
MEZEI MÁRTA 

ÁLTALÁNOSSÁG ÉS SZEMÉLYESSÉG 
A KAZINCZY-LEVELEZÉS ELSŐ KORSZAKÁBAN 

A Kazinczy körében kibontakozó széles körű levelezés a 
korabeli társadalmi nyilvánosság sajátos jelensége. A társa-
dalmi nyilvánosság — írja J. Habermas — „a közönséggé 
összegyűlt magánszemélyek világa", amely változó és válto-
zatos fejlődések során, szabályozott, félhivatalos, majd hiva-
talos fórummá válik, „hogy a közhatalommal megvitassák 
az érintkezés általános szabályait a társadalmi munkának és 
az áruforgalomnak alapjában véve magán, közösségileg azon-
ban jelentős területén".1 Kialakulásának korszakában 

„létrejön a nyilvánosságnak egy nem politikai alakja — a politikai-
lag működő nyilvánosság irodalmi előalakja. Ez annak a nyilvános 
okoskodásnak gyakorló tere, amely még önmaga körül forog — a 
magánszemélyek önfelvilágosításának folyamata azokról az eredeti 
tapasztalatokról, melyeket új magánemberségükről szereztek."2 

Más szavakkal fogalmazva ez azt jelenti, hogy ebben a 
kialakuló korszakban, az „irodalmi előalak" működésében, 
formáiban különösen fontos szerepe van a magánemberi 
gondolkodásnak, tevékenységnek. Egyrészt azért, mert a 
nyilvánosság alapelvei, az ellenőrzés, a publicitás igénye a 
magánéleti tapasztalatok világából származnak; másrészt 
azért, mert e fejlődési fázisban főként a magánszférához erő-
sebben kötődő fórumokon teremtik meg a nyilvánosság for-
máit. Ilyen intézmények pl. a szalon, a kávéház, az asztal-
társaságok, a társaséletet teremtő nemesi kúriák, illetve azok 

1 J. Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Bp. 
1971. 44. 

'Habermas: i. m. 46—47. 
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az érintkezési formák, amelyek ezeket helyettesítik.3 Ide tar-
tozik a levelezés, amely a helyettesítő formának speciális 
változatát képviseli. A magánszféra megnövekedett jelen-
tősége ugyanis a XVIII. században együtt jár t a pszichológia 
tudományának kibontakozásával, a pszichológiai megfigyelé-
sek jelentőségének megnövekedésével. A levelezésben — íija 
Habermas — ez a pszichológiai érdeklődés „önmagára és a 
másikra való kettős vonatkozásban fejlődik ki".4 Ugyancsak 
a levelezésben „értelmezték a magánemberek új létformáju-
kat, mely voltaképpen a nyilvánosság és a magánszféra libe-
rális viszonyán nyugodott".5 Ily módon a levelezés híradás 
társadalmi érvényű személyes állapotokról, énképekről, vál-
lalt elvekről, célokról, értékorientációról, tevékenységekről 
— kifejtésük a levelezésben szabad, megformálásukban 
nagyfokú az általánosítás igénye, a létformát meghatározó 
tartalmakban, irányulásokban ugyanis társadalmi tenden-
ciákat jeleznek. A címzett sem csupán személyes jelentősé-
gével orientáló, hanem mint a közösség fórumának helyet-
tesítője az elfogadás, a jóváhagyás, a megvitatás személyes és 
társadalmi érvényű visszajelzésével. Az így felfogott szemé-
lyes és általános, illetve a kettő sajátos viszonyának vizsgá-
lata különösen hasznos az olyan sokágú és folyamatos leve-
lezésben, mint a Kazinczyé. 

A Kazinczy-levelezés teljes korpusza feldolgozatlan, té-
mák, vizsgálódási irányok kimeríthetetlen gazdagsága rejlik 
benne. Tematikus bősége mellett azonban figyelemreméltó 
mint a fenti értelemben vett korjelenség, mint közlésforma, 
amelyben sajátos, csak itt megfogalmazható jelentésekkel 
találkozhatunk. Az alábbiakban - mintegy munkahipoté-
zisekként, figyelemfelhívóként - foglalunk össze néhány 

3 Habermas: i. m. 47—48. — A közvetítő-formákról 1. még: L. 
Löwenthal: Irodalom és társadalom. Bp. 1971. 99— 103. — Haszonnal 
forgattam a Helikon 1966/4. számát, egyes tanulmányokra az aláb-
biakban külön is hivatkozom. 

'Habermas: i. m. 76. 
6 Habermas: i. m. 247. 
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olyan problémakört, amelyben jól kivehető az általános és a 
személyes sajátos összefüggése. Most csak az 1794-ig tartó 
levélanyagot vizsgáljuk, amely a későbbi levélfolyam s benne 
Kazinczy későbbi szerepének megalapozója volt. 

Kazinczynál és írótársainál bizonyos nyilvánosságigény 
észlelhető a levelezésről formált nézeteikben is. Sajátosan 
korabeli tény, hogy a leveleket nem kezelik a mai értelemben 
vett magánközleményként; természetesnek tartott, bevett 
szokás a levelek másolása, a leírt levelek továbbküldése, 
levélkivonatok közlése egy vagy több változatban. (I. 220., 
232., 283., 293., 324., 367., stb.)6 Kivételnek, egyedi esetnek 
számít, ha a levelek továbbközlését megtiltják; ilyenkor azon-
ban kényes kérdésekről, rendszerint személyes ellentétekről 
van szó. Ilyen pl. Rájnis vitalevele Batsányinak, melyet 
ugyan megküld Kazinczynak, de fenntartással : „Hogy új pör 
ne támadjon, kérlek, meg ne mondd Batsányinak, hogy ezt 
a levelet veled közlöttem." (II. 146.) Földi sem örül, hogy 
Kazinczy továbbította Daykának a róla írott kritikus leve-
let, rá is kérdez a továbbadás módjára: „ . . .nem tudhatom 
azt teljességgel, hogy úgy adtad é által a maga egész mivol-
tában, amint én Tenéked írtam? vagy amint tanácsoltam, 
hogy ezek szerént írj, amit akarsz? Tudod pedig, hogy volt 
ott olyan is, ami nem ő elébe való." (II. 206.) Egészen ritka 
és szélsőséges eset, amikor a levelek elégetését kérik, ilyenkor 
azonban valóban kényes, sőt, veszélyes ügyekről van szó 
— pl. a szabadkőművességről. (I. 314.) Komoly bajok e 
továbbközlésből a későbbi években lesznek, amikor a levél-
írók tudta nélkül a hírlapi nyilvánosságba emelik át a bará-
tinak szánt híradásokat. A publikálásra voltaképpen a leve-
lek tartalmának közérdekűsége, nyilvánosságteremtő funk-
ciói adtak indítékot, s ennyiben logikus folytatása, kitelje-
sítése lett a levelezés szűkebb körű, baráti nyilvánosságának ; 

6 E jelenség a korabeli levelezésre általában is jellemző: Habermas: 
i. m. 76. — G. Steinhausen: Geschichte des deutschen Briefes. Berlin, 
1889. 323. — Kazinczy levelezésének idézett helyeit a továbbiakban 
is a szöveg közben jelölt kötet- és lapszám feltüntetésével jelzem. 
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a közlésmódban megnyilatkozó személyes (esetleg személyes-
kedő) hang azonban az indiszkréció vétségét is jelentette.7 

A disszonancia e későbbi jelzése egyszersmind a levél 
„köztes" jellegére is rávilágít: személyhez címzettségénél 
közérdekűbb, közérdekűségében azonban személyesebb. 
Kazinczy és írótársai különben tudatában vannak a levelezés 
nyilvánosságot igénylő fontosságának. Kazinczy Ráday 
leveleit lajstromozza, kivonatokat készít belőlük; mások 
leveleinek végére szintén ír magyarázatokat, jegyzeteket. 
Kiadatási tervek húzódnak meg e tevékenység mögött, erről 
olvashatunk az írótársak leveleiben is. Horváth Ádám pl. az 
utókorra számító tudatossággal írja és gyűjti leveleit: 
„. . . olyanokat kell egymásnak írnunk, hogy ha azok meg-
maradhatnak, idővel a maradék megköszöni; én, amik 
különösen a literatúrát illetik magam leveleiben, azokat 
könyvbe szoktam í rn i . . ." (I. 284—5.), s egyenesen dicsek-
szik azzal, hogy sok levelet kap és sokat költ postára. (I. 
270., 518.) 

Érdekes jelenség, hogy miközben tudatában vannak a 
levelezés közérdekű fontosságának, problematikus számukra 
a levél mint irodalmi forma — noha az irodalomban igen 
sok változata jelentkezik ekkortájt. A költészetben pl. szinte 
uralkodó az episztola-műfaj: verseskötetek jelennek meg 
költői levelekből, levelezésekből ;8 a költői levélről részletesen 
szólnak a korabeli poétikák.9 Ugyancsak a költészetben diva-

" „Az irodalmilag közvetített intimitásnak nem a publicitás az 
ellentéte, hanem az indiszkréció." Habermas: i. m. 76. 

8 Legjelentősebb a Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. 
Orczy és Barcsay verseit kiadta: Révai Miklós. Pozsony, 1798.; Ver-
ses levelezés, melyet folytatott gróf Gvadányi József magyar lovasge-
nerális Fábián Juliannával. Pozsony, 1798.; Csizi István és Vályí 
Klára levelezését 1. Vályi Klára Magyar Tempe с. kötetében, Vác, 
1807.; Barátsági vetélkedés vagy Molnár Borbálának Máté Jánosné 
asszonynak A két nem hibái és érdemei felől folytatott levelezései. 
Kolozsvár, 1804. 

SJ.-F. Marmontel: Poétique Françoise. I—II. Liège, 1778. II. 
409— 420.; J. J. Eschenburg: Entwurf einer Theorie und Literatur der 
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tos műfaj a heroida, a fiktív szerelmes levél: Bessenyei, 
Ányos, Dayka versei, Ovidius- és Colardeau-fordítások jelzik 
jelenlétét.10 Jelen van a levél a drámai műnemben is: néha 
(ügyetlen) dramaturgiai funkcióval (mint pl. a Tempefőiben) ; 
néha derűs epizódok alapjaként (mint pl. A filozófusban a 
Pontyihoz érkező „szakmai" levelek); néha, mint a legsze-
mélyesebb közlések, a tudatossággal, céllal megformált énkép 
megjelenési kerete, több-kevesebb dramaturgiai, jellemábrá-
zolási funkcióval, de kissé idegenül a műfajban (ilyenek 
Titius-Angyélika, Pármenió-Szidalisz vallomásos levelei szin-
tén A filozófusban). A szentimentális regényekben pedig a 
levél a naplóforma mellett közlésmódot, szerkezeti elvet 
meghatározó forma. S bár mindhárom műnemben jelen van, 
szerepét, értékét erősen vitatják. A Bácsmegyei, valamint 
Aranka György Ovidius levelei fordításának elmarasztalásá-
ról Földi igen jellemző érveket ír le : 

„Hogy minden levelezésben írt munka nálunk keletlen és kelletlen, 
bizonyítja a tapasztalás, és bár ne bizonvítná. Sokszor hallottam én 
már az ilyeneket: Ej! tudok én levelet írni, ha azt nem olvasom is! 
Nem én előttem kelletlen pedig, hanem azok előtt, akik így ítélnek." 
(II. 191.; ugyanerről: II. 169.) 

A levél tehát túl köznapi, közönséges abban az értelem-
ben, hogy mindenki „tudja", s mint ilyen, nem tartozik a 
hasznosat, a megtanítani érdemeset közvetítő irodalmi for-
mák közé. A jelzett ellenérzésből világosan kitűnik az is, 
hogy a levélforma adta személyességet, a szubjektív mon-
danivalók közlésének formai lehetőségét láthatóan nem 
igénylik tudatosan, s nem is értékelik. A személyesség kife-
jezésére a misszilis levelek adnak tágabb, alkalmasabb, ám 

Schönen Wissenschaften. Leipzig, 1805.2 132—149.; Ch. Batteux— 
К. W. Ramler: Einleitung in die Schönen Wissenschaften. Leipzig, 
1802.« III. 2 3 1 - 2 3 3 . 

1 0Ch. P. Colardeau fordítását éppen Kazinczy szorgalmazta: 
Daykát, majd 1807-bt n Kis Jánost ő beszélte rá a fordításra, Czir-
jéké ugyanis nem nyerte el tetszését (Érzékeny levelek, melyeket fran-
tziából magyarra fordított Cziriék Mihály. Bécs, 1785.) 
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korántsem korlátlan terepet. A levelek tartalma, közlés-
módja ui. nagymértékben igazodik nyilvánossághelyettesítő 
funkciójához: személyes ügyeikről — a levelek számottevő 
többségében — társadalmi érvényű jelentőséggel és felelős-
séggel szólnak, erősen általánosító, eszményítő megfogalma-
zásban. E határok, kor szerinti adottságok és lehetőségek 
között kereshetjük és vizsgálhatjuk Kazinczy levelezésében 
azokat a személyesebb megnyilatkozásokat, amelyek legin-
kább a levélformában fogalmazódhattak meg. Az elvszerű-
ség igényével itt jelennek meg pl. olyan személyes értékorien-
tációk, amelyek az énkép, az emberi kapcsolatok jellemző 
vonásait kialakították — Kazinczyt illetően levelei szemé-
lyesebben, kifejtettebben szólnak e problémakörökről, mint 
a tárgyszerűbb, szélesebb körű információkban gazdag 
emlékirata, a Pályám emlékezete. 

Levelezésének első köteteit forgatva meglep az ifjú Ka-
zinczy énképében domináns öntudat, elhivatottságának teljes 
biztonsággal való vállalása, az önérték és a társadalmi érték 
együttes jelenléte a szereptudatban. Munkásságának, levele-
zésének kibontakozása során öntudata igazolásának csak 
érvkészlete változik, intenzitása a kezdetektől változatlan. 
A levelezés mint személyes közlés ennek híradásában, kifej-
tésében megadja a szubjektivitás lehetőségét; többszemélyű-
ségében bizonyos közönség-illúziót, a megméretés, a vissza-
jelzés lehetőségével. S ugyanakkor a levélben megformált 
énkép olyan személyes és társadalmi igényeket is hordoz, 
amelyek a személyiségben még nem okvetlenül bontakoztak 
ki, inkább mint posztulátumok, késztetések élnek, s ily mó-
don sajátos vegyületei a potenciálisan meglevőnek és a vá-
gyottnak, a vállaltnak és a szükségesnek. Voltaképpen ilyen 
Kazinczy szereptudata: igazi szervezői tevékenysége, vezér-
sége majd csak fogsága után, voltaképpen csak az 1810-es 
években bontakozik ki; korai levelei inkább az elhivatott-
ság, a magasabb célra rendeltetés erős tudatáról vallanak 
— egy formálódó társadalmi igény személyes vetületeként. 
E feladatvállalás a levelekben helyenként körülíratlan, álta-
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lánosító. Veszprémi István a korona eredetét feltáró mun-
kára biztatja Kazinczyt, e felszólításra írja: „Becsülni fogom 
azt a szerencsét, hogy egy oly sok polgártársaink figyelme-
ket ébresztgető tárgyban tanú, és az igazság kinyomozásá-
ban, mely minden esetben tiszteletes, eszköz lehetek." (II. 
320.) Öntudata azonban munkája értékének tudatában je-
lentkezik elsősorban — az értékminőségek itt már sokkal 
határozottabbak, konkrétabbak. A személyes teljesítmény-
hez, esetleg egy-egy munkához kapcsolódnak, s szerényke-
dés vagy álszerénység nélkül mondja ki, hogy némely da-
rabja (pl. egy Jacobi-dalfordítása, amelyet Verseghyéhez 
mér) eddig a legjobb : 

„Én azt tartom, jobb az enyém . . . Mások az ilyen bátor büszkélke-
dést kevélységnek tartják; én nem. Én azt tartom, hogy a maga 
érdemét más is úgy ismeri, mint én azt a keveset, ami magamban van, 
csakhogy másban kevesebb cudeur van és bátorság." (II. 149—150.) 

Az értéktudatot azonban nem erősíti a közvetlen siker; 
Kazinczy korán megtapasztalja, hogy műveit közöny vagy 
elutasítás veszi körül (mint pl. a Bácsmegyeit: I. 440., 448., 
521., II. 170.). A munka értékére igazolást elsősorban morá-
lis téren keresnek: a feladat elvégzése a legfőbb posztulá-
tum, a teljesítményben az erkölcsi tartás, az erkölcsi nagyság 
a fontos, a példaadás rangja. A levelezés funkciója itt nagyon 
jelentős: az elmaradt siker (esetleg okainak) regisztrálása 
mellett az egyéni állásfoglalás kifejtését, önigazolást, tisztá-
zást, irányjelzést foglal magába. Vagy éppen vallomást, mint 
Kazinczy egyik, Kisnek címzett levele: 

„Pályánk sok és nehéz munkát kiván, de boldog tájakra vezet, s már 
a menés gazdag jutalma magának. Mi szép, midőn oly virágot látunk 
termeni kezeink alatt, amiket másoknál kedvelettünk, másoknál irigy-
lettünk volna! Mi szép, midőn szeretettel látjuk felénk közelítni, akik 
pályánkon már ragyognak! midőn azt mondhatjuk, hogy amint nyo-
mot ezek törtek nekünk, úgy azt mi törünk majd, és még szebbet, 
mint ők nekünk, az utánunk eredőknek! azt, hogy ezek aszerint áld-
ják majd emlékezetünket, mint mi azokét, akik innen már lelépte-
nek!" (II. 3 0 0 - 3 0 1 . ) 

3 Irodalomtörténet 
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Idődimenziója dinamikusan folyamatos: a jelen kitelje-
sítője, folytatója a múlt értékteremtő törekvéseinek, sőt, 
meghaladja azt; a jövőtől nemcsak követést vár, hanem új 
értékminőségében a munkát szentesítő és megdicsőítő iga-
zolást.11 

Az érték felfogásában — a levelezés tanúsága szerint — 
egységesnek látszik a társadalmi és a személyes létet átható 
eszmény; ez az eszmény azonban sajátosan korabeli, a fel-
világosodás 1795 előtti korszakára jellemző változat. A 
munka közvetlen hasznának mérése, a siker helyett inkább 
olyan értékhierarchiát teremtenek, amelyben az egyéni tel-
jesítmény, az egyéni dicsőség mindig eltörpül a társadalmi 
hasznosság, a közösség (a haza) érdekei mögött. A munka 
dicsőség, írja Horváth Ádám, de olyan 

„mely csak mellesleg való indító oka lehet egy valóságos embernek, 
legfőbb tárgy a haza szeretete, nemzetek pallerirozása, nyelvünk csi-
nosgatása: ezeket tartom én magam előtt, mikor a publicumnak dol-
gozom, s tudom, hogy haltom után ez válik legnagyobb dicsősé-
gemre." (I. 336.) 

Az egyéni teljesítmény pedig morális meghatározottságá-
ban erősen általánosított érvényű: a munka, a feladat, a 
részvétel hangsúlyozott mint norma, mint posztulátum, mint 
az általános emberi értékek realizációja. Valószínű, hogy ez 
az erősen általánosító, erkölcsi szempontú felfogás hatá-
rozza meg azt, hogy a levelezésben a kulturális tevékenységet 
összefoglalóan, összességében emlegetik, a nyelvművelő, az 
irodalmi, a szervezői működés összértékét hangsúlyozzák 
úgy, hogy a kulturális érdek egyenlő a közüdv érdekeivel. 
A Magyar Museumban való minden közreműködést „erán-
tunk való kegyes hajlandóság és a Patriotismus jeléül vesz-
szük" — írja Kazinczy Rádaynak (I. 260.); Aranka György 
munkássága, összes (irodalmi, fordítói, szervezői) tevé-
kenysége Kazinczy ítélete szerint nemcsak nevének dicsősé-

11 Munka és jövőtudat összefüggéséről: L. Goldmann: Világképek 
és társadalmi osztályok. Helikon 1966. 499—500. 
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gét, „hanem a haza boldogságát, s nyelvünk gazdagulását, s 
csinosulását célozzák". (II. 224.) A kulturális élet egésze, 
fejlődése természetesen differenciáltabb: ott a nyelvi prog-
ram jelentkezése, nyelv és irodalom kapcsolatának proble-
matikája művekben, programokban, a kulturális élet ala-
kulásának kirajzolható fázisaiban sokkal konkrétabban, 
körvonalazhatóbban jelentkezik.12 Az erkölcsi alapú, társa-
dalmi érdekű és jövőirányultságú feladatvállalás eszmei nagy-
sága emeli túl Kazinczyt a közvetlen sikertelenségen, sőt, 
mintegy igazolja, erősíti öntudatát, s a kivételesség, a kivá-
lasztottság önérzetével tölti el: „De a Rafaelek, a Corregiok 
nem kérnek tudatlanoktól tanácsot, s magokat követik, ha 
a bámuló csoport munkáikat nem becsüli is." (II. 348.) A 
levelezésből világosan kivehető, hogy az átlag fölé emelkedő 
magatartásának értékét, kiemelkedő voltában közérdekűsé-
gét ismerik el nagyon korán kortársai. 

A társadalmi érvényesség ugyanis nemcsak a feladatvál-
lalásban mérhető, hanem abban a személyiségmodellben. 
amelyet Kazinczy megtestesít. Olyan ideális személytípust 
látnak benne, akiben egyesül a származás és a szerzett eré-
nyek tiszteletreméltósága, törekvéseiben a „lennie kell', a 
helyesség tudata; a jövőre irányultság, a remények alapján 
pedig biztatás s valamelyes biztonság.13 Szentnek, Mesternek 
nevezik — írja neki Horváth Ádám (I. 385.); s noha pályája 
kezdetén számottevő munkája alig van (főként mint fordító, 
lapszerkesztő tevékenykedik), már ekkor példaképnek, veze-
tőnek tartják. Hogy elsősorban a személyiségében testet öltő 
tulajdonságok, eszmék és programok alapján jelölik e példa-
kép-szerepre, az jól látszik a levelekben küldött biztatások-

12 Bíró Ferenc: Nyelv—nemzet—irodalom. (Az 1780-as évek értel-
miségének ideológiájához). ItK, 1984. 5—6.; Csetri Lajos: Kazinczy 
és a nyelvújítás. Kéziratban.; Szajbély Mihály: Az irodalmi élet kere-
teinek változása és az autonóm irodalomfogalom kialakulása felé tartó 
fejlődés szakaszai. Kéziratban. 

13 A példakép-eszmékről: M. Seheler: A formalizmus az etikában 
és a materiális értéketika. Bp. 1979. 854—863. 
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ban, felszólításokban. Báróczi például egyértelműen elha-
tárolja személyiségének jelentőségétől a végzett munka érté-
keit, a megkezdett (egyoldalú) fordítói iránytól óvja, a sike-
resebb (különféle) munkára annál erősebben biztatja, ez 
méltó a tüzet ébresztő ifjú „Prometheushoz": 

„Légy második Prometheus, lelkesítsd meg az elevenség nélkül heverő 
testeket: de, ellenben magad se merülj el egyedül csak Gessner írásai-
ban. A méhek sokféle virágokból gyűjtik az édes mézet, melynek a 
különböző izeknek egyesülése adja kellemességét; kedvetlen lenne az 
jnynek csak egy virágnak ízét érzeni benne." (I. 76—77.) 

Tőle várja a vezetést, a példát Földi is; őt munkásságának 
intenzitása győzhette meg: „Mozgolódnunk kellene, — vagy 
azzal öszvekössük magunkat, vagy siessünk mi is e célra. 
- Kolompozgass, ha felkötéd kolompozó harangod!" (I. 
400 — 401.) Nagyon korán ismerik el irányításának, ítéletei-
nek érvényességét — úgy tűnik, ebben is a mérték biztonsá-
gát keresték és találták meg. Vitéz Imre például arról ír. 
hogy ha Kazinczy helyesli terveit „nevetni fogom úgy azok-
nak durvaságokat, akik munkámat még mielőtt olvasták 
volna, máris jelentgették az iránt balitéleteket. De mit is 
árthatna az Nékem?" (I. 434—435.) S szinte a levelezés kez-
deteitől kérik Kazinczyt közvetítő szerepekre hivatalos 
ügyekben, állások megszerzésénél, ismeretségek kötésénél, 
kiadatások gondjaiban. Kazinczy készségesen vállalkozik az 
ilyenféle feladatokra is, sőt, nemegyszer maga ajánlja fel 
segítségét (mint pl. Csokonainak : „ . . . engedje meg, hogy a 
világ elébe én vezessem az Urat. Helikoni Virágimban szán-
dékozom azt tenni." II. 285.). 

A Kazinczy személyében, ítéleteiben, tevékenységében 
megformálódó vezetőre, szervezőre, példaképre sokfélekép-
pen szükség volt. A szerep vállalásához Kazinczyban megvolt 
a szükséges öntudat, megvolt benne a szervezői készség, az 
állandó tevékenységre való készenlét, az ismeretek és isme-
retségek szerzésére késztető kíváncsiság. Ennek demonstrá-
cióját 1794 előtt főként a levelezésben láthatjuk: itt fejtheti 
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ki részletesebben terveit, céljait, a vállalt társadalmi feladat-
hoz elsősorban itt teremt kapcsolatokat. Fontos szerepe, 
példát adó jelentősége van a Kazinczyban megtestesülő mű-
veltségideálnak. A kortársak elismerése nemcsak nyelvtudá-
sát, széles körű ismereteit, olvasottságát, ízlését dicsérő köz-
vetlen nyilatkozatokból látható, hanem abból az értékrend-
ből is, amelynek csúcsán éppen az egyéni törekvésekkel meg-
szerezhető tudás, műveltség áll. 

A levelekben kifejtett értékrendek személyiségi kérdések-
hez kötődnek, egyes személyek bemutatásának változatai-
hoz.14 Tanulságos megfigyelni Kazinczy levelezésében egy 
harmadik személy bemutatását vagy az ismertebbek jellem-
zését. Tanulságos, mert többen, többféle egyénről, többféle 
célzattal írják, a belőlük kirajzolódó konszenzus így meggyő-
zően mutatja értékrendjük általánosan jellemző vonásait. 
Kazinczy László egy „oskola mesternél" vendégeskedik, őt 
mutatja be: „Az olvasásban gyönyörködik, Aufgeklärt, jó 
karakterű és a barátságra alkalmas" (1.123.); Horváth Ádám 
Batsányiról írja, hogy „szép olvasása van; kár, hogy termé-
szete nem hozzá való" (1. 508.). Kazinczy állásra ajánlja Ko-
tzok Istvánt, aki „tanult, hív és jó ember, vallására nézve 
kálvinista" (I. 59.); Nagyváti Jánost úgy mutatja be Aranka 
Györgynek, hogy először munkáit sorolja fel, aztán elmond-
ja, hogy „pataki kálvinista diák", majd foglalkozásait, állá-
sait említi, s hogy „sok tehetségű, derék ember. Kőmíves" 
(II. 137.); Aszalay Jánosnak szintén foglalkozását, kálvinista 
vallását említi előbb, s aztán, hogy „szeretetre méltó, igen jó 
ember" (II. 273.); Dayka dicséretében is főként műveltségét, 
nyelvtudását emeli ki, s csak azután ír jelleméről, szeretetre-
méltóságáról (II. 344.); önmagát bemutatva „kevélykedve" 
említi először nagyapja közéleti szereplését, majd főként saját 
neveltetéséről, nyelvtudásáról, állásairól számol be (I. 421 -

14 A személyiség megítéléséről, személyészlelési folyamatokról, ka-
tegóriákról: G. W. Allport: A személyiség kialakulása. Bp. 1980. 
5 1 8 - 5 2 8 . , 5 3 0 - 5 3 3 . 
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422.). E sokféle indítékú bemutatásban egyértelmű a szer-
zett értékek (műveltség, tudás) preferenciája — ez voltakép-
pen az említett állások, foglalkozások alapja — súlyában, s 
többnyire a felsorolásokban is megelőzi a világnézetet jelző 
kategóriákat (a kálvinizmust, a felvilágosodást, a szabad-
kőművességet); megelőzi az emberi jellem közvetlen meg-
nyilvánulásainak általánosságban megnevezett értékeit (azt, 
hogy jó, szeretetre méltó). A műveltségben reprezentálódó 
érték az alakulóban levő polgári nyilvánosság jellegzetessé-
ge:15 a korábbi nemesi (udvari, főnemesi, egyházi) jelleggel 
szemben itt az a műveltség kerül előtérbe, amely egyéni 
törekvéssel megszerezhető, s amely ebben a korszakban 
nálunk is megnyitja az utat — különösen az irodalomban 
— a nyilvánosság fórumai felé. (Több, nem nemesi szár-
mazású képviselője van már ekkor szellemi életünknek: 
Batsányi, Földi, Dayka, Révai, Csokonai, Virág, Kis). A 
tudás, a műveltség továbbá alapja, feltétele annak a társa-
dalmi érdekű kulturális tevékenységnek, amelyet egyéni élet-
hivatásuk, öntudatuk, értékmércéik középpontjának ismer-
tünk meg, s amelyet legmagasabb fokon, példaképként 
Kazinczy testesít meg. 

Az értékhierarchia csúcsán tehát társadalmi érvényű, szer-
zett erény áll ; de a levelekben egyebütt dicsért vagy posztu-
lált személyes erények listája többnyire szintén túlmutat a 
privát erények körén. Kisebb vagy nagyobb közösségre 
irányuló, s mindenképpen hasznos erények ezek: segítsünk 
másokon (I. 110.); a magányos életformával szemben a tár-
sas lét, a tevékenykedés hasznos és dicséretre méltó (I. 138.); 
bátorság, egyenesség a vélemények kimondásában, mely 
szerintük a másik ember megbecsülése (I. 300., 408., 517., 
II. 260.); emberszeretet, barátságosság (I. 387.); az esendő 
hibák megbocsátása (II. 260.); hazaszeretet (II. 359., 385.); 
az egyéni és a közérdek egysége a törekvésekben (II. 224.) 
— s amit az említetteken kívül legtöbbször leírnak: a szere-

15 Habermas: i. m. 24—26. 
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tet, amely a levelezés tanúsága szerint elsősorban nem érzel-
mi kategória. A szeretet érték, megbecsülés (II. 243.); olyan 
erő, amely az egyik leghathatósabb vezető az erkölcsi neve-
lődés útján (I. 440.) ; serkent a munkára (I. 352.) ; a szeretet 
képes elfogadtatni a szigorú kritikát (I. 463.); a barátság, az 
emberszeretet „csupa szentség" (I. 390.); s egybehangzóan 
fejtegetik szeretet és tisztelet egymást erősítő egységét (I. 
436., 465.). Szeretetfogalmuk a tevékenység elismerését vagy 
tevékenységre serkentő erőt jelöl, s olyan kapcsolatokban 
(megbecsülés, tisztelet) emlegetik, amelyek erkölcsi tartal-
mára utalnak. Kategóriáiban a felvilágosodás emberméltó-
ság-fogalmaira ismerünk; ez azért is feltűnő, mert a levele-
zés későbbi korszakában (különösen 1804 körül) már inkább 
érzelmi tartalmúak, sőt, kifejezetten érzelmesek e szeretet-
nyilvánítások. Amikor tehát Kazinczy és írótársai 1794 előtt 
oly gyakran írják leveleikben, hogy „szeress!" az elsősorban 
a magatartásuk egészét minősítő elismerés igénye, sokkal 
inkább jelenti, hogy becsülj, értékelj, mint valamely olvatag 
érzelmességet, hízelkedést, nőies lágyságot. 

Ez az erkölcsi tartalmú megbecsülés, „szeretés" az alapja 
Kazinczy korabeli barátságainak. Középpontja a közösségi 
és egyéni érdekű munka, a műveltség, illetve az itt szerzett 
morális „érdem" — ennek elfogadása, vállalása jelentette 
azt az egyezést, egységet, amelyet barátságaikban oly nyoma-
tékosan hangsúlyoznak. Horváth Ádám e létüket, habitusu-
kat meghatározó egyezést emeli ki barátságuk alapjaként 
(I. 324.); Kazinczy is az ilyen értelmű „érdemeinek igaz 
tisztelete" révén fogad örök barátságot Horváthnak (I. 436.); 
Kovachich Márton Györgyöt — mint írja — „wegen seinem 
hell denkenden Kopfe, wegen seiner Verbereitung des 
éclaircissement und patriotischen Arbeiten gränzenlos ver-
ehre, liebe" (I. 471.); Kis Jánosban is érdemeit, az övéhez 
hasonló, az őt már meghaladó munkásságot, törekvéseket 
látja barátságuk alapjának (II. 296.), sőt, Kis munkái közvet-
lenül is növelik szeretetét, barátságát: 
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„Valamikor kedves képed lebeg lelkem előtt, meg mernék esküdni, 
hogy szeretetem erántad nem vehet többé semmi gyarapodást: és 
mégis osztán, ha szép leveled érkezik, melyben barátságod mindenkor 
valamely szép énekecskét ismertet velem, úgy tetszik, hogy annak 
előtte nem szerettelek, és csak ez a szép levél, s csak ez a szép dal tett 
barátoddá." (II. 340.) 

Az egyezés elve, követelménye oly mértékig jelentkezik 
Kazinczy fogsága előtti barátságaiban, hogy ez a választott 
személyek társadalmi státusában is mérhető. Ekkori bará-
tai főként értelmiségiek, literátorok; származásukat illetően 
vagy a Kazinczyéhoz hasonló nemesi, köznemesi rétegből, 
vagy éppen lentebbről valók, olyanok, akik tanultságuk, 
munkásságuk révén emelkedtek feljebb. Mindez azért is fel-
tűnő, mert ellentétben van a későbbi évek főrangúakkal 
(Cserey Farkas, Dessewffy József, Cserey Miklós, Ráday 
Pál, Wesselényi Miklós) kötött barátságaival. A fogsága 
előtti korszakban a köznemesi származású Horváth Ádám 
mellett csupa értelmiségit találunk a barátságába fogadott 
levelezőtársak között: Földi János, Aranka György, Kis 
János, Kovachich Márton György, Döme Károly, Virág 
Benedek. A választást nyilván nem megfontolt osztálytudat 
befolyásolta, hanem az egyezésnek a kulturális tevékenység-
ben megjelölt alapelve, amelyet ekkor főként ez az értelmi-
ségi réteg valósított meg.16 

Egy azonban bizonyos: e levelezésben kötött, s főként a 
levelezésben fenntartott barátságok középpontja, többnyire 
indukálója Kazinczy volt, s nemcsak tevékenysége, hanem 
személyiségének említett adottságai s a barátságra való kész-
ségei miatt. Megvolt benne az érdeklődés, a nyitottság a 
másik ember, s főleg, a másik ember értékei iránt, kezde-
ményező szerep, könnyedség az ismeretségkötésben, kap-
csolatteremtési készség a társalgásban, azaz a levelezésben, 

16 A barátságok társadalmi meghatározottságáról: I. Kon: A ba-
rátság. Bp. 1977. 19—20., 30. — Az értelmiség ekkoriban megnöve-
kedő szerepéről: Bíró Ferenc: A felvilágosodás kori magyar irodalom 
értelmezéséhez. ltK, 1979. 319. 
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valamint a saját törekvéseinek, elveinek, gondolatainak be-
mutatásában, képesség a bizalom légkörének megteremté-
sére.17 Önbecsülése, hivatástudatának biztonsága szilárd 
bázis volt ehhez: ismerte a számára fontos értékeket, felis-
merte másokban is a hasonló törekvések becsét, ki tudta 
választani s — amíg az egyezés tudata nem szenvedett csor-
bát — meg is tudta tartani e kapcsolatokat. — Ezekben az 
években két legjobb barátja öccse, Kazinczy László és Hor-
váth Ádám. Mindkettővel akkor romlik majd meg kapcso-
lata, amikor éles nézetkülönbségek jelentkeznek közöttük. 
Kazinczy László szembefordul majd vele politikai nézetei és 
a családra árnyékot s anyagi gondokat vető fogsága miatt; 
Horváth Ádámtól magatartársbeli és kulturális nézetellen-
tétek idegenítik el, deklaráltan ezek is a börtönből szabadu-
lása utáni esztendőkben. Különbözőségükről előrejelzések 
azért már ekkoriban is vannak: a lélek halhatatlanságáról 
folytatott vitájukat (I. 413. kv.)18 még kiheveri barátságuk, 
de van egyéb is. Kazinczy és Földi egyezően vélekednek 
Horváth írásainak terjengősségéről (II. 121.); Kazinczy nem 
helyesli, hogy barátja sok alkalmi verset ír (II. 297.); s már 
ekkor kivehető Kazinczy rosszallása Horváth válása, új 
házassága miatt (II. 308.), később ki is fejti erről való néze-
teit; s látni fogjuk, hogy személyisége is ellenérzéseket kel-
tett benne találkozásukkor. Ami Kazinczy magatartását 
illeti e korszak baráti kapcsolataiban: nem szeszélyből, rá-
unásból, új barátságok miatt, hanem nézet- és egyéb külön-
bözőségek alapján szakítja meg barátságait — nem állhatat-
lan, inkább intoleráns: véleményekben is csak a magáéhoz 
hasonlót fogadja el. Földivel pl. akkor szakad meg levele-
zése, amikor az hidegen és határozottan jelzi ellenvéleményét 
a fordításokról, Rádayról, a javításokról (II. 304. kv.); Dö-
mével is abbamarad levelezése, amikor kifejtik különböző 

" A barátságra való készségekről: Kon: i. m. 127—138., 247. 
18 Kazinczy e nézeteiről: Szauder József: Bevezetés a Magyar 

Klasszikusok Kazinczy-kiadásához. Bp. 1960. I. 49—50. 
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nézeteiket a vallásról, a vallásos irodalomról (II. 188., 349., 
353 — 357.). Megmarad viszont mindvégig barátsága Kis 
Jánossal — amikor később a korrekcióelv, a nyelvújítás 
kérdéseiben különbözni fognak nézeteik, Kazinczy már más-
ként, sokkal több toleranciával gondolkodik a barátságról; 
másként, más helyzetben éli meg kapcsolatait. 

A barátságok értékelésében, a levelezés baráti kapcsola-
taiban meghatározó szerepet játszanak a személyesen túl-
mutató szempontok. A barátság kiemelt érték, több és fon-
tosabb, mint a testvéri szeretet, írják egymásnak sokszor 
Kazinczy Lászlóval (I. 236., 173., II. 262.); több, mint a lob-
banékony szerelem, írja Horváth Ádám (I. 477.). Rangját 
nyilván a barátságok alapját jelentő társadalmi, közösségi 
tartalmú érdemekben (munkálkodásban, társas erényekben) 
látták — ez emelkedett, eszményiségre törekvő magatartást 
feltételez, amely értékesebb, mint az emberi kapcsolatok eset-
legességei (a testvéri kötelékben) és változékonyságai (pl. a 
szerelemben). Ez az emelkedettség határozza meg e levél-
barátságokban a magatartás egészét, s innen érthető, hogy a 
levelek — a sokszoros és érzelmes barátságnyilvánítások 
mellett — kevéssé személyesek ekkor. Eszménycentrikusság, 
általánosítás-igény határozza meg a levelek tematikáját, jel-
legét — még a konkrétabb, egyénibb ügyekben is. Jó példa 
erre a Kazinczy Lászlóval folytatott, ekkoriban igen gyakori 
és bizalmas levelezés. Kazinczy László ezekben az években 
katona, elsősorban a hadi élet és a politika foglalkoztatja, s 
legfeljebb alkalmi kedvtelésből írogat és fordít. S még az ő 
konkrétumokhoz kapcsolódó, néha nyers hangú, néha sza-
bad szájú leveleiben is jelen van bizonyos általánosítási 
igény, a tárgyalt témáknak tágabb (társadalmi, elvi) össze-
függésekbe helyezése. Amikor pl. bátyja munkásságát dicséri, 
azon örvend, hogy „kedves haza nyelvünk" ez által gyara-
podik (I. 235.); amikor a szülői házról, családi ügyekről esik 
szó, szívesen kitér a nevelésüket meghatározó elvekre (a 
hasznos tevékenységre, a jó gazdálkodásra nevelés dicsére-
tére I. 138 — 139.); amikor az a probléma, hogy Kazinczy 
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nehezen házasodik, azt jellemének, egész habitusának mér-
legelésével próbálja megvilágítani. (I. 309.) — Horváth 
Ádám hosszú, gyakran érzelmes levelei is túlnyomóan a 
munkáról, tervekről, a műveltség és a művelődés problémái-
ról, a magatartást meghatározó elvekről szólnak; a szoro-
sabban vett magánéletet illetően főként az író-lét és a gaz-
dasági gondok kettősségéről, ahogyan ő megéli, valamint 
— ritkán — házassága problémáiról. Horváth részben di-
csekszik felesége műveltségével, jó német nyelvtudásával (I. 
296., 453.), részben panaszkodik e műveltség hátrányai 
miatt: „ő olyan könyvbúvár, hogy ha úgy szeretne férjfival 
hálni, mint olvasni, én részemről nagyra becsülném". (I. 
433.) E legszemélyesebb ügy mellett sem mulasztja el azon-
ban, hogy az általános érvényesség igényével kifejtse nézeteit 
a művelt asszonyokkal való bánásmódról, a velük kötött 
házasság hátrányairól : 
„. . . a tudományos asszonyt feleségnek nem javaslom; mert az asz-
szonyi indúlatok olyanok, mint a gyenge hólyag; hamar duzzadnak: 
már most ebben az asszonyokat imádó világban, ugyan megvesse a 
férjfi ingenium magát, hogy a nemes elméjű asszonyokat olyan kézen 
tartsa, nehogy az aequilibriumot eltévessze." (I. 269.) 

Ugyanitt ír arról az erényről, amelyet feleségében legin-
kább becsül (ez a „castitas naturalis") — s végül mindezeket 
a jóbarátnak ajánlott megfontolandó elvek gyanánt jelöli 
meg. Az általánosítás, a „tanulság" tehát e legbarátibb köz-
lésből sem maradt el. Az elvontság, az általánosító tendencia 
még inkább jellemző Kazinczy leveleire — s végül is ő volt 
az, aki személyiségének súlyával szentesítette a levelezés 
ilyetén voltát. Magánéleti ügyeiről ő ekkor még igen keveset 
ír — a későbbi évek leveleiben sokkal több az intimitás —, az 
efféle híradásokat itt inkább a válaszlevelekből lehet kikövet-
keztetni. Udvarlásairól, szerelmeiről főként Kazinczy László 
leveleiből értesülhetünk (I. 170., 299., 309, 510., II. 111.)19 

19Szauder József e levelekből rekonstruálta kitűnő tanulmány-
ban Kazinczy ifjúkori szerelmeit: A kassai „Érzelmek iskolája" (1959). 
In: A romantika útján. Bp. 1961. 90—102. 
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— valószínűleg nem egészen szándéktalan, hogy ezek a 
Kazinczy-levelek hiányoznak gyűjteményéből; vagy hogy a 
Horváth Ádámhoz írottak sincsenek benne barátságuk e 
legérzelmesebb korszakából. Azokban a ritka esetekben, 
amikor ő maga vall legbensőségesebb érzéseiről (például sze-
relmi ügyeiről), azt mindig bizonyos eszményítéssel, általá-
nosítással fogalmazza meg: egy idealizált női arcképben, lé-
gies érzések leírásában (II. 342.); vagy éppen — igen jellem-
zően — arról értekezik, hogy a szerelem mit jelent az ember 
számára, mit jelent az ő belső világának rendszerében. (I. 
439.) 

A barátságok erősen elvont jellegét mutatja az is, hogy e 
kapcsolatok „megéltek" a levelezésből, sőt, a levélváltás volt 
a legfőbb létezési formájuk, hiszen személyes találkozásra a 
korabeli utazási viszonyok között csak igen ritkán kerülhe-
tett sor, vagy éppen sohasem. A személyes ismeretséget, a 
személyes együttlétet persze igénylik, a tartózkodó Földi 
éppúgy, mint a közlékenyebb Horváth Ádám (I. 400., 486.), 
s éppúgy, mint Kazinczy. (I. 436.) Igen jellemző azonban 
Földi egyik nyilatkozata: 

„Oh barátom, mely igen szerettem vólna idejöveteledet! Nem any-
nyira a látásért, melyet levéllel is pótolhatunk, mint oly dolgoknak 
közléséért, melyeket levélbe nem tehetünk. Had mutattam vólna meg 
én Tenéked grammatikai munkálódásaimat." (II. 104—105.) 

Néhány — kivehetőleg kényesebb — téma, s a munka 
teljesebb bemutatása fontosabb, mint a „látás", a személyes-
ség, amelyet szerinte pótol a levél. A levelezésben megvaló-
suló „találkozás" azonban írásműbe foglalt személyiségek 
találkozása, amely az eszményihez, az általánosítotthoz való 
emelkedés szándékában inkább azt a személyt mutatja, akivé 
szeretnének válni, s nem a valóban létezőt. A levelezés ala-
nya ily módon összetett: eszményített, általános alany, s 
ugyanekkor a levelek jellegéhez, pillanatnyi adottságaihoz 
(a címzetthez, az adott témához, a közlés természetéhez) is 
alakított „konkrét" egyén; nem egészen általános, de nem 
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is a spontán megnyilvánuló személy, — határozatlan kettős-
ségében nem emelkedik az irodalom nembeliségének szint-
jéig sem. 

A létező és a levelezésben formált én disszonanciájának 
maguk is tudatában vannak. Ezért bármennyire óhajtják, 
ugyanakkor félnek is a találkozástól, félnek attól, hogy nem 
lesznek képesek a levelekben megismertetett személyiségük-
höz emelkedni: „. . . vagy lám azt írod, hogy erről majd szó-
val bővebben — Oh ismét szent képzés, — megint elragad-
tatom. — Oh! ha megelőzhetnélek — mit csinálnál — de mit 
csinálnék én? — Te énreám rám ismernél — de — " írja, 
zaklatottságát az írásjelekben, a nyitvahagyásban^ is jelezve 
Horváth (I. 465 — 466.). S ugyancsak ő az, aki a nagyon várt 
találkozás után szinte kétségbeesve fogalmazza meg félel-
meit: „Láttad, láttad Horváthot kedves Kazinczym; láttad 
őtet kívülről, de azt ami valóban Horváth vólna, nem, sőt azt 
sem láthattad, milyennek kellene neki lenni." (I. 488.) Hor-
váth jól érezte, hogy a találkozásban megmutatott személyi-
sége milyen ellenérzéseket ébresztett körülrajongott barát-
jában. Kazinczy Aranka Györgynek számol be találkozá-
sukról, s a Horváth szeretetreméltóságát festő sorokból is jól 
érezhető idegenkedése: 

„Horváth egy szeretetre méltó kuruc. Nem lehet hozzá hasonló lite-
rátort kapni, mert б a maga nemében egyetlen egy. Fekete bajusza 
ellepi egész száját, oldalról és hátulról üstökbe kötött haja borzasan 
állanak, ruházatja veres szinből vagyon kihányva arannyal, fején pe-
dig bársony nyusztos süveg áll. A legpajkosabb fickónak esmerné az, 
aki látja, s megesküdne, hogy nemcsak nem poéta, de a poésisnek 
nevét sem hallotta. Szüntelen danol, mint a kálvinista deák szokott; 
pipázik; tréfát űz, s nevetteti azt akivel szól. Szíve oly egyenes, mint 
a Nathanáelé. Áldott lesz énelőttem a nap, amelyen őtet először 
szorítottam meljemre. 30 esztendős." (I. 518.) 

Leírásában egyfelől árulkodó az, hogy a jelenségek több-
sége (öltözet, „pajkosság", éneklés) Kazinczy számára ke-
véssé értékek; másfelől egyértelműen megfogalmazza, hogy 
barátja léte, viselkedésmódja egyenes ellentétben áll a 
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„poétasággal" — márpedig e kettő egysége Kazinczynál 
alapkövetelmény. Erről szóló nézeteit későbben fejti majd ki, 
főként Csokonairól az Árkádia-per során; de éppen Horváth 
Ádámról is, elhidegülésüket magyarázva; s a legfőbb „érv", 
saját életének a kultúra, az eszmények szolgálatában állított 
„műalkotása" szintén későbben, az 1810-esévek táján formá-
lódik meg. 

Ha a levelezésnek az irodalmi nyilvánosságban betöltött 
szerepét vizsgáljuk, a személyes és általános összefüggésének 
más, problematikusabb változata tűnik fel. Az irodalmi nyil-
vánosság kialakításában a levelezés többféle funkciót lát el. 
E korban feloldhatatlan a megélhetést biztosító gazdasági 
(birtokosi) munka és az írói életforma ellentéte (I. 338. stb.), 
de a levelezés a maga lehetőségeivel (a művelődési problé-
mák ébrentartásával, az olvasmányokról adott híradásokkal, 
ill. azok cseréjével stb.) némiképp pótolja a művelődési 
gócoktól távol eső falusi életforma hiányosságait. Tehetet-
lenek ugyan a cenzúra hatalmával szemben — 1790 után 
egyre többször hangzik fel a panasz durva és ostoba beavat-
kozásairól (II. 51., 264.), értéket nem ismerő szeszélyéről 
(II. 206., 209.) — de a levelezésben megkerülhetik s eljuttat-
hatják egymáshoz a csonkítatlan műveket. A levelezés to-
vábbi sok más funkciójából (pl. a kiadatás szervezése, a 
publicitás megteremtése, a vélemény-közvetítés, az értéke-
lés, a megvitatás fórumának kialakítása stb.) ezúttal a kö-
zönség-helyettesítésben, a kritikai szerep problematikájában 
hívjuk fel a figyelmet a társadalmi igény és a személyesség 
sajátos összefüggéseire. 

Sok szó esik a levelezésben a közönség hiányáról, a poten-
ciális olvasóréteg műveletlenségéről — valószínű, hogy a leve-
lezésben találhatunk erről a legrészletesebb, leginkább kifej-
tett gondolatokat. Az alapkérdés ekkor még nem annyira 
az olvasóközönség megnyerése, mint inkább megteremtése 
— az a fajta közönség ugyanis, amely a maga absztrakt vol-
tában rendelkezik már fogyasztói ízléssel, igénnyel, s amely-
nek már van bizonyos, társadalmi körülményekben, helyzet-
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ben, számszerűségben kirajzolható köre — ebben a korszak-
ban nem létezik még.20 A levelezés a panaszok mellett ada-
lékokat, eseteket is leír erről (pl. a Magyar Museum és egyéb 
művek eladhatatlan példányairól szóló híradásokban: II. 
186., 346., 388., 499-500. stb.). E hiány helyébe teremt a 
levelezés nyilvánosságteremtő fórumot, ahol író és közön-
sége közvetlen kapcsolatban van: a közönség konkrét sze-
mély (a levél címzettje), mint ilyen, személyesebb, intenzí-
vebb befogadó — a közönséghiányt azonban csak ellent-
mondásosan pótolhatja. Aránylag egyértelmű még Kazinczy 
közönség-szerepe, aki itt a megértést, a megméretés érték-
jelző biztonságát testesíti meg, az ő ítéleteiben regisztrálhat-
ják az ideális olvasó tetszését vagy kritikáját; személyiségé-
nek tisztelete, példakép-szerepének tudata ad némi közön-
séghelyettesítő illúziót: „. . . olybá tartom mikor Te olvasod 
soraimat, mintha az egész világ dicsérne és jónak vallana" 
— írja neki Horváth Ádám. (I. 275.) Ha azonban nem Ka-
zinczyról van szó, már jelzik a konkrét személyű közönség 
tetszésének kiszámíthatatlanságát, az egyénenként változó 
ízlés és az igények mérhetetlenségét. Horváth Ádám a sze-
mélyes tetszés és az óhajtott, szélesebb körű olvasóközönség 
ízlése közötti ellentétet panaszolja: „ . . . a m e l y darab ver-
seimben Társaid semmi szépet és méltót látni nem tudtak, 
azokat mások, mégpedig sok tudósabbak nálam a Museum-
ban örömmel olvasták volna." (I. 280 — 281.) A konkrét olva-
sók ítéletének bizonytalanságát Kazinczy a Bácsmegyei 
kedvezőtlen fogadtatásában tapasztalja meg. Az értetlen, 
tudós pataki professzorok ellenében egy érzékenyebb, az 
életkor és az ízlés közösségében absztraktabb közönség tet-

20 Konkrét és absztrakt olvasók problematikáját a korabeli regény-
irodalom szempontjából vizsgáló tanulmány Szajbély Mihály id. ta-
nulmánya; szintén a szerzőtől: Regény és közönsége a XVIII. század 
második felében. It. 1985/3. 543 — 564. Mindkettőben hasznos szak-
irodalmi tájékoztatás; 1. különösen H. Link: Rezeptionsforschung 
eine Einführung in Methode und Probleme. Stuttgart—Berlin—Köln-
Mainz, 1976. — L. továbbá a Helikon 1980/1 — 2. számát. 
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szésére apellál: „Egy román érdeme felől egy 15 esztenndős 
leány jobban itél, mint 2 tisztelendő Professor Ur ; s a leányka 
kicsorduló könnycseppje édesebb jutalom az érzékeny Író-
nak, mint a Professor Urak bölcs ítélete." (I. 448.) De mint-
hogy ez a közönség inkább elképzelt és vágyott, mint való-
ságos, s minthogy az egyes személyek befogadói szintjén a 
különféle tetszést kiszolgálni lehetetlen, Kazinczy és írótársai 
nemigen tehetnek mást, mint hogy a saját ízlésük, a saját 
ítéletük biztonságára támaszkodnak: „Legjobb mindeni-
künknek a maga szemével látni, akármint ijesztgessenek vagy 
csalogassanak a nálunknál eruditusabb Urak egy vagy más 
oldalra!" - vallja Kazinczy (I. 440.); „ . . . magamnak töb-
bet hiszek, mint tisztelőimnek; és a tisztelőknek gustusát 
megválogatom" — írja Horváth Ádám. (1.241.) Az így meg-
erősített öntudatról azt mondhatjuk, hogy az mintegy a 
közönséghiány által motivált társadalmi jelenség, ekkor még 
Kazinczynál sem arisztokratizmus vagy gőg, inkább hajtó-
erő a munkálkodásban. Az öntudat azonban magát a prob-
lémát nem oldhatja meg, hiszen a kultúra terjesztésének 
lényegéhez tartozik a közönség megteremtésének gondja és 
felelőssége. Kazinczy ugyan helyenként büszkén hivatkozik 
az értő kevesek tetszésére (II. 445.), de az is ő, aki önváddal 
fogalmazza meg levelében e szűk kör belterjességének diagnó-
zisát: „Valljuk meg, a közönség mindaz által amit eddig 
adánk, nem igen nagy kedvet kaphata az olvasásra, s nem 
érti, mi forog szóban az írók között." (II. 301.) A levelezés 
számot ad a közönségteremtő gondokról, próbálkozásokról 
is. Kazinczy például az író társadalmi rangját, a „fényt" is 
közönségszerzőnek tartja, Rádayt legalábbis ezzel az érvvel 
akaija rávenni anonimitása feladására (I. 246.); az írói fele-
lősségtudat áthatja műfajkereső töprengéseiket: Horváth 
Ádám tapasztalatai szerint a nemzeti szellemet hirdető epikus 
művek kelendőek (I. 241-242.), Földi könnyed dalokat 
ajánl (I. 262.), Kazinczy a románokban hisz (I. 440.). 

Az írótársak köre a levelezésben mint közönség speciális 
helyzetben van. Gyakorló írók, s mint ilyenek, egymástól 
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várják az értő befogadást, a tetszés nyilvánítása mellett a 
bíráló észrevételt — konkrét személyiségükben tehát író, kö-
zönség és műértő egybeesik.21 Komplex jelenség, s kétségte-
len, hogy a közönségpótlás színvonalas létezési formája — 
ám nem mentes azoktól az ellentmondásoktól, amelyek a 
hiányzó irodalmi és kritikai életből szükségszerűen követ-
keznek. Az író ugyanis - legalábbis a levelezésben — igényli 
a szigorú kritikát, de mint ennek címzettje, mint egyén 
koránt sincs felkészülve befogadására. A személyes magatar-
tás mögül hiányzik a valódi kritikai nyilvánosság, az irodalmi 
élet közösségének nevelő gyakorlata, s ezért nem ritka a 
bíráló levelek vételekor az értetlenség, a sértődés. Földinek, 
Horváth Ádámnak különben az a véleménye, hogy az ala-
pos, szigorú kritikának még nem jött el az ideje (II. 266., 
I. 398 — 399.), mert az biztatás helyett inkább elijeszti a mun-
kálkodókat, „s legjobb az olyant magános levelekben végezni 
el". (II. 38.) Ezekben az években úgyszólván csak Kazin-
czy ír a szigorú kritika szükségéről — de igen jellemző, hogy 
éppen б az, aki a levelekben közölt bírálatok elfogadásában 
is nagyon sértődékenynek bizonyul (II. 232., 260.). — A 
hatás tehát kiszámíthatatlan ; egyértelmű és domináns azon-
ban a bírálatokban a morális értékek hangsúlyozása : az igaz-
mondás, az őszinteség, a szabad véleménynyilvánítás erköl-
csi magasrendűségét hangoztatják. A megbántódó Kazin-
czynak írja Földi: 

„Most félek, hogy ismét szabad ítéleteimnek kimondásokért, és va-
lamiben véled nem egyező értelmemért reám megnehezteltél. Bará-
tom ! e nélkül az igazság sokszor elvész, és a szinmutatásos hallgatás-
nak palástjával béfedeződik. Erre a szabadságra mindenkor áhítozik 
egy criticus, és ezen merészségre engemet Te szabadítottál fel pél-
dáddal." (II. 232.) 

21 E problémáról : R. Escarpit : Irodalomszociológia. A könyv for-
radalma. Bp. 1973. 84—86., 99.; Varga Károly: Az irodalom empiri-
kus szociológiai vizsgálata. Helikon 1966. 409. 

4 Irodalomtörténet 
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A munkásságukban egyébként is középponti értékké emelt 
moralitás lesz a kritikai magatartás értékmérője is (a későbbi 
években az ízlés, az olvasottság, elméleti felkészültség stb. 
fontosságát hangsúlyozzák majd). További, részletes vizs-
gálatra érdemes probléma, hogy vajon miként szabja meg a 
morális alapelv a kritikák jellegét, működési formáit ; illetve 
hogyan, milyen kategóriákban érvényesül ez a kor egyéb, 
„nyilvánosabb" kritikai fórumain (pl. a vitairatokban, folyó-
irat-cikkekben, tudósításokban, előszavakban). 

Az érintett problémakörök — remélhetőleg - jól mutat-
ják a levélforma összetettségét, változatos funkcióit; s azt 
is, hogy e korszakban a közéleti és a magánemberi, az általá-
nos és az egyéni sajátos viszonyban van. Ez a kapcsolat 
részben, a magánélethez szorosabban tartozó eszmékben, 
célokban, posztulátumokban, az énkép alakításában, érték-
rendben, emberi kapcsolatokban kiegyensúlyozott: magától 
értetődő természetességgel fogadják el a magasabbra rendel-
tetés, az eszményiség mércéit. A társadalmibb érvényű iro-
dalmi életben betöltött funkcióiban viszont már észlelhető 
a személyes és a közösségi szerep problematikussá válása, 
az, hogy a levelezés a maga adottságaival már nem képes 
minden feladatot betölteni. A levelezés későbbi folyamában 
— különösen az 1810-es évektől kezdve — többféle, más jel-
legű probléma is jelentkezik; az átalakulás jól észlelhető a 
levelezés műfajának vizsgálandó jelenségeiben. 


