az első miatt fontos a név
kitétele, de jellemző módon a szerzőknek csak a családnevét árulja el az ajánlóvers; a
másodikban nem fontos a szerző neve, a hangsúly a témán van, s ezt a címadási gyakorlat
is kifejezi.

3.4.1.2. Címek
„Ki-mondhatatlan őrőmmel vettem az elrejtett drága portékáknak Laistromát” – kezdi
Barcsay Ábrahám 1772. május 29-i levelét. Az előző levelek alapján egyértelmű, hogy
ekkor még nem olvasta Orczy verseit, és most is csak címeket kapott. A lista alapján –
talán Orczy felkérésére – a verseket hat szövegosztályba sorolja: „letzke, intés”;
„Apollonak sugarlásábol” költ, a megnevezés alapján talán múzsaversek; „tréfás Satirák”;
„Levél”, „NapKeleti mese” és végül „áhitatos irások”.802 Figyelemre méltó, hogy Barcsay
pusztán egy címlista és addigi „Orczy-ismeretei” alapján készítette el a felosztást. Az, hogy
ilyen magabiztosan osztályozta az ismeretlen műveket, arra figyelmeztet, e peritextuális
elem az egyes művek műfaji besorolását illetően fontos információt tartalmaz(hat).
Barcsay példája nem egyedi. Kazinczy halála után a Magyar Tudós Társaság megbízza
Toldyt, Bajzát és Szemerét, hogy a széphalmi mester művei közül az özvegy által
felküldött címlista alapján válogassák ki a kiadandó darabokat. Hozzá kell azonban tenni,
hogy a Barcsay-levél után hat évtizeddel a jelentés már hangsúlyozza e munka
nehézségeit.803 A címekkel kapcsolatos felfogás, elvárás azonban még ekkor is élt,
máskülönben nem kapnának ilyen felkérést.
Prónay és Szemere ellentéte Berzsenyi „episztolái” kapcsán (→2.5.) persze rávilágít
arra, hogy az ilyen adatok felhasználhatósága korlátozott: a cím a változó műfaji
elképzelések miatt sok esetben mégsem egyértelmű iránytű egy-egy szöveg besorolását
illetően. Az episztola esetében újabb probléma, hogy a műfaj a beszédszituációból adódóan
egy kiválasztott személyhez szól, akit az olvasó kedvéért muszáj megnevezni, s ez
rendszerint, ismét csak a beszédszituációból következően a címben tehető meg
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legkönnyebben.
Mindezek ellenére az irodalomtörténeti hagyományban az episztola műfajába sorolt
művek címe már a vizsgált fél évszázadon belül is jelentős különbségeket mutat. Az
eltérések egyrészt a szövegcímeket (ilyen például a címzett megnevezésének változásai és
a dátumjelölés címbe emelése), másrészt pedig a szöveg fölötti egységeket, azaz a kötet- és
a cikluscímeket érintik.
3.4.1.2.1. Kötet- és cikluscímek
A legjelentősebb különbség a 18. századi episztolázók és a törés után megjelent költői
levelek között, hogy az utóbbiak esetében az egyes szövegek műfajisága a kötetek
peritextusában hangsúlyosan is megjelenik. Kis János, Ungvárnémeti Tóth, Berzsenyi vagy
Kazinczy kötetei, kötettervei a könyvek, ciklusok élén szerepeltetik a műfaji megjelölést:
episztola. A besorolás ugyan már a kortársak szerint sem mindig probléma nélküli, elég
csak Kölcseynek Kis János kötetéről írott kritikájára gondolni (→2.4.3.5.), de a szerzői,
kötetszerkesztői értelmezés egyértelműen nyilatkozik meg ebben, s magát a műfaji
szempontú felosztást a kortársak nem is kifogásolják. A megnevezés, valamint az a rend,
amelybe beleilleszkednek a műfaji megnevezést tartalmazó kötetek (nem indokolatlan
tehát ezzel kapcsolatban Merényi Annamária szóhasználata: „a kor szokásos elrendezési
gyakorlata”804) Horatius műveinek kiadási gyakorlatára utasítja az olvasókat, az ott
előkerülő műfajokra, s ezek hierarchiájára. A kötet- és cikluscím architextusként a
korábban elemzett műfaji előírásokat (→2.4.3.) hozza játékba.
Ezzel szemben az 1800 előtti episztolázók gyakorlata egészen más képet mutat.
Számos esetben egyszerűen semmi sem utal a versgyűjtemények kiemelt helyein arra,
hogy milyen műfajú műveket tartalmaznak: a jelentősebbek közül Ányos, Kreskay, Fekete,
Barcsay és Orczy kötetei ilyenek. Az episztoláknak tekintett, esetenként verset és prózát
egyaránt tartalmazó művek a köteteken belül sem különülnek el a nem-episztoláktól, a
kötetcím így együtt kezeli őket, egyedül legfeljebb a formát (vers) hangsúlyozza. A
kötetcím a névvel kiegészülve a költői identitást erősíti (→3.4.1.1.).
Természetesen 1800 utánról is lehet olyan köteteket felhozni, amelyek bár „horatiusi
leveleket” tartalmaznak, sőt, kizárólag azt tartalmaznak, ám kötet- vagy cikluscím ezt
mégsem nyomatékosítja: Virág 1810-es évek első felében megjelent kötetei (Poémák,
Thalia, Eurydice)805 címükben műfajsemlegesek. E semlegesség, illetve ennek lehetséges
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értelmezése, ti. a költőszerep hangsúlyozása, szintén igaz ezekre a kötetekre.
A Besenyei György Társasága címe már az 1800 előtti versgyűjtemények másik
típusához vezet, amelynél nem a költői szerepre esik a hangsúly, hanem a személyes
kapcsolatokra. Ennek további példái a Molnár Borbála- és a Gvadányi-féle címváltozatok
(ez utóbbinál a második rész: Mostan már fognak következni, ezen Folyó Esztendőbe
munkált Verses Levelezéseim), amelyek a későbbiekkel szemben az episztolát nem mint
irodalmi műfajt, hanem mint a gyakorlati írásbeliség körébe eső szövegtípust emelik ki.
Az 1800 előtti időszakban az episztolák kötet- és cikluscímeire eddig megállapított
két típusról legtöbbet talán mégis az átmenetek árulják el. Az átmeneti jelleg vagy annak
köszönhető, hogy a kötet szerkesztője felülírja a szerző által hagyományozott rendet, mint
Batsányi az Ányos-kiadás esetében, vagy maguk a szerzők módosítják ekként az eredeti
kontextust, mint a Két nagyságos elmének… esetében. A Barcsay–Orczy-kötetben a
szövegek három csoportba vannak osztva. Az első, tipográfiailag is elkülönített egység
egyetlen verset, a Futó gondolat a szabadságrólt tartalmazza. A másodiknak és a
harmadiknak hasonló a címe (Két jó barát között való levelezéséből szedett versek. Első,
illetve Második rész). Mint Révai leveleiből tudni lehet, az első nagyobb részt Barcsay, a
második viszont Orczy verseit tartalmazza. A fejezet szempontjából nem a kiadó
nyilvánvaló (?) pontatlansága az érdekes, hanem az, milyen elemet emel ki a második és a
harmadik ciklus címe. A kötet rendjében haladva – s nincs tartalomjegyzék, mely a lineáris
rendet felülírja – az e szövegekről az ajánlóversben adott leírást (→3.4.1.1.2.)
hangsúlyozza, ti. a levelezésből vett versek a baráti közösségben forgó gondolatok
lejegyzései. Nyomatékosítja tehát a művek eredeti közegét, a levelezést – ez az 1800 előtti
kiadványok második csoportjának felel meg –, a szövegekre vonatkozó másik elem, a vers
említése viszont az első csoporthoz köti a Két nagyságos elmének… cikluscímeit, mivel a
forma kiemelése a költészet területére utalja a műveket. A műfajról tehát e cikluscímek
nem árulnak el semmit, s mint a későbbiekben látni fogjuk, a szövegek címei is inkább a
tartalomra helyezik a hangsúlyt (→3.4.2.1.2.).
Az átmenetre hozott másik példa Batsányi-féle Ányos-kiadás. A szerkesztőnek a
pálos rendtagok révén rendelkezésére állt az Akadémiai kódex, valamint jónéhány olyan
szöveg is, amelyet felhívására a kiadása számára küldtek be. Ezek egy részét maga a szerző
nem tartotta megőrzésre méltónak, ezért nem maradtak fönn autográf köteteiben, más
részét viszont feltehetően már második kéziratos kötetének lezárása után készítette, ezért
nem kerültek bele. Batsányi e vegyes provenienciájú forrásokat kiadásában négy részre
osztotta fel. Az elsőnek nem adott külön nevet, a másodikat Énekek, a harmadikat Levelek,
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míg a negyediket a Toldalék cím alatt hozza. Elképzelhető, hogy a Levelek kifejezés az
epistola mintájára a „költői levelet” takarja, Császár mindenesetre szükségesnek tartotta a
jelzővel kiegészíteni a kötetről adott leírást.806 Batsányinak azonban a kiadáshoz fűzött
jegyzetei és szöveggondozási gyakorlata arra utal, hogy inkább az eredeti közegre utal e
cikluscímmel; mindezzel együtt a szövegek költőiségét maga sem tagadja („Ányos’
kiadójának poétának […] kell lenni magának-is…”).
Jóllehet a Batsányi-perben megnyilatkozó irodalom- és műfajszemléleti álláspontok
(→2.4.2.) alkalmazása e kiadásra nincs minden probléma nélkül, az mindenféleképpen
árulkodó, hogy míg ott Batsányi a költői levél beszélőjét a vád értelmezésével szembe
menve kifejezetten elhatárolja a polgár-magánember szerzőtől, valamint művét a
gyakorlati írásbeliség körébe tartozó, s így bizonyítékként felhasználható levelezéstől,
addig az Ányos-kötet bevezetőjében épp ellenkezőleg jár el. Tervezi, hogy Ányos „jó
baráttyainak levelei”-t is kiadja.807 A szöveggondozás során pedig több esetben is
feltételezhető, hogy az Ányos által hagyományozott szövegállapotot a misszilis szövegéhez
igazodva javította, az elhagyott prózai részt visszaillesztette. Az 1782. áprilisi, Orczy
Lőrincnek írt episztola esetében ezt az eredetivel is igazolni lehet, s ebből kiindulva a többi
esetben is feltételezhető, hogy autográf forrás állt rendelkezésére, s a prózai rész nem az ő
„csinálmánya”.808

Batsányi

szerkesztői

eljárása,

az

episztolák

levéllé

való

„visszaminősítése” az általa összeállított kötet és a forrásul szolgáló szerzői kézirat eltérő
koncepciójából fakad.809 Az Ányos Pál’ Munkáji a teljes életmű kiadására vállalkozik (a
kimaradtakat elég csak „toldalék gyanánt” közzétenni), míg Ányosnak az Akadémiai
kódexben kialakított szerzői identitása csak egy részét fedi le költői életművének.
A kötet- és cikluscímek e felosztása kapcsán azonban a lényegi különbségek ellenére
is van közös pont: az episztolákat levelezésként értelmezők sem teszik hozzá, hogy e
művek eredendően nem egy szélesebb nyilvánosság számára készültek, jóllehet az egykorú
irodalmi külföldi gyakorlat, például Jacobi és Gleim, ezt az elhatárolást megteszi. 810 A
különbség abban áll, hogy a nyomtatott nyilvánosság távoli vagy a kéziratos nyilvánosság
közeli közönségének készültek-e az episztolák. Erre részben a verscímek változásai
adhatnak választ.
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3.4.1.2.2. Verscímek
A műfaj sajátosságaiból adódóan a vizsgált időszakban legállandóbb elemnek a verscím
bizonyul. Az esetek többségében ugyanis az episztola címe egyszerűen a címzett neve.
Ennek nyilvánvaló példáiról, és egyes változatairól Ányos kapcsán már részben volt szó.
Az episztolák címének és szerzőségi adatainak megadására (meg nem adására) másik
megoldást többek között a Két nagyságos elmének…, valamint Baróti Szabó köteteinek
lapjain lehet megfigyelni: az eredeti kontextusra utaló neveket a tematikus címek váltják
fel. Kreskaynál egy harmadik megoldás található: ő keveri a két típust, hol az eredeti írót
és címzettet emeli a címbe, hol elrejti őket allegorikus nevek mögé (így tesz Verseghyvel
folytatott levelezésével), hol pedig tematikus címet ad.
A pusztán a megszólított nevét címbe emelő episztolák a levelezőpartnerekre
helyezik a hangsúlyt, s mivel ez számos esetben egyéb elemekkel is kiegészül (dátum, az
illető társadalmi állása) a szöveg a konkrét levélszituációt, a referenciális olvasást helyezik
előtérbe. A rendelkezésre álló misszilisekkel összevetve azonban megállapítható, hogy a
„verslevelezők” a prózai részt csak az abban az esetben tartják meg köteteikben,
amennyiben azok szorosan érintik költői identitásukat, egyéb esetekben elhagyják azokat.
Ennek a típusnak a korábbian tárgyaltakhoz képest szélsőséges esete Gvadányi
Únalmas órákban… kötete. A címzettek címbe emeléséről adott értelmezést alátámasztja,
hogy egy rövid bevezető erejéig szükségesnek tartja bemutatni levelezőpartnereit az
olvasóknak (hasonlóan az ismeretlen heroidaszereplőkhöz), és tisztázza a köztük lévő
viszonyt is, hogy a „a’ Kegyes Olvasó” helyes „ítélettel légyen” a hozzájuk írott levelekről.
A bemutatás a szükséges életrajzi adatokon túl utal arra is, hogy mindkét címzett „a’ jó
ízléssel, a’ szép Magyarsággal író Poéták száma közűl való”.811 Ami igazán érdekessé teszi
Gvadányi megoldását, az az, hogy a címzett nevét és az episztola dátumát kisebb betűvel
szedi, ellenben más adatokat is a címbe emel. Ezek az adatok az egyes szövegek
összetartozására utalnak, a fő hangsúly a tipográfiával kiemelt információra kerül, amelyek
a kötet lineáris, időrendjétől eltérő olvasást teszik lehetővé. (→3.4.2.1.4.) Mindemellett
Gvadányi címváltozataira is igaz, hogy minden bizonnyal nem az eredeti misszilist közli.
Erre már a legelső, Csízi Istvántól kapott levél is példa, amely bevallottan elhagyja
„köttetlen szavakkal írott” részt.812
A címnek azon funkciójára, mely a misszilis-eredet megőrzését szolgálja egyes törés
utáni szövegek esetében is igazolni lehet. Kis János 1814–1815-ös gyűjteményes
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kiadásában az Episztolák kötet néhány olyan művet is tartalmaz, amely a címben megadott
dátum segítségével jelzi, hogy jó húsz évvel korábban keletkezett, de a címzett
bemutatásánál jelenlegi állapotára is utal: Szent Györgyi Józsefhez, most Debreczen
városának Orvosához, Göttingában. 1792., Néhai Nagy Mélt. Gróf Teleky Józsefhez,
midőn 1792-ben a’ Frankfurti Császári koronázás után Göttingen felé térvén ott két nap
múlatott.813 Ezzel a megoldással rokonítható Batsányinak az a lábjegyzete is, amelyet a
Virág Benedeknek írt Ányos-episztolához fűzött:
Hogy Ányosnak e’ jövendőlése nem hiú beszéd, vagy tsupa barátságbéli szívességből
eredett ditséret volt, azaz, hogy V. Úr valósággal egygyik fő poétája hazájának: tudgya
a’ mái Magyar Világ814

Kis és Batsányi megoldásai szerint a misszilis akkor nyer létjogosultságot, ha a
címzettek személyes tetteikkel, életükkel utólag (is) kiérdemelték, hogy episztolát (!)
írjanak hozzájuk. Ez a gesztus természetesen már a címzettekkel szemben elvárt
példázatosság (→2.2.) jegyében értelmezhető, nem elég a közte és a szerző között fennálló
baráti kapcsolat. De ezek a szövegek még így is megőriztek valamit a misszilis-eredetikből
(Batsányi esetében a műfaj rovására) a név és a dátum révén. A műfaji szabályoknak való
megfelelést (vagy a Batsányi-féle kiadásnál a „visszaminősítést”) ezekben az esetekben az
új kontextus teremti meg: a kötet. Kisnél ez elég egyértelműen jelenik meg, azonban még a
korábbiakban említett Virág-köteteket is fel lehet hozni példaként. Virág az 1810-es évek
három kiadványában saját, többször is névvel, dátummal szereplő episztoláit Horatius
szatíráival és episztoláival együtt közli, így a misszilis-olvasattól eltérő értelmezést
támogatja.
A címzettek jelentőségének megnövelésén, ritkábban, irodalmi szerepének
hangsúlyozásán kívül is vannak olyan levélelemek, amelyek megváltoztatásával az
episztola költőiségét igazolni lehet. Az egyik értelemszerűen magának a megszólított
nevének kivétele a címből, a másik pedig a keltezés megváltoztatása. Mindkét megoldásra,
és ezek egyidejű alkalmazására is van példa a „verslevelezők” körében.
A címzett nevét a törés előtt az általam ismert adatok szerint sohasem módosítják
másvalaki nevére, mint esetenként (pl. Kazinczy) teszik ez a törés utániaknál. A
változtatások többsége, például a Barcsay–Orczy-kötetben, a verset tematikája szerint
címzi újra. Eklatáns példája ennek az Arkadia’ le íratása címen ismert költemény.815 A
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Barcsay–Orczy-levelezésben az 1772. szeptember 15-i levél eredeti környezetében816 a
„verslevelek” közé tartozik (→3.3.1.2.3.). A kéziratos könyvtervtöredékben olvasható
változat magán a szövegen is változtatott néhány ponton – közülük legfontosabb a
megszólított „Mecénás” „Kenyeres”-re cserélése, valamint a Marcus Junianus Justinus
harmadik századi történetírótól vett latin nyelvű részlet beiktatása a prózai missziliszárlat
helyére817 –, de a címterv (G*ralis B.O*k 15dik 7bris 772. Felelet) továbbra is utal az
episztola eredeti közegére, sőt, az előtte lévő szöveggel dialogikus viszonyba helyezi. A
kötetben olvasható cím azonban a szöveg tartalmi szempontú összefoglalása. Igaz, az ilyen
típusú átalakítások magát a műfajt nem (vagy nem feltétlenül) változtatják meg, mivel a
szöveg formai és szerkezeti felépítése továbbra is az episztola jegyeit mutatja. (Sőt, a
misszilis-eredetre is utalnak a Két nagyságos elmének…-ben olvasható „’s. a’ t.”-k.) A
tematikus változatás mellett megfigyelhető még a címzett nevének elrejtése: akár
allegorizálás (Kreskay), akár semleges megszólítottak (pl. Egy jó barátomnak)
alkalmazásával.
A másik lehetőség a dátum megváltozatása. A változatás első lépése, ha a kötetbe
szerkesztés során az időjelölésnek az értelmezésben szerepet szán a szerző-szerkesztő.
(→3.4.2.1.1.) A következő fokozat, ha csak az évszámot közli a szöveggel együtt, míg a
legvégső, amikor minden időjelölés eltűnik a szöveg fölül. A változtatás szempontja
nyilvánvaló: az adott pillanattól való eloldás. A dátum jelentőségének eltűnése igen korán
megkezdődik, már Stasics másolata sem őrzi meg sok helyütt, nem tartja szorosan a
szöveghez tartozónak. Ezért is meglepő, hogy Kazinczy, aki pedig saját episztoláit nem
dátumozta, egy Ányos-vers kapcsán hiányolja a keltezést, úgy látszik, egy korábbi
időszakra nézve ezt még Kazinczy is műfajkonstitutív elemnek látja:
Ezt [Kapitány Krajnik Lászlóhoz] én az eredeti leveletskéből írtam-le. A’ szegény
Á… el-felejtette fel-jegyzeni a’ napot és esztendőt; barátja pedig többé nem emlékezik
reájok. – K818

A címek azonban nemcsak a szöveg fölött találhatók, a tartalomjegyzék is adekvát
megjelenési helyük. A tartalomjegyzékek funkciójuk szerint alapvetően a kötet lineáris
rendjének felülírására szolgálnak, a cím szerint felsorolt szövegek elkülönülnek a többitől,
az olvasó választhat, hogyan olvassa a kötetet. A vizsgált időszakban és kiadványokban
816
817

BARCSAY 2001, 61–63.
Sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy a pozsonyi színház homlokzatán valóban ez a felirat van-e, mint a
levél jelzi, a részlet mindenesetre a következő mű első könyvéből származik: Historiarum Philippicarum
T. Pompeii Trogi Libri XLIV in epitomen redacti a M. Iuliano Justino.
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azonban, különösen 1800 előtt még nem általános a tartalomjegyzék, a szerzői-szerkesztői
értelmezés tehát a kötet lineáris rendjét helyezi előtérbe. Paradox módon a tartalomjegyzék
egyes átmeneti esetekben szintén ezt az olvasást ajánlja: az Ugyan ahhoz címek
megjelenése még a tartalomjegyzékben is az előzmény(ek)re utasítja az olvasót.
Ennek azonban csak annyiban van jelentősége, ha a tartalomjegyzékben olvasható
címek eltérnek a szöveg fölött olvashatóktól. A különbség lehet minimális, ami nem érinti
lényegesen a szövegek befogadását, mint például Gvadányi idézett köteténél. A terjengős
címek megismétlődnek a mutatóban is (ami az alkalmi költemények kötetbe
szerkesztésének gyakorlatában nem feltétlenül van így), s csak apróbb különbségeket lehet
regisztrálni – a kötet belsejében a címben olvasható előreutalás („Ebbe tzélomat el-is
értem, a’ mint alább ki-is fog tettzeni.”)819 kimarad a tartalomjegyzékből.
Fontosabb azonban a több esetben is megfigyelhető tipográfiai eltérés. A mutatókban
ugyanis a különböző címelemek, név, foglalkozás, dátum egyféle szedéssel jelennek meg,
jóllehet a kötet belseje csak egy-egy elemet, rendszerint a nevet emeli ki. Ez bizonyítja
ugyanis, hogy a minden elem szerves része a címnek. Ez rámutat arra is, hogy a kötet
belsejében sok esetben egyedül tipografikus szempontok határozzák meg a kiemeléseket:
csak egyetlen (rendszerint az első) sor van nagyobb betűmérettel szedve, ha a cím
átcsúszik a következőbe, az már automatikusan kisebb lesz. Még olyankor is, ha a sortörés
egy szó belsejére esik, mint nem egy esetben a Két nagyságos elmének… esetében.
Jelentősebb eltérés ezen kívül még azokban az esetekben fordul elő, amikor az
eredeti kötetszerkezetet egy későbbi kiadás megbontja. Ilyen a Toldy és Bajza által
megvalósított Kazinczy-kiadás. Az episztoláknak a kötet belsejében olvasható címéből a
tartalomjegyzék a néven kívül mindent elhagy, hozzáteszi azonban a kötet belsejében sehol
sem szereplő évszámot. A sajtó alá rendezők szempontja egyrészt tehát a Kazinczy-féle
műfaji szabályok érvényesítése – ezt igazolja a műfajok szerint rendezés –, másrészt pedig
a történeti szempont kiemelése. A dátum megadásával a szerző „fejlődésének” útja is
nyomon követhető, a kötetrendhez tehát ez adja meg a kulcsot. A dátum azonban nemcsak
ilyen esetekben értelmezési segédlet.

3.4.2. Kötetrend
Az episztolák gyűjteménybe rendezése egyrészt a műfaj alkalmiságának változó
818
819

KAZINCZY é.n. 47r-v.
GVADÁNYI 1795, 110. V.ö. GVADÁNYI 1795, 234.
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megítélésével függ össze. Az alkalmi költemények publikálásának az ókorban kialakult két
alapvető modellje, a horatiusi és statiusi820 azonban korántsem alkalmas a felvilágosodás
kori episztolagyűjtemények egy jó részének, elsősorban a „verslevelezőkének” leírására,
mivel nem egyszerzős kötetekről van szó. Az 1800-as évek előtt azonban többféle
megoldással lehet találkozni, ám ezek közül egyiket sem lehet alapváltozatként kiemelni, s
a többé fölé helyezni. A triviális kijelentést az indokolja, hogy A Besenyei György
Társasága e tekintetben is meghatározza az episztolaértelmezéseket: a polilogikus rend a
szerző-szerkesztőnek a nemzeti narratívában betöltött szerepe folytán elfedi, amit a levelek
gyűjtésére vonatkozó korabeli szokásoknál megállapítottam (→3.3.1.3.): ez a kötetrend a
korszakban inkább kivétel, mint általános gyakorlat. Az episztolagyűjtemények rendjét a
misszilisek gyűjtésének gyakorlatához hasonlóan elsősorban a dialógus alakítja, amit az
antik minták nyomán időben előrehaladva felváltanak a monologikus rendet követő
kiadványok. A fejezetben ez utóbbi két kötetrend értelmezésére vállalkozom, a polilógus
elemzését mellőzöm.821

3.4.2.1. Dialógus
A felvilágosodás kori magyar irodalomban az episztolák kötetbe rendezésekor többféle
dialogikus formát lehet megkülönböztetni. Egyik ezek közül az imitatio–æmulatio
klasszikus elve szerint épülő, amely a levélpárok publikálását tematikus, poétikai és nyelvi
szinten felfogott költői versengésnek tekinti. Rettegi megjegyzése Lázár János 1765-ben
megjelent latin nyelvű episztolái kapcsán e felfogás jelenlétéről tanúskodik:
Nagy poeta volt és sokan correspondáltak véle versek által, melyekre való feleleteit
kinyomtattatta. Difficultálom benne azt, hogy akik versekkel írtak neki, azaknak
verseit ki nem nyomtattatta, hanem csak az azokra való maga feleleteit. Hihető azért
cselekedte, hogy comparatio ne essék a dologban.822

Igaz ugyan, hogy a forrás kétségtelenül elfogult Lázárral szemben – a napló
bejegyzéseiből ítélve Rettegi egyáltalán nem kedvelte az erdélyi főurat, s az idézet utolsó
mondatában sem különösebben nehéz az antipátia jelét felfedezni –, de mégis létező
elvárásra hivatkozik. Hogy valóban nem Rettegi egyedi rosszindulatáról van szó, azt a
Lázár Jánoshoz szorosan kötődő Kovásznai Tóth Sándor bizonyítja. Egykori alkalmazója
820

ADAM 1988, 121–126.
A Bessenyei-kötetről l. →3.3.1.1.1.
822
RETTEGI 1970, 288. (Kiem. tőlem. L. G.) Egyed Emese az értelmezésem szempontjából fontos utolsó
mondatot már nem idézi (BARCSAY 2001, 29.).
821

209

magyar verseit elemezve a következőt jegyzi meg:
Akár a dolgot és magát a feleletet, akár a verseket és azoknak megegyező végeiket,
akár pedig az igaz és valóságos magyar nyelvnek ékességét, és a kifejezésnek
fontosságát gondolja valaki, kitetszik, mely sokkal elébb valók ez[ek] a gróf Lázár
versei a Páter Bíróénál, amely, ezek mellett, gyermeki munkának tetszik előttem.823

Mindkét

elképzelés

összetartozó

episztolapárokban

gondolkodik,

együttes

megjelenésüket versengésként, ennek elmaradását pedig e versengéstől való félelemként
fogják fel. Az imitatio–æmulatio jellegéből adódóan azonban csak egy-egy verspár
publikációjára alkalmazható. A Magyar Museum episztolaközlési gyakorlata (→3.3.2.1.) is
alátámasztja ezt: Ányos szövegei esetében, jóllehet több szöveg áll Batsányi
rendelkezésére csak verspárokat közöl, több versre kiterjedő dialógust nem. A dialogicitás
megjelenése azért különösen jelentős ebben az esetben, mert önálló kötetbe szervezve az
episztolákat, Batsányi a monologikus rendet követi.
Igaz azonban, hogy még a monologikus rend alapján építkező kötetekben is előfordul
egy-egy ilyen páros közlés. Ezekben az esetekben a szövegek összetartozását, csakúgy,
mint a periodikákban, a második címében rendre jelzik a szerkesztők. A Két nagyságos
elmének… példája mellett még kéziratokban is találkozhatunk ezzel a megoldással: Kis
János másolás közben módosítja Feleletre az Ányos kötetében olvasható Barcsay-episztola
címét.824 1800 után effajta páros közlésre a kisnyomtatványok hozhatók fel példaként.
A dialogicitásnak ez a felfogása azonban nem alkalmazható számos írott és
nyomtatott episztolás kötet esetében. Ezekben ugyanis nem feltétlenül a versengésen van a
hangsúly, hanem valamely téma több szövegen keresztül történő kibontásán, a közös
munkán. Ez a dialogicitásnak a misszilisekhez kötődő gyakorlatára vezethető vissza
(→3.3.1.3.).
3.4.2.1.1. Dialógus és időrend: Ányos kötetei
A névjelölés problematikája kapcsán már szó volt arról, hogy Ányos két kéziratos kódexe,
jóllehet címük szerzői gyűjteményt ígér, a benne található episztolák révén többszerzős
kötetek. A szövegek elrendezésére vonatkozóan a szakirodalomban Császár Elemér kritikai
kiadása nyomán elfogadott, hogy Ányos mind az Esztergári, mind az Akadémiai kódex
esetében a korabeli kötetekhez képest szokatlan módon az időrendet választotta
szervezőelvnek.825 A kötetek kézbevétele igazolja az idő kiemelt szerepét Ányosnál. Az
823

KOVÁSZNAI 1970, 149.
KIS é.n., 5v-6r.
825
ÁNYOS 1907, 236. Mezei Márta Császárt követve beszél a kötet szerkezetéről: MEZEI 1998, 62.
824
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első kódex előszavában hangsúlyosan szerepel a szerző életkorára történő utalás, az
episztolák dátumjelölést tartalmaznak, és még egy jegyzet is utal a konkrét időpont
fontosságára. Ezenkívül a szerző-szerkesztő a kötet összeállításának idejét is megadja.
Mindezek ellenére Császár észrevétele csak megszorításokkal érvényes: dátummal
ugyanis csak az episztolák rendelkeznek, s mint a Győngyősi Árnyékához lehetséges
olvasatai kapcsán már rámutattam (→3.4.1.1.1.), a nem-episztolák esetében az időrendből
következő értelmezések nem mindig helytállók. Ezt az Esztergári kódexből átvett versek
esetében egyértelműen igazolni lehet, mivel az akadémiai kéziratban Ányos jelentősen
módosította eredeti rendjüket: az Erköltsi gondolatokat alkotó két verset például
elválasztotta egymástól, és az első kódexhez képest utánuk került a Megyesi Somogyi
Jánosnak írt költői levél is.
Csak az episztolák elrendezését tekintve az időrend azonban alapvetően igazolható
megállapítás, még akkor is, ha valójában még ezek a művek sem pusztán a dátum alapján
vannak besorolva. Megfigyelhető ugyanis a szerkesztésben az arra való törekvés, hogy
egy-egy évkörön belül a különböző levelezőpartnerekkel váltott verslevelek ne
keveredjenek egymással. Így például Ányos és Barcsay 1778 augusztusa és decembere
között született, egymásnak írt episztolái megelőzik Ányos és Báróczy 1778 tavaszán
váltott leveleit.826 Az 1779-re datált költői leveleknél szintén észlelhető a Bessenyeivel,
Kónyival és Barcsayval váltott episztolák elkülönítésére irányuló szándék. Az Akadémiai
kódex második felében már inkább érvényesül a puszta időrend, de még itt is fontos
Ányosnak az egyes levelezőpartnerekkel folytatott dialógusa, ahol a versek, episztolák és
nem-episztolák szorosan, a pusztán időbeli egymásra következés esetlegességén
túlmutatóan is kapcsolódnak egymáshoz. Az alábbi táblázat az Akadémiai kódex 1781-re
datált szövegeinek kötetbeli sorrendjét mutatja:
Nr.
56.827
57.
58.
59.
60.
826
827

Cím
Nagy Méltoságu Galanthai Groff
Eszterházi Pálnak Pétsi Pűspőkségre
lett fel emeltetését Inneplő Versek Á.
P. által
Egy jo Barátomnak [a vers alatt Á. P.
monogram]
Ányos Barcsainak
Barcsaÿ Ányos Pálnak
Az Ifjuságnak hivataljárol [a szerző

ÁNYOS 1782a, 17–36, ill. 38–43.
A sorszámozás az Akadémiai kódex számozását követi.

Dátum

Oldalszám

Megjelent 1781-ben.
[A kódexben közölt
adat.]

126–133.

1781. június 25.

134–135.

1781. július 21.
1781. szeptember 14.
[1781? – nincs biztos

136–137.
137–139.
139–144.
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61.

nincs jelölve]
Ányos [Barcsaynak]828

adat]
1781. december 30.

144–146.

Az Eszterházi Pál beiktatására készült alkalmi vers, mint Ányos jelzi, önálló
kiadványként is napvilágot látott. A kötet szövegösszefüggésében azonban az önmagában
is értelmezhető, értelmezendő vers új hangsúlyokat kap, egy tematikus asszociációs lánc
kiindulópontja lesz. Az ezt követő Egy jo Barátomnak című episztola ugyanis az alkalmi
költemény személyre szabott érvei közül az Esterházy család hősies vezekényi áldozatát az
igaz hazafiság mintájaként emeli ki, hogy aztán e hősöket szembeállítsa azokkal, akik a
„hitsegés mérgével étetik” a „Hazát”. A vers beszélője egy meglehetősen vázlatos,
világtörténelmi példákkal megtámogatott áttekintés (Cæsar, Cromwell) konklúziójaként
elítéli a belviszályt okozó pártütőket, akik a természet törvénye szerint adott „Arany
szabadság”-ot veszélyeztetik.
E vers általánosságok síkján mozgó kijelentését fordítják át a következő Ányos–
Barcsay-episztolák az 1780-as évek elejének magyarországi helyzetére. A versek dátuma
mellett az időpontot a „minapi halotta pompa” (58. sz.) említése is megerősíti; a témát
pedig az ezt követő fordulat okozta „félelem” adja. Az Egy jo Barátomnakban egy
történetfilozófiai eszmefuttatás végén fogalmazódik meg lehetőségként a pártütés nyomán
bekövetkező rabság; az utána következő július 21-i episztola viszont ezt már valódi
veszélyként láttatja („Térjűnk már most viszsza Moháts mezejére, / Boruljunk Őseink el
hullott vérére, / Kérjűk zokogással Sz. Árnyékaikat, / Ne hadják rabságra jutni Fiaikat!”).
Referenciális olvasat lehetőségét és jelentőségét az Ideje hogy szivűnk édes titkaibol…
kezdetű, 1781. július 21-i episztola után található szerkesztői megjegyzés is alátámasztja.
Ebben Ányos nyomatékosan felhívja olvasója figyelmét, hogy „[m]ind ezeknek a’
verseknek mind sok kővetkezendőknek értelme tőbnyire a’ mostani Birodalom sorsa
tudásátol fűgg”.829
Az 59. sz. Barcsay-szöveg az Ányos által elkezdett témát folytatja. Kapcsolódási
pontként ezúttal az Ideje hogy… episztolában az ősök által megszerzett és megvédett
„szabad kunyhók” szolgálnak. Barcsay módosítja a képet, nála a kunyhójuktól messze
elűzött „szelid gazdák”-ról lehet olvasni, tehát az aranykor idilli viszonyainak elmúltát, a
„rabság”-ot kéri számon a „Királyok játéki”-n. (Az aranykor leírása Vergiliusnál, melyet a

828

A címzett nevét egykorú kéz áthúzta, Császár rekonstrukcióját a Stasics-féle másolat megerősíti. (STASICS
1785, 128–129.)
829
ÁNYOS 1782a, 137. Kiadva: ÁNYOS 1907, 311.
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kötetben máshol Ányos is megidéz,830 mind helyileg, mind időben behatárolt, Itália
hőskorát jelenti, s ennek visszfénye a paraszti élet, amelyet a „derűs nyugalom s a csalódás
nélküli élet” jellemez.)
Hogyan illeszkedik ebbe a 60. sz. alatt olvasható Az Ifjuságnak hivataljárol és a
Magyar Hírmondóban megjelent másik versből vett mottóval induló 61. sz. Ányosepisztola? Az újság eredeti kontextusától, valamint az átalakítás utáni szöveg „frivol”,
illetve „erkölcsös” olvasatától831 eltekintve a vers a megelőző Barcsay-episztola egyetlen
momentumát fejti ki részletesen.
Leányi ha szűzek, tsuda mert már vének,
Nints fi a’ vidékbe férjet nem lelének.
Ősz hajra szegezték kinos pártájokat,
Meddőség foglalta hűlt nyoszolyájokat.832

A 9–12. sor felől olvasva motiváltnak tekinthető a következő, feltehetően Naláczyátdolgozás kötetben elfoglalt helye, az ifjak házasságra buzdítása kísérlet a természet
törvényeinek helyreállítására. Ezt az erős ideologikus értelmezést folytatva talán a
Naláczy-mottó helye és jelentése is magyarázható. Az Ifjuságnak hivataljárolhoz
hasonlóan a mottó szintén a természetes, ideális állapotokat rajzolja, amelytől a jelen – így
a Barcsay- és az Ányos-episztola érvelése – eltávolodott. Az 59. számú, Szűnnyetek már…
kezdetű episztolában a természeti állapot megbomlását nemcsak a leányok „magánya”
jelzi, amelyre a 60. sz. vers felelt, hanem a helyesnek vélt társadalmi arányok felborulása
is: kevesen vannak a tényleges munkát végző „szánto vető”-k, „kereskedő”-k. Ányos
válaszában (61. sz.) erre reflektál a mottó, megerősíti, valóban ez volna az „igaz” élet.
A kéziratos kötet terében a Barcsayval 1781-ben folytatott dialógusba simulnak bele
a különböző provenienciájú szövegek: egy tipikusan alkalmi vers, az episztolák és egy
ismeretlen szerzőjű, a katonaság férfi szubkultúrájából származó, szórakoztató-tanító mű.
A kötet szerkesztőjének a versek megszületésének idejét kiemelő megjegyzése érthetővé
teszi, és a kötet egyedül felkínált lineáris rendje nyomatékosítja (nincs ugyanis
tartalomjegyzék), miért lehet fontos e kötetben az eredeti misszilisek dátumának
megőrzése.
Más évet nézve, például 1782-t, hasonló tematikus asszociácós láncot lehetne
830

ÁNYOS 1782a, 167–169. A Georgica második énekének végéről (458–542). Lakatos István fordítását
idézem.
831
A versben Császár szerint Ányos „köszörűként” „az ifjakat biztatja a házasságra”, a vers ihletőjének
Wieland Erinnerungen an eine Freundin című költeményét tartja (CSÁSZÁR 1912, 134.), Debreczeni pedig
az érzékenység „frivol változatának” verseként tartja számon (DEBRECZENI 1994, 198.)
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felépíteni, s bemutatni, a dialógus kisebb intervallumban felülírja az időrendet. A
leglátványosabb példa az utolsó szöveg, Orczy 1782 augusztusából származó prózai levele.
Ez tartalmazza azt a tudósítást, amely Ányosnak az egyébként ma ismeretlen Verselő
Társosságba történő felvételéről szól. Ez a lezárás a nyitóverssel együtt keretbe foglalja a
kötetet, Ányosnak a „Magyar Irok” közé történő befejezése institucionálisan is
befejeződött. Az augusztusi levelet azonban megelőzi a Barcsaynak írt szeptemberi
episztola, amely már a következő, közösen elvégzendő feladatra utal, egy honfoglalási
eposz megírására.
Sajnos alig van lehetőség az eredetiknek a kötetben közöltekkel való egybevetésére,
Ányos fennmaradt misszilisei közül csak az 1782. április 15-i Orczynak írott levél került
be egyik kódexébe. Szembetűnő különbség a két szöveg között, hogy az akadémiai
kéziratból elmaradt a prózai rész. Ennek következményeként a két rész gyökeresen eltérő
énképéből (→3.3.1.2.4.) csak a verses rész nemzeti költői szerepe jelenik meg a
nyilvánosság előtt, Ányos Orczyval a címben jelölt társadalmi különbségektől eltekintve
egyenrangú. Ez a különbség a kötet materiális sajátosságai miatt eleve eltűnik. A kötet
terében csak egy Orczy-levél van, amelyet erre adott válaszként értelmezhetünk, a záró
darab. Ha viszont e válaszlevelet nem misszilisként értelmezzük, hanem az akadémiai
kéziratot lezáró szövegként, akkor a „küldött verseit” már nemcsak az április 15-i episztola
szövegére vonatkozhat, hanem magára a kötetre is: ez maga jelenti a belépőt a Verselő
Társaságba.
Az Ányos kapcsán megvizsgált dialogikus szerkesztés alapján értelmezhető a
korabeli episztolapublikációk egy jó része is. A modell azonban különböző változásokon
mehet át: vagy az időjelölés tűnik el, s így a szövegek a didaxis céljának megfelelően
időtlenek lesznek, vagy a gyűjtemények csak egyetlen partnerrel váltott episztolákat
közlik. Elég itt példaként Molnár Borbála és Újfalvi Krisztina kiadott levelezésére utalni: a
kötet címe jelzi, hogy az ányosi modell szerint épül fel a kötet, de csak kettejük episztoláit
közli, ráadásul egyetlen témára szűkítve.
3.4.2.1.2. Az ányosi modell változatai: Barátságos mulatozások
Kreskay Imre episztoláit Hattyuffy Dezső 1906-ban megjelent kiadásából ismerhetjük. A
kötet összeállításakor a szerkesztő az általa Összes költeményei címen emlegetett kéziratot
használta. Ez ismereteim szerint jelenleg lappang,833 így nem vethető össze a rendelkezésre
832
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ÁNYOS 1782a, 138.
Ami azért különös, mivel a 16–17. oldalon felsorolt, birtokában lévő kéziratok ennek az egynek a
kivételével jelenleg az OSZK Kézirattárában található. Még az Összes költeményei kéziratcsomójához
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álló, néhány évvel bizonyosan korábban, 1779-ben készült Barátságos mulatozások
versekben című versgyűjteménnyel. Pedig az összehasonlítás különösen indokolt volna
amiatt, hogy a kéziratban is olvasható episztolák esetenként jelentősen eltérnek a publikált
változattól. Az átdolgozás (egy része legalábbis) bizonyosan Kreskaytól származik: a
Széchényi Könyvtárban őrzött vázlatfüzete tartotta fenn, miként toldott be utólag hat sort
egy Ányosnak írt episztolájába, Hattyuffynál pedig a kibővített változat olvasható.834
Kreskay csak egy évvel fiatalabb, mint Ányos Pál, költői pályakezdésük is nagyjából
hasonló lehetett, legalábbis amennyit erről a latin gyűjtemény (Arcadia Poeticis
Exercitationibus Illustrata) elárul. A magyar nyelvű költői próbálkozásaikról azonban csak
néhány utalással bírunk, a legkorábbi szövegek is csak Ányos és Barcsay megismerkedése
(1777) után születhettek. Kreskay magyar nyelvű verseinek első gyűjteménye pedig
bizonyosan Ányos Esztergári kódexe után keletkezett, sőt, a nyitó vers témája és eredeti
címe (→3.3.1.1.2.) alapján gyaníthatóan éppen Ányos hatására.
A Barátságos mulatozások versekben összesen ötvenhat verset, többségükben
episztolát tartalmaz, majd egy üres oldal következik Anekdottok felirattal, végül az utolsó
jelölt egység a Külömbféle Játékok címet viseli. Ez utóbbi mindössze három játék rövid
leírását tartalmazza; a kéziratos kötetet néhány üres oldal zárja. A különböző „fejezeteket”
ugyan egységbe foghatná a kötetnek a címlapon megnevezett funkciója, „barátságos
mulatozások”, de a három rész elkészülte közötti látható időkülönbség, valamint az üresen
maradt oldalak is árulkodnak az egység hiányáról.
Ányos mindkét kötetében nagy hangsúlyt helyezett a kezdésre, illetve a lezárásra, és
ezt gyűjteménye elején Kreskay is követni látszik. Mivel kötetében nagyon kevés konkrét
dátum szerepel, ezért ezek kiemelt jelentőséggel bírnak az értelmezésben. A címlapon
megadott évszám, 1779, Ányos példája alapján a kötet összeállításának idejét jelöli. A
konkrét dátum fontosságát a nyitóvers emeli ki – K. Versszerző Lantjához. 1779 –,
amelyben a versszerző „K.”, illetve a kötetszerző „Kreskay Imre Első Remete Sz. Pál
Rendéből” fellépését.835 A vers utolsó soraiban e fellépést a magyar nyelv támogatásának
szándékával indokolja. A kötet második, 1777-re datált szövege (Őrűl a’ Magyar nyelvnek
épűlésén Pest. 1777ben) jelzi, hogy a magyar nyelv felé fordulás Kreskaynál is
ugyanakkorra tehető, mint Ányosnál (→3.3.1.1.2.).
csatoltként emlegett epigrammagyűjtemény is itt van (Quart.Hung. 2202).
KRESKAY 1789, 39r. (Az episztola [Kik előbb versednek…] első változata: KRESKAY 1779, 22–23., az
átdolgozott: KRESKAY 1906, 47–48.).
835
Barátai már korábban is költőnek tartották a vers szerint: „Gyakran Barátimnak jó kedvet okoztam; / Ezt
fel-magasztaltam, amazt meg-feddettem, / Még-is mind kettőtől ditséretet vettem; / El-értem a Nevet
834

215

A két nyitó vers után következő szövegek e magyar nyelvi fordulat egyes állomásait
tárják az olvasó elé: Kreskay és Ányos egymással váltott episztoláiból meg lehet nevezni
azok a műveket, szerzőket, akik a „haza” nyelvének „oszlopi”, s amiket, illetve akiket
olvasva az ifjú pálos a „többi Istápi” közé vágyik. Az episztolák nem tartalmaznak a
szerzőn és a címzetten kívül a keletkezésre vonatkozó adatot, eloldva ezzel a műveket az
alkalmiságtól, a hangsúly magára a folyamatra kerül (→3.3.1.1.2.). A kötet címére
gondolva e fordulat megvalósulásának tere ugyanaz, mint Barcsay és Ányos szövegeiben,
azaz egy baráti közösség.
A szövegek nagy részénél az időjelölés hiánya más következménnyel is jár: nagyobb
jelentősége lesz a szerzőnek, a címzettnek, és a köztük lévő viszonynak, mint annak az
időnek, melyben a versek keletkeztek. A kötet szerkezetét nagyobbik részében, a
negyvenharmadik szövegig, verspárok határozzák meg: kettő, legfeljebb három episztola
található egymás után, amelyek tematikusan összefüggnek, a párosokat egy harmadik
személyhez írott költői levél, vagy egy-egy „magányos gondolat”836 választja el egymástól.
Eleinte Kreskay és Ányos, később Kreskay és Verseghy episztolapárjai a meghatározók.
A dialogikus szerkesztés e kötetben a verseket nem fűzi egy össze nagyobb
elbeszélés részévé, a kötetkezdés erőteljes olvasási utasítása ugyanis az első szövegek után
egyre gyengül. Igaz ugyan, hogy a harmincharmadik szövegig, a Bessenyei áttérése
kapcsán írt episztolákig (31–33. sz.) még támogatják az összeállításnak a magyarnyelvűség
programja alapján történő értelmezését – bár a kötet nem jelöli, e versek 1779-re
datálhatók –, de az utána következő versek kapcsán ez már egyáltalán nem jöhet szóba. A
kötet első felében több episztolaíró, illetve címzett is az indító témához kapcsolható,
legalábbis az irodalomtörténet-írás nézőpontjából (Ányos, Bessenyei György, Barcsay és
Szluha Demeter), addig a második felében Kreskay egyéb, elsősorban pálos kapcsolatai
dominálnak.
Hattyuffy kiadása alapján a tematikában és a kapcsolatrendszerben bekövetkező
változás 1780-ra tehető. Ettől az évtől egyre rendszertelenebbül kerülnek be versek a
Barátságos mulatozások…-ba, Kreskay egyet még 1786-ban is hozzáír. A később felvett
versek nagyrészt tipikus alkalmi költemények. Így a kötet címlapján megadott 1779.
mégsem a kötet összeállításának időpontját jelöli, hanem a versek összeírásának kezdetét.
A szerkesztési koncepcióban bekövetkezett változást mutatja a negyvenhatodik

836

mellyre vágyólkodtam; / De lármás világra ki-nem fitétottam” – KRESKAY 1779, 1.
A műfaj másik megnevezése az „erkölcsi gondolat” (ÁNYOS 1778, 41–42.), esetleg egyszerűen „gondolat”
(ORCZY 1787, 118, BARCSAY, ORCZY 1789, 188.).
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szöveg, a Bútsuzik Iffjabb Életének el-tőltőtt ideitől, és Verseitől. 1780. A Mária Terézia
halálával (45. sz. vers) és a férfi korba lépéssel már csak „Mostoha időket / Várhatunk
ezentúl, ’s gyászos esztendőket”. E verssel a kötet a költőszereptől történő búcsú
monumentumává változik. A címlappal, valamint az első két szöveggel induló
koncepciótól eltérően nem a baráti közösség közhaszonra igyekvő munkásságára kerül a
hangsúly a visszatekintésben, hanem a szórakoztató funkcióra: nem hasznosak, de nem is
károsak versei, „Mulatságra lehettz, kárt, ’s bajt nem okozhattz.”837
A búcsú azonban, mint oly sokszor, időleges, ismét egy vers következik (Midőn
Nagy Méltoságu Gróf Karoly Antal Ns. ő Excellentziája az Etsedi Lápot folyóra vétetvén, a
Szamos vizébe botsajtatná. 1781.), amely még utal arra, hogy csak időleges a visszatérés
(„Kedves Lantom! egyszer még kezembe veszlek”), de aztán a legváltozatosabb témában
és alkalomból született, egymással össze nem függő szövegek kerülnek az immár Kreskay
monológjává változó kötetbe. Az anekdotákkal és játékokkal kiegészülve a kötet a
szerzetest körülvevő szatmári közösség szórakoztatását szolgálja, az üresen maradt oldalak
azonban arra utalnak, e funkcióját sem töltötte be maradéktalanul.
3.4.2.1.3. Az ányosi modell változatai: a Stasics-másolat
Császár Elemér 1907-es Ányos-kiadásában még csak arról tudott beszámolni, hogy Stasics
Elek összeírta rendtársa verseit, de a kötetet nem ismerve nem használhatta fel. Az
irodalomtörténet-írás számára néhány évvel később, 1912-ben bukkant fel a kötet838
(korábban, 1889-ben, Ralovich közölt belőle három verset), s e közlemény eredményeit
Császár már felhasználta az ugyanabban az évben megjelent Ányos-életrajzában.839 A
kötetről, és a benne található Ányos-versről, a Kalapos király előzményének tekinthető
Kamadulensisek pusztulásáról című versről azonban azóta sem született újabb elemzés
(sőt, a vers kimaradt az Ányos-korpuszból), jóllehet a Stasics-kódex az Országos
Széchényi Könyvtárban immár fél évszázada hozzáférhető. A Stasics-féle másolat persze
nem pusztán filológiai szempontból jelentős, hanem mint az Akadémiai kódexről készült
másolat, mint kötetértelmezés. Hogyan olvassa Stasics Ányost?
Az Irodalomtörténetben publikáló Olgyai Bertalan szerint a Stasics-féle másolat
„szövegére nézve a 171. lapig egészen megegyezik Ányosnak az akadémiában őrzött (Régi
és újabb irók 4r. 38. sz.) eredeti kéziratával”.840 Olgyai azonban valamit elnézhetett: igaz
837

KRESKAY 1779, 127.
OLGYAI 1912.
839
CSÁSZÁR 1912, 183–184.
840
OLGYAI 1912, 390.
838
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ugyan, hogy a másolatban egy kivétellel nincs olyan szöveg, ami ne lenne benne az
Akadémiai kódexben, de Stasics jelentős, az értelmezést is befolyásoló változtatásokkal
másolt. A szerzői név elhagyása a nem-episztolák esetében a kötetszerzőnek Ányosétól
eltérő felfogására utal (→3.4.1.1.1.). Bár alapvetően másolástechnikai okai lehetnek, de
következményeiben jelentős, hogy az episztolák dátumjelöléseit forrásával szemben
esetlegesen alkalmazza. Ezek elhagyása részben valószínűleg annak köszönhető, hogy az
episztola szövege több esetben pont kitölti a tükröt, a dátum ezért a tükrön kívülre egy új
oldalra kerülne. Ugyanez lehet a magyarázat a jegyzetek következetes elmaradására,
jóllehet több esetben a főszöveg, azaz a vers az utalást még tartalmazza. Az elhagyás
azonban jelzi, ezek Stasics számára nem informatívak.
A dátumok és jegyzetek, köztük az Ányosnál idézett (→3.4.2.1.1.), a versek
születésének

idejét

hangsúlyozó

szerkesztői

kommentár

elmaradásának

következményeként a szövegek időbelisége, referencialitása csökken. Ez különösen
felerősödik Stasics másolatának második felében, mivel a harminchatodik szövegtől
kezdve a forráshoz képest jelentősen megváltozik a kötet szerkezete. Először is kihagyja a
következő tizenegy verset, az 1779-es episztolák nagy részét, az utána következők
sorrendjét pedig részben megváltoztatta. Az eredetiben dátummal rendelkező versek –
Stasics a jelölést már nagyrészt lehagyta – sorrendjét megtartotta, de a közéjük ékelődő, s
mint fentebbi értelmezésben bizonyítani próbáltam, velük szoros kapcsolatban lévő alkalmi
költeményeket kiemelte eredeti helyükről, és egymás mellé rendezte: a Nagy Méltoságu
Galanthai Groff Eszterházi Pálnak…, Az Ifjuságnak hivataljáról, A’ Szép Tudományoknak
áldozot versek és A’ Régi Magyar Viseletről című munkákról van szó. Az átszerkesztés
nyomán, illetve a kihagyások révén a kódex második felében szétesik az Ányos-kötet
felépítése, egy-egy episztolapár kivételével a szövegek önállósulnak, nem kapcsolódnak
egymáshoz. Az elkülönülést erősíti, hogy Stasics ebben a részben egy a kéziratos
énekeskönyvekre jellemző, az eredetiben nem szereplő elemet alkalmaz: négy vers után is
kiteszi a „Vége” jelölést.
A két kötet közötti különbséget példázza az utolsó vers. Míg Ányosnál a „magyar
Irok” közé történő formális felvételről hírt adó Orczy-levél olvasható a zárlatban, addig
Stasics az általa fenntartott a Kamadulensisek pusztulásáróllal zár,841 ami szemben Ányos
szerzői önértelmezésével az egyházi rendeletekhez kapcsolódik, és így a kötet címében
olvasható „maga és a’ jövendőbélieknek vigasztalására” kitételt sokkal inkább betölti – II.
841

STOLL 2002. következő tételeiben a leírás alapján valószínűleg ugyanennek a versnek a másolatai
találhatók: 546. sz., 1250. sz.
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József rendeleteinek fogadtatása miatt –, mint tölthetné az eredeti.
3.4.2.1.4. A dialógus és időrend: Gvadányi, Molnár
Az előző fejezetekben elemzett példákhoz képest Gvadányi József az Únalmas órákban
vagy-is a’ téli estvéken való idő töltésben közölt verses levelezései szorosabban
kapcsolódnak a misszilisekhez. Az előszó a „némelly verses levelezéseimmel, különösen
a’ mostan folyó esztendőbe munkáltattakkal meg-szaporítottam, jól tudván, hogy számosak
volnának az Únalmas Órák, és hoszszak lennének a’ téli estvék”842 mondatával többféle
következtetés levonására ad lehetőséget. Gvadányi e verses levelek publikálását az
előzőektől eltérően nem valami jelentős irodalmi-nyelvi programmal magyarázza, hanem a
szórakoztatás szándékával indokolja. Az idézett részlet azt is elárulja, hogy a részt vevők
és az időkör kiválasztása valójában külsődleges kritériumok szerint történt. Gvadányi
azzal, hogy nem az episztola műfajmegnevezést használja, hanem a „verses levelezés”
kifejezést a szövegeknek a misszilisekhez való közelségét emeli ki, a verses forma csak
másodlagos. Ezt támasztja alá, hogy az egyes episztolák felépítése a prózai levelekre
vonatkozó szabályokat követi (→2.4.1.), a kötet terében történő elrendezésük, mint a
következőkből kiderül, sokkal jobban közelít a misszilisek dialogikus gyűjtési és
értelmezési gyakorlatához, mint Ányos vagy Kreskay versgyűjteménye.
Gvadányinak Csízi Istvánnal és Molnár Borbálával váltott episztolái a kötet második
részében olvashatók.843 A szövegek után közölt dátumok alapján mind a tizennyolc „ezen
évben”, azaz 1794-ben, január elseje és szeptember másodika között keletkezett. Az egyes
episztoláktól elválaszthatatlan megírásuk ideje, ám nemcsak ez határozza meg
elrendezésüket.

Gvadányi

ugyanis

térben

hangsúlyosan

elkülöníti

egymástól

levelezőpartnereivel valójában egymással párhuzamosan folytatott verses levelezését: a
második rész első fele tartalmazza a Csízivel, második a Molnárral váltott verses leveleit.
Az episztolák előtt közölt rövid bevezető844 megerősíti, hogy Gvadányi az író és a címzett
alapján külön kezeli az egy időben született szövegeket, „[ezen Folyó Esztendőbe munkált]
első”, illetve „második levelezésem”-nek nevezi őket.845 Ez az értelmezői gesztus a
levelezések dialogikus rendjével kapcsolatban azért jelentős, mivel mind a szövegek, mind
az egyes szövegekhez fűzött kommentárok egyértelművé teszik, hogy Gvadányi és Molnár
Csízin keresztül ismerkedett meg, ráadásul Molnárral több levelükben is megemlékeznek
842

GVADÁNYI 1795, [2v].
GVADÁNYI 1795, 103–232.
844
GVADÁNYI 1795, 103–104.
845
GVADÁNYI 1795, 103, 104. (Kiem. tőlem. L. G.)
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közös barátjukról, „[k]inek lábaiba Podagra rútúl túr”.846
„Csízi István Úrhoz […] ezen Levelemet botsájtottam […], mellynek foglalattyát
úgy intéztem, hogy ez által kénszerítsem Mólnár Borbála Aszszonyságot-is, a’ velem való
verses levelezésre. Ebbe tzélomat el-is értem, a’ mint alább ki-is fog tettzeni”847 – áll
Gvadányi első episztolája fölött, és a későbbiekben is él ezzel a megoldással. A műfaj
kapcsán a korszakban gyakran felbukkanó típusokhoz (→3.4.1.2.2.) képest szokatlan az
argumentumnak a címbe integrálása, de tudatosságát jelzi, hogy apró változtatásokkal a
tartalomjegyzék is ekként utal az egyes episztolákra. A szerzőségi és a címzettadatok
megadása mellett (a neveket kisebb betűtípussal szedi, ezeket a szöveg helye egyértelműen
kijelöli) e kommentárok funkciója az olvasó értelmezésének irányítása, ezzel jelöli az
egyes episztolák összetartozását. A dialógusokon belül alkalmazott időrend ugyanis némi
ellentmondással jár: a posta, illetve a levelezőtárs késlekedése miatt az időben egymásra
következő episztolák nem mindig kapcsolódnak egymáshoz. A kötetszerző megítélése
szerint tehát az episztolák összetartozása szükséges adat az olvasó számára; így az
összetartozó levelek szelektív olvasását lehetővé tévő peritextus mellett lehetőségük van a
kötet lineáris rendjében is „helyesen” olvasni.
„[A’] Kegyes Olvasó hozzája [Csízi Istvánhoz] írott leveleimbe ki-tett dolgokról olly
ítélettel légyen, hogy azok közül némellyeket én tsak nyájasság kedvéért fogtam reája,
hogy ez által több okot adgyak nékie, a’ velem való Verselésnek folytatására” – hangzik
Gvadányi olvasási instrukciója.848 A folytatásból kiderül, hogy levelezőpartnereit költőnek
tartja, de mint a részlet is elárulja, a közölt episztolák pusztán a kapcsolattartást szolgálják
(illetve tanúbizonyságot tesznek e kapcsolatokról), szorosabb iránya, célja nincs. Kihúzott
sorok, satöbbik jelzik, hogy az utólagos szerkesztés során ez részben változtatható, de az
időrend kisebb anomáliái a válogatás előszóban is jelzett esetlegességének köszönhetők.
Molnár Borbála az 1804-ben megjelent Barátsági vetélkedésben az ilyen
ellentmondások feloldását másképpen, a verseknek a missziliseredet megtartása mellett
azoktól való eltávolításával egyedi módon oldotta meg. A kiadvány kizárólag Máté
Jánosnéval (Újfalvi Krisztinával] való levelezését tartalmazza, kizárólagos témája „a’ két
nem’ hibái és érdemei” fölött folytatott vita. A címben jelölt tematikus megkötés révén
motiválttá válik a dialógus, a részt vevők száma, kötetbeli elrendezése, időbeli határai. A
cím persze arra is rávilágít, hogy a dialogikus forma eredete, az æmulatio a lassú
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változások ellenére még meghatározza – legalábbis az irodalomművelés „mindennapi”
szintjén – az episztolaértelmezést.

3.4.2.2. Monológ
A polilógussal és a dialógussal szemben monologikus kötetrendről abban az esetben
beszélek, ha csak egyetlen szerző munkái találhatók a versgyűjteményben (egy szerzőnek
vannak tulajdonítva a versek). Bár külsődleges szempontnak tűnik, de erre a kitételre azért
van szükség, mivel a kötetszerkesztő végső soron minden esetben szerzőként lép fel, tehát
az ő koncepciója uralja a többszerzős versgyűjteményeket is. A monologikus rend azonban
különböző kötetszerkesztői elképzeléseket takarhat. Lehet szó holmi típusú összeállításról,
deáki rend vagy más verstani, műfaji szempont szerint szerveződő kötetről, az
életműkiadás logikájáról.849
A dialogikus rendet követő kötetek episztolázói mind a költői levelek, mind a
szerkesztői peritextus tanúsága szerint barátok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a költők
között minden esetben tényleges baráti viszonyról beszélhetünk, jónéhány példa van arra,
hogy a versszövegen kívül (pl. rögtön a prózai részekben) nagyobb a társadalmi és emberi
távolság. Mindezzel együtt a dialogikus kötetrendet is számos esetben befolyásolják
külsődleges szempontok, a részt vevők közötti társadalmi, s ezzel összefonódva az
irodalmi mező hierarchiája. Láthattuk, hogy A Besenyei György Társaságában legelől
szerepelnek az Orczy Lőrinc által, illetve a hozzá írt episztolák, Ányos Esztergári kódexe
pedig a legelőször Barcsay Ábrahámot szólítja meg, jóllehet a hozzá írt episztolák sora
csak később folytatódik. Az episztolák számos esetben (Ányosnál maguk a kötetek is)
éppen a távolságnak a lecsökkenését, a közeledést tematizálják. A dialogikusakkal
szemben a monologikus rend szerint szerveződő episztolás kötetek (ciklusok) szerzője és
címzettje(i) közötti viszonnyal szemben nem elvárt, pontosabban nem jellemző ez a
tényleges vagy virtuális baráti viszony.
3.4.2.2.1. Dialógus és monológ között: a Két nagyságos elmének költeményes szüleményei
Barcsay és Orczy kötete sajátos helyet foglal el az episztolás kiadványok között, mivel a
peritextuális elemek (a kötetcím, az ajánlóvers és a cikluscímek) hangsúlyozzák, hogy két
költő verseit tartalmazza, ami még a dialogicitás szerint szerveződő kötetekre sem
jellemző. A kiadványon belül pedig még néhány átalakított verscím is utal az eredeti
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párbeszédre, mint az Egy hadi ember jó barátjának, a Táborból írt levél jó barátnak vagy a
ars tarát inti, miként mulassa magát. Az egyes ciklusokon belül mindössze kétszer jelöli,
hogy az egymásra következő szövegek egymással párbeszédet folytatnak (l. a Válasz c.
verseket), de ezek közül az egyik ráadásul még csak nem is az előtte lévő szövegre
reflektál.850 Mindez azért is meglepő, mert a két nagyságos elme közötti viszony, amint az
ajánlóvers, a cikluscímek, valamint az egyes verscímek, megszólítások is igazolják, baráti.
Sőt, a kötet szerkesztése során a levelezés eredeti közegére történő utalások sem
semmisültek meg teljesen (→3.4.1.2.). Barcsay leveleinek és a kötet ismeretében az eredeti
közeg meglehetősen jól rekonstruálható, s ezek azt mutatják, az egymásnak írt versek
számos esetben versengő dialógust folytatnak.
Erre az egymásnak való felelgetésre, az egymás szövegeiből kiinduló æmulatióra
példa Két jó barát között való levelezéséből szedett versek első részében olvasható Válasz
című Barcsay-vers, amit a Bacchus, ’s a’ tokaji bor’ eredete, majd pedig az Ártatlan
gyönyörködés, ’s igaz barátok című munka követ.851 Az első és a harmadik vers eredetileg
ugyanabban a misszilisben volt, a köztük lévő vers pedig egy másfél hónappal korábban
született levélben található.852 Az első vers az 5–8. sor alapján853 a második részben a 159–
161. oldal között olvasható Társa’ verseit dítséri című Orczy-episztolára született
válasz.854 A Bacchus, ’s a’ tokaji bor’ eredetére viszont Orczy válaszol a 161. oldalon
kezdődő Tokai szüret című munkájával, erre viszont a Barcsaytól harmadikként kiemelt
Ártatlan gyönyörködés… reflektál. Az, hogy Barcsay nem szőtte bele a Válaszba a Tokai
szürettel való versengését, a levelezés esetlegességének köszönhető. A misszilisben az
Ártatlan gyönyörködés… sorai előtt egyértelműen jelzik, hogy a levél megírása közben
kapta meg a Tokai szüretet tartalmazó választ:
Már morgolodva száraztom valais vásznomat midőn a M. Úr természet kies mezejin
szedett győnyőrű versei elérkezének, ’s Nehéz Kedvűségemből tűndér modjára Ki
húzának.855

További dialógus(oka)t is lehetne találni, a kötetben a versek nagy részénél
szövegszerűen igazolható az egymáshoz kapcsolódás. Jellemző módon az előzményből a
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válaszok mindig csak egy momentumot ragadnak ki, egy verssort, vagy mint az Ártatlan
gyönyörködés…, egyetlen megjegyzést.
A kötet viszont az eredeti dialógus(ok)ból semmit sem ad vissza; a két rész teljesen
elválik egymástól, még szerkesztői jegyzetek sem jelölik az egyes szövegek összefüggését.
A Két nagyságos elmének… epitextusába sorolható egyik Révai-levél szerzői alapon
elkülönítettnek mondja a két részt, tehát maga is monologikus olvasást ajánl. Az
alkalmazott megoldást, akár Révainak, akár a szerzőknek tulajdonítjuk, azonban érthetővé
teszi a kiragadott példa: a levelezés esetlegessége (keresztben küldött levelek, elmaradt
válaszok) számos esetben megnehezítik a dialogikus rend szerinti kötetszervezést. Jelen
formájában viszont a kötetben egymás után következő versek sem szövegszerűen, sem
tematikusan, sem egyéb alapon (pl. dátum) nem kapcsolódnak egymáshoz. Az első és a
második rész elkülönítése leginkább még a különböző identitásokhoz (katona, illetve
politikus) köthető.
3.4.2.2.2. A műfaji rend
Kazinczytól számos helyen nyilatkozik arról, miként képzeli el verseinek felosztását. A
különböző könyvtervezetek megegyeznek abban, hogy a műfajok antikvitásból származó
hierarchiája alapján rangsorolja az egyes darabokat, s ez alapján csoportosítja őket. Legelől
az ódák és dalok állnak, ezeket követik az epigrammák, amiket egyéb kisebb műfajok,
szonettek, ritornellek követnek, s az episztolákat, mint a legkevésbé értékes műfajt
tartalmazó egység kerül a sor (és a kötet) végére. 856 A végül Toldy gondjaira bízott
posztumusz Kazinczy-kötet e műfaji hierarchiát messzemenően figyelembe veszi, hét
könyvet különít el. Az episztolák a „Költemények prosában” előtt, a hatodikban
olvashatók. A könyvön belül azonban immár a versek születésének időrendjében közli a
szövegeket a Toldy-féle kiadás (→3.4.1.2.2.). Ezzel a legtöbb esetben önállóan megjelent,
kisnyomtatványokból átemelt, részben átdolgozott episztolák az eredeti alkalmi
kontextusokat és funkciójukat (a társadalmi és a művészeti elit találkozása,
irodalompolitikai harc) elvesztik, és a Batsányi-féle Ányos-kiadáshoz hasonlóan leginkább
egy történeti dokumentummá válnak. (Batsányi megoldásától eltérően azonban e kiadás
nem misszilisként tekint az episztolákra, a prózai Kazinczy-levelek önálló művészi rangot
és sorozatot kapnak az életműben.)
Kazinczy verseinek 1820-as évek vége felé készített többféle tervezetén kívül saját
episztoláinak 1810-es években tervezett kiadását is be lehet vonni a vizsgálatba. A műfaj
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szerinti elrendezés elve ezeknél önmagában ugyanúgy érvényes, de a köteten belüli
felosztást, legalábbis tervezeteiből ez derül ki, egyedül a sorfajták különbsége vezérli. Az
első könyv jambikus és hexameteres episztolákat, míg a második rímeseket tartalmazott
volna.857 Ezen belül további részletekről nem számol be Kazinczy, az episztolák
elrendezésekor azonban bizonyosan nem az időrendet választotta volna. Erre az ő
felügyelete alatt készülő kötetek szolgálnak bizonyságul.
Kis János verseinek kiadásakor először egy olyan háromkötetes kiadványt tervezett
Kazinczy, amelyben az első két kötet Kis saját verseit tartalmazza, míg az utolsó a
horatiusi episztolák fordítását. A két eredeti verseket tartalmazó kötet elrendezéséről
részleteket nem tudunk. Kis azonban később kibővítette a listát, és 1814. március 27-én
saját verseinek háromkötetes gyűjteményével ismerteti meg Kazinczyt. A tartalomjegyzék
az egyes kötetekbe sorolt verseket a háromkötetes kézirathoz képest átszervezi, és a fenti
műfaji hierarchiának megfelelően csoportosítja.858 Ezt a felosztást Kazinczy is elfogadta,
az 1814–1815-ben megjelent kötetek a versek sorrendjének apróbb módosítása után a Kisféle műfaji indexnek megfelelően közlik a verseket, nem a kézirati összeírás rendjében. A
Kis által javasolt tartalomjegyzék jóval kevesebb munkát tartalmaz, mint az 1814-ben
megjelent Episztolák kötet, a különbség abból adódik, hogy Kazinczy az eredetileg a
második helyre, az ódák dalok mögé helyezett Beszéllő Versek, Mesék és Regék című
egység több darabját közvetlen az episztolák után helyezte a kötetben.
Az első néhány darab, elől a Gyöngyösi István árnyékáhozzal, a költői és személyes
(társadalmi) identitás meghatározására szolgálnak. Ráadásul a címlapok alapján az
episztolákat tartalmazó második kötet jelent meg időben elsőként. A nyitó vers továbbá
nem is rejtett felidézése Ányos Pál kötetének – akár az Akadémiai kódexet, akár a
Batsányi-féle kiadást vesszük –, amely szintén egy Gyöngyösi’ árnyékához című verssel
indul, sőt, Kis magában a versben név szerint is hivatkozik Ányosra. A szöveg amellett,
hogy ezzel a gesztussal tiszteleg a költőelőd előtt (Kis János 1786-ban kivonatot készített
az Akadémiai kódexből), egyúttal e hagyomány folytathatatlanságát tanúsítja ironikus
hangjával. Az episztolák belső elrendezése tehát némi módosítással követi csak az alkalmi
költemények klasszikus modelljét, amely szerint a legmagasabb rangú személyekhez írtak
állnak az élen, és a végén a barátoknak címzettek.
Kis és Kazinczy mellett az 1800-as évek harmadik jelentős episztolakötője Berzsenyi
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Dániel. Mint az jól ismert, verseinek 1816-ban megjelent második kiadása tartalmazza a
negyedik könyvet, amelyben az utolsó hét szöveg az Epistolák belső cím alatt jelentek
meg. A kisciklus egyáltalán nem tartalmaz rangos személyekhez írt szövegeket (erre ott
vannak az ódák), hanem a költői-baráti viszonyok dominálnak. A kisciklus, a könyv s a
kötet kettős zárlatát rajzolja ki az utolsó két episztola, a Vandal bölcsesség és a Helmeczi
Mihályhoz. A lezárás az ilyeténképpen történő gesztusa viszont ismét Horatiusra utal, aki
magát a könyvet szólítja meg az episztolák első kötetének utolsó darabjában. De míg a
horatiusi zárlat alapvetően bizakodó (aminek a Helmeczyhez írott felel meg), addig
Berzsenyinél a záró darab épp ellenkezőleg, és még ha ironikusan is, a könyvekkel
szemben ellenséges közegről számol be.
Azonban magának a belső címnek a megjelenése is elemzésre érdemes, tudva azt,
hogy Berzsenyei kifejezetten ellenszegült Kazinczynak, aki Kis és Ungvárnémeti Tóth
kötetéhez hasonlóan a műfaji alapú elrendezést javasolta a szerzőnek. A horatiusi
életműkiadások alapján talán még tovább is nő a zavar, mivel a négy könyv utalás az ódák
négy kötetéhez, ráadásul a szokásos 3+1 felosztás szerint, az Epistolák belső címmé tétele
azonban egyúttal azt is jelzi (szintén a Horatius-kiadások nyomán), hogy az életmű
lezárult. Nem véletlen tehát Kölcsey ítélete (→2.4.3.1.), amit a hátralévő két évtized
ráadásul igazolt is. Toldy pedig a költői „élmények”-en, a „külső és belső valóság”-on
alapuló859 életmű-értelmezésben ezért helyezte Berzsenyi episztoláit, a megadott adatok
szerint is 1809 és 1817 között született episztolákat, az utolsó (!) alkotások közé (→2.5.).

3.5. Sármányka és ökörszem
Arany János és Petőfi Sándor levelezése, de különösen az első (részben verses) levélváltás
kiemelt jelentőséggel bír mind Arany költészetének, mind – valamivel nagyobb
kitekintésben – a népiesség 1840-es évekbeni történetének értelmezésekor. Talán elég
ennek igazolásakor arra hivatkoznom, hogy Voinovich Géza az irodalomtörténet
értelmezéseit összefoglalva és továbbhagyományozva a kritikai kiadás legelső kötetében
elsőként a Válasz Petőfinek című költeményt közli, Arany Petőfinek írott első
misszilisének verses részét. „Ez a vers jelent meg Arany nevével elsőnek kisebb
költeményei közül. – kezdődik az episztolához fűzött szerkesztői jegyzet, majd így
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folytatódik – Vallomás ez költői irányáról.”860 Voinovich megoldása és a hozzáfűzött
érvelés természetesen nemcsak az értelmezési hagyomány ismeretében védhető, a
Letészem a lantot például egyértelműen az episztolában szereplő sorokra („S mi vagyok én
kérded. Egy népi sarjadék / Ki törzsökömnek élek, érette, általa”) utal vissza a „Ki örvend
fonnyadó virágnak, / Miután a törzsök kihal”-lal.
Az első levélváltáshoz fűződő „Arany Petőfi jobbján vonul be az irodalomba”
toposza azonban közelebb hajolva a szövegekhez több problémát is felvet.861 Ezek közül a
dolgozat összegzéseként fontos tanulságokkal szolgál a két episztola és misszilis
vizsgálata. A műfaj történetének ismeretében kissé meglepő, hogy Kazinczy halála után
alig másfél évtizeddel a korabeli kritika862 gyakorlatilag nem tud mit kezdeni Arany és
Petőfi 1847-ben az Életképek hasábjain megjelent episztoláival,863 pontosabban nem
episztolaként olvassa őket. Az értetlenség részben persze Petőfi fogadtatásának történetébe
illeszkedik, de sokat elárul, hogyan nem értik meg, illetve hogyan gúnyolják ki a két
verset, illetve magát a kapcsolatfelvétel nyilvánosságra kerülésének formáját. De a
kritikatörténet mellett az is figyelemre méltó, hogy Arany kisebb költeményei 1856-os
sajtó alá rendezésekor maga sem ítélte kiadhatónak episztoláját, sőt, 1858-ban még egy
agamentegető jegyzetet is szükségesnek vélt Petőfi leveléhez hozzáfűzni.864
Pedig Arany és Petőfi levelezése önmagában teljesen megfelel e gyakorlati műfajjal
szemben támasztott követelményeknek, akár a korábban elemzett leveleskönyveket
(→2.1.), akár az időben közelebb esőket vizsgáljuk. A különösebb részletezésre nem
szoruló tartalmi vonatkozások mellett a formai követelményeket is betartja, mivel csak a
verses részben tegeződnek, míg a prózaiban, a társadalmi gyakorlatnak megfelelően
magázzák egymást, s majd csak azután váltanak kölcsönös tegezésre, hogy Arany
elfogadta és viszonozta a felajánlott barátságot. Kettejük kapcsolatának dinamikája az
alapvetően a mindvégig magánjellegű levelezésben jól nyomon követhető: az
irodalomszemléleti nézetek azonosságán alapuló viszony („Önnek elveit a nép és
költészete felől forró kebellel osztom”865) csak a személyes találkozás után mélyült el, s
vált magánéleti barátsággá.
Az elfoglalt pozíción túl Petőfi és Arany első misszilise azért is kitüntetett
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jelentőségű a levelezés egészét tekintve, mert a hátralévő valamivel több mint két évben
elvétve, mindössze háromszor fordul elő, hogy egy levél másikhoz írott verset is
tartalmazott volna.866 Az összesen öt episztolából (a levélszituációból történő építkezés
mindegyiknél igazolható) csak az első kettő jelent meg a szerző életében nyomtatásban.
Hozzá kell tenni azonban, hogy Petőfi két saját versét (a válaszok nélkül) fel kívánta venni
verseinek második kiadásába. Arany azonban az általa írtak közül egyet sem jelentetett
meg különféle gyűjteményes köteteiben, igaz, az elsőt elhelyezte összes műveinek élete
végén kialakított tervezetében, a másik kettőt viszont ebből is kihagyta.
Az irodalomtörténeti hagyománynak a nyomtatott szövegek általi meghatározottságát
jól mutatja, hogy ennek hatására a kritikai kiadás vonatkozó kötetei eltérően értelmezik a
Petőfi–Arany-levelezésben található verseket: míg a megjelentek (illetve a kiadni
szándékozott szövegek) a költői életművek szerves részét képezik,867 addig a meg nem
jelentek csak a levelezéskötetben kaptak helyet. A szerzői szándék, az ultima manus és a
kritikai kiadások teljességeszményének problémáján túl a dolgozat szempontjából releváns
kérdés az episztola műfaj értelmezésének szoros összefüggése a szövegek medialitásával.
Márpedig a medialitás problematikája nemcsak az irodalomtörténeti hagyomány
látens meghatározója, hanem a korabeli kritikai fogadtatásé is. Greguss reakciója például a
következő:
Petőfi Sándor verset írt Arany Jánoshoz; mi következik ebből? Arany János visszaír
Petőfi Sándornak.868

Greguss mondatai azért különösek, mert ha az eredeti kontextusnak megfelelően
levélként olvassuk a szövegeket, akkor korántsem meglepő a következmény: a levelezés
egyik alapvető előírása, hogy a megkeresésre válaszolni kell. Greguss szóhasználata,
„verset ír”, azonban arra figyelmeztet, hogy nem tudja, vagy nem hajlandó egy levelezés
részeként olvasni a megjelent episztolákat. Ugyanezt mondhatni a Honderü paródiájáról
is,869 amely már a címben is jelzi (Óda Ökörszemhez, Viszonóda Sármánykához) az olvasás
során történt műfajváltást.
Részben persze érthető a fogadtatás tendenciája, mivel az korántsem szükségszerű,
hogy kapcsolatuk kezdetén Petőfi és Arany rögtön verses leveleket, verset is tartalmazó
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leveleket küldjenek egymásnak. A korábbiakban láthattuk, hogy az episztola 1800 után
átalakuló gyakorlata eloldja a misszilisektől a verses részeket, a konkrét levélszituációra
utaló, abból kiinduló költői levél ritka a Kazinczy-korszakban. Ahol előfordul, például
Vörösmarty fiatalkori missziliseiben, ott leginkább csak a pálya elején, a fiatalkori
barátokhoz készülnek ilyenek, s többé-kevésbé tréfa számba mennek, mint Döbrentei
Buczy-episztolája (→2.4.2.). Természetesen a műfaj horatiusi változata, ha nem is olyan
produktívan, mint korábban, a reformkorban továbbra is élt: Garay 1848-as kötetében
például külön cím alatt hozza költői leveleit.870
Petőfi gesztusa tehát – elvégre ő kezdi – korántsem magától értetődő. Az 1847.
február 4-i levélben azonban sajátos helyet foglal el az Arany Jánoshoz írt episztola. „Az
Életképekben ki fog ugyan jőni – szól a levél második mondata – de én minél hamarabb
akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, mellyet
műve költött bennem.”871 A magánlevélben történő elküldés tehát csak másodlagos
jelentőségű, a szöveg eleve kiadásra van szánva. A Barcsay-levelek mintáján felállított
tipológiában (→3.3.1.2.) ez alapján a második típusba, a verses mellékletekhez tartoznék,
amit a levélen belüli elhelyezkedése is igazol. A szöveg maga viszont a harmadik típus
sajátosságaival mutat rokonságot, mivel a vers végig a konkrét levélszituációra épül,
lényegében a prózai részben foglaltak megismétlése. Az episztolában foglalt irodalmi
genealógiából és programból, valamint a megjelenés körüményeiből az is kiderül, hogy
Petőfit alighanem irodalompolitikai célok vezérelték a megírásban: a vers megjelenése a
Toldi kiadása előttre lett időzítve, 1847. április 17-én már több mint három hónapja készen
volt. Arany válaszának három héttel későbbi közlése ugyanúgy irodalompolitikai gesztus,
amelyet a Pesti Divatlapban megjelent szerkesztői észrevétel (amikor Arany a Válasz…-t
írta, még nem volt elkötelezve Vahotnak) mutat.
Petőfi episztolája tehát legalábbis kettős természetű, s ez az átmeneti jelleg
bizonytalanítja el a vers műfaját is. A horatiusi episztola standard értelmezési előírásaira
hivatkozva persze lehet érvelni amellett, hogy Petőfi megtalálta azt a személyt, a Toldi
íróját, akihez versét intézve kifejthet egy közérdekű témát – a népiesség programja bízvást
tekinthető annak –, de ez az érvelés csak utólagosan, az Arany-életmű ismeretében áll meg
(emlékezzünk a Virághoz írt Ányos-episztola Batsányi-féle jegyzetére: →3.4.1.2.2.). Az
episztola megjelenésének idejében ugyanis az Arany Jánoshoz cím, illetve a „TOLDI
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irója” megszólítás jelentés nélküli hangsor. Ez ad alapot a Honderü olvasatának, a standard
értelemzés ugyanis előírja a megszólított közismertségét is. (A helyzet ebből a
szempontból hasonlít Kazinczy Himfy-epigrammájához.) Nem véletlen tehát, hogy az
ódák előtt közölt prózai bevezetés csak a Petőfi-vers irodalompolitikai vonatkozásait emeli
ki, a levélszituációra történő utalásokat teljesen figyelmen kívül hagyja:
De máskép volt mindez elhatározva! máskép kelle történni mindennek! Az
Ökörszemnek egyszerre halhatatlanná kelle lennie!!! Ökörszemet megéneklé
Sármányka!!! […] Ki Sármányka által megénekeltetett, az nem csak megénekeltetett,
hanem egyenesen utalványt is kapott a halhatatlanságra, az a megénekeltetségében
egyszersmind utlevéllel bir a parnaszra, mellyre szabadon fölmászhatik, ha t. i. fel tud
mászni. Ezen Sármányka tehát legkegyelmesebben méltóztatott lebocsátkozni
magasságából, és megismerő méltánylása és méltányló megismerése föllobogásában a
kis Ökörszemre veté szemeit és megéneklé őt, és nagygyá tevé és halhatatlanná…872

Arany válaszlevele esetében azonban más a helyzet. Mindenekelőtt a verses rész
megjelenését az indokolja, hogy Petőfiében is volt olyan. A misszilisben történő
elhelyezkedése is eltér, jelentős különbség, hogy nem mellékletként csatolja a levélhez,
hanem szerves része annak: a prózai rész újrakezdi a levelet, kiegészíti a korábban írtakat,
a válasz szorosan az előzményszöveg struktúrája szerint halad, sőt, a verses rész befejezése
is megfelel a levélszituációnak. Minden szempontból beleillik tehát a tipológia harmadik
csoportjába (→3.3.1.2.3.). A horatiusi episztola szabályai felől közelítve is értelmezhető a
vers, és ha a kifejtett témának itt is a népiesség programját vesszük, Petőfi minden
szempontból megfelel az ideális címzettnek. Mégis hiába különböznek a megírás
körülményei, az értelmezést szükségszerűen a Petőfi-vers határozza meg: nemcsak a
megjelenés sorrendje, hanem az Arany-vers címe is erre utasítja az olvasót.
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4. „Meghatárzás helyett” (2)
Remélem, sikerült bizonyítanom, hogy a felvilágosodás kori magyar irodalomban különös
jelentőségre

szert

tevő

episztolával

való

foglalatoskodás

nemcsak

a

bevett

irodalomtörténeti kategóriák mentén lehet érdekes (és lehetséges egyáltalán), hanem
tágabb kultúratudományi kontextusban is. A technikai fejlődés és az új eszközök fokozatos
elterjedése, penetrációja, illetve sajátos logikájának megtapasztalása ma is hasonló jellegű
kihívást jelent(het) a kultúra és a társadalom minden résztvevője számára, mint egykor a
könyv második forradalma idején. A következőkben megpróbálom összefoglalni a
helyenként az ideálisnál talán jobban elkalandozó dolgozat fontosabb állításait, illetve a
megíráskor követett szempontokat.
Az irodalomtörténeti összefoglalók távolságából meglehetősen egyöntetűen, kisebb
változások regisztrálása után is lényegében egységesként kezelt episztola a kortárs
szövegek felől olvasva korántsem mutat egységes képet. Míg 1800 utánról meglehetősen
nagy számban maradtak fenn az episztola műfaji sajátságaira vonatkozó reflexiók, addig
azt megelőzően szinte semmi. De nemcsak ez a különbség: a Kazinczy Ferenc nevével és
műveivel fémjelzett típus jellegzetességei ugyanis a kortárs vélekedések szerint sem
alkalmazhatók a felvilágosodás megelőző nemzedékeinek (mindenekelőtt: Ányos, Barcsay,
Bessenyei, Orczy) e műfajba sorolt műveire. Az episztola felvilágosodás kori történetében
érzékelt törést már a korai irodalomtörténeti munkák is rögzítették. Ám mivel eddig nem
született az episztola felvilágosodás kori történetéről összefoglaló jellegű tanulmány,
valamint maga a kérdés is összetettebbnek tűnt, mint a műfajjal kapcsolatban rendszerint
olvasható megállapításokból ez kitetszik, ezért a dolgozat második fejezetében a kijelölt
időhatárokon belül egy történeti-poétikai elemzés olvasható.
A második fejezetben három nagyobb egységet különítettem el. Az elsőben a prózai
levéllel kapcsolatos előírások leírását és elemzését kíséreltem meg. Eszerint kettősség
jellemzi a századközép európai levélelméleti fordulatának (melynek legjelentősebb
eredménye

a

természetesség

és

egyéniség

elvének

előretörése,

valamint

a

„szabálynélküliség” gondolatának megjelenése) magyarországi recepciójában.
A legkülönbözőbb források (tankönyvek, vizsgakérdések, recenzók, könyvkivonatok,
levelezési tanácsadók) egyöntetűen fölismerik és rendszerint hangoztatják is e fordulat
jelentőségét, ám különösen a levélíró egyéniségére vonatkozó műfaji normák átvétele nem
történik meg. A levelet továbbra is a gyakorlati írásbeliség műfajaként tartják számon, s
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ezért a társadalmi kódoknak való megfelelés az elsődleges. Ehhez kapcsolódik a
forrásoknak az az eleddig kevés figyelmet kapott sajátosságuk is, hogy nagy hangsúlyt
fektetnek a misszilis materialitására, illetve e materialitás szabályozására: papírméret,
margó, hajtogatás. Mindezek a társadalmi hierarchia megőrzését szolgálták. Mégsem lehet
tagadni, hogy a levél e korszakban Magyarországon is olyan gyakorlati médiummá vált, a
gondolatok és vélemények cseréjének azon helyévé, amely kívül esik a nyilvánosság bevett
intézményi keretein, s egy újabbnak az előkészítője.
A második fejezet következő nagyobb egysége a korszak magyarországi, illetve
Magyarországon nagyobb hatást gyakorolt

poétikáinak, illetve irodalomtörténeti

összefoglalásainak a költői levélre vonatkozó előírásait elemzi. A vizsgált időszakban két
jelentősebb változás figyelhető meg: a Batteux-höz kötethető műnemelméleti fordulat,
amelynek eredményeképpen az addig egységesként felfogott műfaj két, egymástól élesen
elkönülő műfajra oszlott: a didaktikus és a lírai episztolára. A „tulajdonképpeni”
episztolának azonban csak az első számít. A másik változás Pölitz nevéhez fűződik, aki
elméleti szintre emelte a prózai és a költői levél között már létező gyakorlatot:
újraértelmezi a levélre vonatkozó antik hagyomány „jelenlét”-toposzát, s ezzel a költői
levelet elszakítja a műfaj genuin sajátosságától, a szóbeliség jelenlévő közönségét imitáló
kéziratosságtól.
A magyarországi poétikák és irodalomtörténeti összefoglalások recipiálják ezeket a
változásokat, jóllehet ezzekkel együttélnek még a műfaj osztatlanságát kifejező
elképzelések is. A különböző levél- és kritikarészleteket felhasználva négy gyakrabban
felmerülő probléma köré csoportosítva értelmeztem a korszak nem rendszerezett
poétikáját: a költőiség, a szerkezet, a sorfajta, illetve a hangnem és tárgy viszonyának
kérdéseit vizsgáltam. Ezek közül az első a legérdekesebb. Ennek kapcsán jelenik meg
először az episztolák sajátlagos magyarázata, amely az irodalom belső fejlődését, valamint
a Schillerhez kötődő a történetfilozófiai indokokat hoz fel az érvelésben. A műfaj eszerint
a költészet naiv, gyermeki korszakához képest szükségszerűen a reflexív szentimentális
férfikor autentikus kifejezési eszköze.
Az episztola felvilágosodás kori történetében megfigyelt törés problémája azonban
korántsem csak poétikai jellegű: a törés előtti és utáni episztolatípus leírására részben
persze alkalmas a megközelítés, a műnemelméleti és a műfajtörténeti változások pedig
megfelelő indoklásul szolgálhatnak a különböző típusok sajátságaira, önmagukban mégis
elégtelenek. A poétikai-retorikai hagyomány feltárására tett teljességre törő kísérletek
ugyanis szükségszerűen jutnak zsákutcába: az episztola műfajához az antikvitás óta
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kapcsolódó toposzok (a barátság, a jelenlét, valamint a társalkodás) és a stílusra vonatkozó
általános

megállapítások

(világosság,

egyszerűség,

rövidség)

ugyan

meglehetős

állandóságot mutatnak, de a mögöttük lévő tartalom, mint maga a gyakorlat, folyamatosan
változik. S mégha e hagyomány keretein belül történtek is hangsúlyeltolódások a
műnemelméleti változások következményeként, mindezek mégsem magyarázatai a
felvilágosodás kori magyar episztolázásban (írásban és értelmezésben) érzékelhető
törésnek.
A műfajelmélet változásával párhuzamosan megfigyelhető másik folyamat azonban
lehetőséget nyújt a probléma újragondolására. A különböző tudományterületek
konszenzusa alapján egyértelmű, hogy a vizsgált időszakban a nyomtatás egyre inkább
előtérbe kerül, a könyv második forradalma minőségi változást jelent a kultúra számos
területén. Az episztola jellegzetesen kéziratos irodalmi műfaja (mindenekelőtt az
irodalomtörténeti hagyományt meghatározó része) pedig ekkor kerül át egy új médiára,
nyomtatott műfajjá alakul. Adódik a kérdés: a mediális váltás nem magyarázhatja-e a
műfajra vonatkozó retorikai-poétikai előírások bemutatott változásait, a 19. század első
évtizedeitől fogva kimutatható törést? A harmadik fejezet ezzel a kérdéskörrel foglalkozik.
A különböző diskurzusok eltérő módon reflektáltak a medialitás problematikájára:
míg a jogi-politikai diskurzus résztvevői nem tulajdonítottak lényegi különbséget neki,
addig az irodalmi-tudományosban a mediális váltásnak nagy jelentőséget tulajdonítottak. A
kéziratosság és nyomtatás közötti különbséget leggyakrabban a tudás hozzáférhetőségének
megváltozásával jellemezték, sőt, a litteraria historák műfaji hagyományához kapcsolódva
a szóbeliségről az írásbeliségre történő áttérést is jelentősnek ítélték, és hangsúlyozták,
igaz, részletesen nem kifejtve, a tudás szerkezetének átalakulását.
Először

a

misszilisekkel,

illetve

a

misszilisekként

született

episztolákkal

foglalkozom. Kiindulópontként A Besenyei György Társasága elemzését választottam,
mivel ez az a kiadvány, amely a szakirodalom alapján a felvilágosodás kori
episztolairodalom kezdetét és első korszakát kijelöli. Összevetve a lehetséges kortárs
referenciaszövegekkel a kezdet különböző nézőpontú elbeszéléseihez lehetett eljutni: az
olvasatok különbözősége és az irodalomtörténeti hagyománytól való eltérése teszi igazán
láthatóvá a struktúra (jelen esetben a nyomtatás) hatóerejét, amely az idők folyamán az
eseménnyel (A Besenyei György Társasága megjelenése) egyidőben létrejött elemzéseket
felülírja. Ezt az elemzést követi a valóban misszilisformában fennmaradt levelek és
episztolák vizsgálata, kísérlet, melyben az irodalomtörténeti hagyományban episztolaként
értelmezett versek misszilisekben való megjelenését próbáltam tipologizáláni. Három
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csoportot különítettem el: verses idézetek, irodalmi mellékletek és „verslevelek”. Míg 1800
előtt az episztolák jellegzetesen az utóbbiak közé tartoznak, 1800 után inkább a második
csoportba kerülőket tartjuk ekként számon.
A

misszilisekkel

kapcsolatban

foglalkoztam

a

nyomtatás

által

történő

átformálásukról is. A legnyilvánvalóbb különbséget az eredeti misszilisekhez képest az
elrendezés jelenti. A nyomtatott forma a legtöbb esetben – néhány korai ajánlólevél
kivételével – sosem követi a kéziratot. A nyomtatásban a térközöket már nem a társadalmi
különbségek, a személyes ismeretség foka határozza meg, hanem a gazdaságosság, illetve
a befoglaló nyomtatvány, és ha van, sorozat saját stílusa. Mindemellett az adott média
típusa (hírlap, folyóirat, könyv) és a szöveg célja (információátadás, kultikus érdeklődés,
nyelvi-irodalmi példaadás stb.) is befolyásolja a levéljelleg különböző elemeinek
megmaradását, illetve eltűnését.
Az episztolák „eredeti” közege 1800 előtt ugyan jellemzően a magánlevelezés, tehát
mind valódi misszilisekként (vagy legalábbis azok részeiként) születtek, ám az
irodalomtörténeti hagyomány egy-egy kivétellel ezeket kötetbe, többségüket nyomtatott
kötetbe szerkesztett formában ismeri és használja. Az egyes versgyűjtemények vizsgálata
során éppen ezért egységes szempontokat választottam: a kötettér (ezen belül a szerző és a
cím), valamint a kötetrend (ezen belül a dialogikus és a monologikus) vizsgálatát.
A médiatörténeti vizsgálatok jelentősége abban áll, hogy lehetséges értelmezését
nyújtja a műfajtörténetben bekövetkezett fordulatnak, amely a horatiusi episztola
kizárólagos mintává emelésével a magyar felvilágosodás 1800 előtti episztoláinak jelentős
részét kizárta a műfajból. Ennek legegyértelműbb következményei a versgyűjtemények
eltérő jellegzetességeiben érhetők tetten: eltérő módon kezelik a szerző nevét, a művek
(cikusok és kötetek) címét, valamint a kezdetben a misszilisek gyűjtésének dialogicitását
fokozatosan a monologikus rend váltja fel.
Mindezt „meghatárzás helyett”.
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