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KAZINCZY ERDÉLYI ÚTIRAJZA 
ÉS A LEVÉL-MŰFAJ 

A XVIII. században a társadalmi és a kulturális élet, az 
életforma új, polgári irányba haladó fejlődése, szerveződé-
se idején egyre fontosabbá válik az állandó, a folytonos köz-
lésformák, kapcsolatok kiépítése — e funkciók szolgálatá-
ban válik a levél, a levelezés egyre jelentősebbé egész Eu-
rópában.1 A levelezés köznapi feltételei ekkor alakulnak ki 
végérvényesen: a posta mindenki számára hozzáférhető, ki-
épített hálózattá válik;2 ekkor próbálják tisztázni a levél-
műfaj sajátságait. A levelezés megnövekedett jelentőségé-
ről tanúskodnak a terjedelmes írói levelezések, s az is, hogy 
levél és irodalom e korszakban kölcsönösen hat egymásra. 
Kazinczy literátori pályája világosan mutatja e jelenségeket. 
Az irodalmi élet egyik központjává váló levelezése fontos 
szerepet játszik a korabeli nyilvánosság, az irodalmi élet, a 
kapcsolatok kialakításában. Kazinczy levelei a kor igényei, 
műfaji előírásai szerint még nagy mértékben formáltak; ő és 
levelezői — különösen a XIX. század elejétől — irodalmi 
vonásokat, erényeket is hangoztatnak: a költői levél emel-
kedettségét, a tudatosan megteremtett oldottságot, a művé-

1 Steinhausen, Georg: Geschichte des deutschen Briefes. Berlin 1889. 
245-246., 303-307, 340.; Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság 
szerkezetváltozása. (Fordította: Endreßy Zoltán) Bp. 1971. 76-78, 247-
248.; Oellezs, Norbert: Der Brief ab Mittel privater und öffentlicher Kom-
munikation in Deutschland im 18. Jahrhundert. In: Brief und Briefwechsel 
in Mittel- und Osteneuropa im 18. und 19. Jahrhundert. Essen 1989. 9-27. 
— A levél funkcióiról bővebben írtam egy, a Kazinczy levelezést elemző 
dolgozatban. (Kézirat.) 

2 Hennyey Vilmos:/! magyar posta története. Bp. 1926. 113-138. 
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szi, epikai ábrázolás láttató, rendezett sajátságait próbálják 
megteremteni leveleikben. A levél is hat az irodalomra: Ka-
zinczy kedvvel műveli az ekkor népszerű költői episztolát; 
ír, illetve átültet egy szentimentális levél-regényt, a Bács-
megyeynek öszve-szedett leveleit. Mindkét műfajban termé-
szetesen a művészi kifejezés, ábrázolás igénye alá rendeli a 
levél-formát, még akkor is, ha — mini a Bácsmegyey elősza-
vában, a Jelentésben írja — a levél-adta „kedves negligé-
et",3 az oldottságot, a közvetlen megnyilatkozást meghatá-
rozó vonássá szeretné tenni. 

Más a helyzet az Erdélyi levelekben. Kazinczy pályája kez-
detétől ír kisebb útirajzokat; az Erdélyi levelekei azonban ki-
emelkedően fontos művének tartotta, évtizedekig dolgozott 
rajta. Levelezésében pontosan beszámol terveiről, a műfaj 
kialakításáról, s benne a levél-forma szerepéről. Az útirajz-
ban a levél-forma igen hasznosnak, termékenynek ígérke-
zett: a gyorsan váltakozó helyszínek, események, az egyéni 
élmény közvetlen átadására e forma különösen alkalmas-
nak látszott. Az erdélyi útirajz műfaja azonban Kazinczy 
számára problematikus volt. A levél-formát is változó meg-
gondolások alapján vállalta, de ragaszkodott hozzá — jel-
zi ezt a cím; a mindvégig megtartott és lazán alkalmazott 
levél-keret; s legfőképpen az ábrázolás és közlés azon sa-
játságai, amelyek valóban szerencsés keretet adtak, adhat-
tak volna az útirajznak. A korabeli leírások a levél rendelte-
téséből kiindulva főként retorikai elvek szerint vizsgálták a 
levél-műfaj fő tényezőit;4 ennek alapján kísérelhető meg a 
műfaj és kategóriái leírása: A levél az alkalmi közlés műfa-
ja, amelyet alapvetően meghatároz a levél-helyzet, továbbá 

3 Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei 1789. In: Érzelmes históriák 
Magyar Hírmondó. Bp. 1982. 361. 

4 „Die Gattung der Briefe ist nichts anders, als die oratorische 
Gattung" — olvassuk egy poétikai leírás elején: Ramier, Karl Wilhelm-
Batteux, Charles: Einleitung in die schönen Wissenschaften. Leipzig 1802.5 

III. 312. A levél-műfaj korabeli retorikai, poétikai, leveles-könyvekbe fog-
lalt szakirodalmát ismerteti említett dolgozatom. 
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a levél funkciója, tárgya, a levélíró és a címzett. A napi aktu-
alitáshoz kötöttség, az alkalmi jelleg e korban sajátosan ve-
gyül a formáitság igényével; ennek meghatározottságai mér-
hetők a levél-helyzetben: a kialakult levélírói konvenciók-
ban, s mindazon tényezőkben (életforma, posta viszonyok 
stb.), amelyek a levélírásra közvetlenül hatottak. A funkció 
a leírások szerint a közlés közvetlen célszerűségét jelenti, 
azt a szerepet és hatást, amelyet a levél teljesít; változata-
it az arisztotelészi retorika hármas rendszere szerint mint 
bemutató, tanácskozó vagy ítélkező sajátságokat írják le. A 
tárgy sokfélesége, színessége a levél szerkezetét, közlésmód-
ját, stílusát alakítja; az alany ekkor formált alany — megnyi-
latkozása lehetőségeit több szempont (a közlés funkciója, a 
vállalt szerep stb.) határozza meg. A címzettnek különösen 
fontos szerepe van a levél-leírásokban: az alanyi megnyilat-
kozást, a közlésmódot, a levél felépítését, stílusát formálja. 
Tanulságosnak ígérkezik e kategóriák alkalmazása az Erdé-
lyi levelekre is; a változatosan, de mindvégig tudatosan vál-
lalt levél-forma, a megtartott vagy éppen háttérbe szorított 
levél-sajátságok révén jól kivehetőek az egész mű erényei és 
fogyatékosságai. 

Kazinczy 1816 nyarán tesz utazást Erdélyben; már innen 
küldött leveleiben jelzi a mű megírásának szándékát; lege-
lőször 1816. július 16-án Dessewffynek: 

„Utamat írni fogom 's kiadom. Gyönyörű tapasztalásaim voltak; s mint-
hogy mi Magyar Országi Magyarok Bécs miatt csak Nyugot felé szeretünk 
járni, 's Erdélyt nem tekintjük-meg még ha Párist nézzük-is: útazásom, ha 
nyomtatásban jelenend meg, nem lesz sem gyönyör sem haszon nélkül." 

(KazLev. XIV. 244; hasonlóan számol be terveiről Wes-
selényinek és Kisnek: XIV. 246, 258.) Az úti élményeiről 
írott első beszámolók a levelek közvetlenségében még őr-
zik a személyes élmény elevenségét, frissességét; ekkor úgy 
tűnik, hogy Kazinczy ezt az egyéni színezetű, érzelmi fel-
hangokkal kísért megismerést akarja átadni egy színes, Er-
délyt megkedveltető útirajzban. A „gyönyör" és a „haszon" 
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együttesét megőrző formát csak pár hónap múlva leli meg: 
októberben, már otthonról írja DessewíTynek, hogy a mű-
vet „Levelekben írom meg s hozzád." (XIV. 344) Tervéről 
Berzsenyinek is ír, aki okkal lelkesedik a forma megválasz-
tásán: „Előre látom, melly szépek lesznek Erdélyi leveleid. 
El találtad fachodat" - írja 1817-ben (XV. 113). Berzsenyi 
nyilván Kazinczy levélírói erényeinek megőrzésére gondolt: 
közlései sokat dicsért „elevenségeire", a személyek, a tár-
gyak, események élénk, láttató bemutatására, a jellemző vo-
násokat megragadó készségre, s személyisége formált, szug-
gesztív megnyilatkozására. 

1817. február 8-án azt írja Teleki Sámuelnek, hogy 
azért választotta a levél-formát, „hogy olly apróságokat is 
hordhassak-fel, mellyeken egyik vagy másik Olvasó felakad-
hatott volna". (XXII. 330) Február 22-én már részletesen 
elemzi a választott levél-forma sajátságait: „Barátaimmal 
töltött óráim csillogó ecsettel s meleg ecsettel lesznek fest-
ve", s kiemeli a részletezés fontosságát: 

„nem szégyellem a' détailt, melly felől mások azt hiszik, hogy az író 
azokban a' maga megalacsonyítása nélkül nem ereszkedhetik" 

— írja, s nyilván a levelezése szellemében elképzelt magán-
élmények, kisebb események, a tárgyi világ gazdagsága rész-
letezésére gondolt. Kazinczy azonban már ekkor sem elég-
szik meg e levél-formának megfelelő sajátosságokkal. A fen-
ti, Kisnek írott levélben, jelzi nagyszabású törekvéseit: 

„belé szövöm a' Munkába Religiói, Philosophiai, Aesthetikai, Philolo-
giai, sőt a Politikai gondolkozásomat is, úgy legalább, hogy a' kinek a' hal-
lásra füle van, érthesse." (XV. 71-72) 

A nagyszabású terv már műfaji dilemmát rejt: a jelzett, 
nagyarányú ismeretközlés ugyanis már több, mint a levél-
formában lehetséges gazdag részletezés; s kérdés, hogy va-
jon a széles körű, tudományos igényű bemutatás mellett 
megmaradhat-e az élményi „csillogás", a személyes „meleg-
ség"? Mindenesetre nagyon igényes útirajzot szeretne írni, 
s a műfaj pontosabb tisztázása előtt már ekkor is észlelhető, 
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hogy a levél-formát megtartja ugyan, de e programnak ren-
deli alá. Kazinczy a mű Élőbeszédében két munkát emleget 
mintaként: Teleki Domokosét és Batthyány Vincéjét,5 bár 
mint írja, mindkettőnek csak kis része szól Erdélyről. Teleki 
nem levél-formában írt inkább ők egy-egy útszakasz esemé-
nyeit, egy-egy helység nevezetességeit örökíti meg harma-
dik személyű leírásokban. Kazinczy a levél közlésmódjától 
eltérve szintén a harmadik személyű, epikai bemutatást vá-
lasztja; csak néha, egy-egy kiszólásban, néhány mondatban 
ír a második személyhez címzett közvetlenséggel. így a szub-
jektivitás, a jelzett egyéni színezet nem a levelek spontane-
itása szerint nyilatkozik meg, hanem elsősorban úgy, mint 
a „festést", az epikus ábrázolást átszínező sajátosság, mint 
a látásban, láttatásban megjelenő öröm, csodálat, szomorú-
ság; 

így leginkább a művészi epika programja irányítja az al-
kotót, s ez azt is jelenti, hogy az élmények, a történések nem 
a levelek alkalmiságában, napi aktualitásai szerint jelennek 
meg, hanem a részleteiben és egészében rendezett útirajz 
felépítése szerint. Összetartozó eseménysort ír le lineáris 
rendben, amelyben az egyes események az utazási folya-
mat részei, s mint ilyenek, a teljes mű céljának jelentésének 
hordozói, utalnak egymásra, kapcsolatuk van egymással. Az 
úton elszenvedett viszontagságok például nem pusztán él-
mények, hanem alkalmak, lehetőségek arra, hogy a szerző 
képet adjon Erdély útviszonyairól, fogadóiról, vendéglátási 
szokásairól; útközben már jelzi a következő állomáshoz fű-
ződő várakozásait, elképzeléseit, érzelmeit, az utazás máso-
dik felében pedig emlékeket a megtett útról, eseményeiről. 
Az egyes levelek kerek útszakaszokat foglalnak össze: egy-
egy házban, vidéken történteket, illetve a kocsizást egy hely-
ség felé, a megérkezést, az ott-tartózkodást majd a búcsút. A 

5 Egynehány hazai utazások leírása... Kiadatott G.T. D. [GrófTeleki 
Domokos] által. Bécs 1796.; Gróf Batthyáni Vmcze' Utazása... Magyarra 
fordíttatott egy Hazafi által. Pest 1818. — a német eredeti 1811-ben jelent 
meg Pesten. 
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„détail" e kerek epikai egységek keretén belül jellemző — 
lényegében másként, mint az aktualitáshoz alkalmisághoz 
kapcsolódó levelekben, ahol a részletek a sokféle, az alkal-
mi közlés változatos megformálásában kerülnek együvé ol-
dottabb, laza szerkezetben. Az útirajz eseményekhez kötő-
dő leveleiben Kazinczynak lehetősége volt arra, hogy meg-
őrizze a választott forma alkalmiságából következő sajátsá-
gokat, de míg a Bácsmegyeyben a szentimentális regény mű-
faji követelményei, itt a nagyratörő program igénye szerint 
tér el a szabadabb, a személyesebb közlésformától egy több-
oldalúan formált alkotás irányába. 

Tudatos, írói alakítás jellemző az egyes fejezetekbe fog-
lalt levelek levél-helyzetére. A közlést itt nem a levélírás ér-
vényes konvenciói irányítják, amelyre e korszakban az ala-
kítottság és a spontaneitás sajátos keveréke jellemző. E le-
velek írója az utazó, aki változatos, színes élmények közép-
pontjában áll; új meg új környezetben szembesül különfé-
le eseményekkel, emberekkel, így a levelek mindig változó 
színhelyeken mindig más viszonylatok sokféleségét közve-
títhetik. E sokféleség azonban csak külsődleges jellemző-
je a levél-helyzetnek. Egyneműsíti Kazinczy utazói attitűd-
je, amely a mű egészében lényegében változatlan: tudato-
san alakított, egyöntetűen ismeretszerző, ismeretközlő ma-
gatartás, amelyben az egyéni, az alkalmi élmények is jelen-
tőségükkel együtt érdekesek. A napi eseményeket fontos és 
érdekes adalékokkal, reflexiókkal kerekíti egész történetté: 
így mutatja be például egy-egy hely, épület múltját, törté-
nelmi nevezetességeit. A levél-helyzet a változatos színhe-
lyek, események során így lényegében egyforma: a tudatos 
befogadó, az igényes informátor, az alkotó levél-helyzete ez, 
aki benyomásai „gyönyöre" mellett azok ismeretterjesztő 
„hasznát" keresi minden alkalommal. Eseményessége mel-
lett statikus állapot, ugyanaz az út végén, mint elején, sem az 
egyes viszontagságok, sem az örömteli pillanatok nem ala-
kítják át lényegesen. Nem hoznak változatosságot az embe-
ri kapcsolatok sem. Kazinczy útja során találkozik például 
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furcsa, barátságtalan emberekkel, de ők sem teremtenek új, 
sajátos helyzeteket, csupán megörökítendő, tudni érdemes 
jelenségek lesznek, hozzá tartoznak az érdekes és hasznos 
információkhoz. A leggyakoribbak a műben a szívélyes fo-
gadtatások, vendéglátások: a házigazdák itt mind kiválóak, 
műveltek, kedvesek. Kazinczy velük a társasági élet, a társal-
gások egymáshoz igen hasonló eseményeit, örömeit éli meg, 
s evvel megint csak ismétlődő levél-helyzetet teremt. 

Az egyes levelek funkciója egyértelműen a kedveitető, a 
tudós kiegészítésekkel formált bemutatás, a levelezés sok-
oldalú véleménycseréjére, tanácskozására, az ott oly fontos 
megmérettetésre, az ítélkezésre itt nem kerül sor. A mű egé-
szében azonban Kazinczy számára a bemutató funkció, a 
bemutatás formáltsága nagyon is problematikus. Első hír-
adásaiból a megismerést, az utazási kedvet serkentő, az él-
mény színeit visszaadó útirajz terve rajzolódott ki, s ezt az 
epikus ábrázolás módszere szerint valósította volna meg. 
Egy évvel későbbi híradásai szerint már széles körű, nagy-
szabású ismeretközlést akart adni, s ekkor észleli, hogy tudá-
sában „felette sok a hézag" (XIV. 418), állandóan nyugtala-
nítja, hogy „hijános, hibás", amit ír (XV 258, XVI. 98,103). 
Kazinczy ekkortól kezdve tudakozódik adatokért, illetve el-
lenőrizteti írását erdélyi barátaival, ismerőseivel. A legszi-
gorúbb bíráló a mindig is kritikus Döbrentei, aki nemcsak 
adatokat pótol és javít. Döbrentei nagyon is jól látja, hogy 
a mű egyre inkább a tudós útirajz, a tudományos igényű be-
mutatás irányába formálódik, s e szellemben teszi meg ész-
revételeit. „Arra kérlek, bővítsd leveleidet hisztóriai, statisz-
tikai jegyzetekkel" — írja 1817-ben, s felsorolja, ismerteti 
az ehhez ajánlott könyveket (XV. 238). A tudós, az objektív 
bemutatás igényét hangsúlyozva kifogásolja, hogy Kazinczy 
mindenkit állandóan, egyeseket túlzóan, alaptalanul dicsér 
(XV. 271, XVI. 192). Kazinczy először tiltakozik a műfajt 
érintő javaslat ellen: 

„Az én Erdélyi leveleim nem politikai, Statisztikai, etc. levelek, hanem 
sentimentalis, humoristicus előadásai azoknak, a' miket Erdélyben láttam" 
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— írja (XV. 253), nyilván egy Sterne-féle útirajz ideáljának 
jegyében. Sterne-t különben a 10. levélben6 is emlegeti, egy 
tréfás intésben hivatkozik rá. Kazinczy Döbrenteivel vitázva 
most művészi szándékait hangsúlyozza a művész öntudatá-
val és programjával. Azt írja ekkor, hogy számára legfonto-
sabb az írói önkifejezés; ennek jegyében szinte megtagadja 
első terveit. A művet, mint most vallja, nem azért írja, „hogy 
mások is kedvet kapjanak látni azt a' népet melly ott lakik, 
mint azon poetai szükség (Bedürfniss) miatt, melly nem en-
gedé hogy örömimet elhallgassam". A kifogásolt dicsérete-
ket is e szándék alapján magyarázza: 

„Tudtam én, hogy sokaknak nem lesz kedves, hogy én egyet vagy mást 
tisztelettel 's hálával említek. De azért nekem nem lehet másként szólanom, 
mint szólék. Der Künstler mahlt nicht nach der Natur, sondern verschö-
nernd." (XV. 253) 

Dicséretei tehát, mint öntudatosan hirdeti, nem egyéni 
elfogultságból fakadnak, hanem a „megszépítés" vállalt írói 
programjából, amely kijelölte számára a bemutatás köreit 
is: „Igen is, mert a' kit nem dicsérhetek, azokat elő nem ho-
zom" (XV. 294). 

A bíráló észrevételek azonban hatnak rá. Elsősorban 
azért, mert nagyratörő elképzeléseiben fontos volt számára, 
hogy útirajzának „mélységet" adjon. S míg örömmel nyug-
tázza ennek elismerését (XV 294), belátja, hogy a sok, egy-
oldalúan dicsérő részlet felszínességre mutat. A hetedik át-
dolgozás kapcsán írja Kis Jánosnak, hogy engedett barátai 
kérésének: 

„Kitörletik velem felölök tett festéseimet, az irigység fogaitól retteg-
vén. így munkám tónusa gravisabb lesz, de sokat elveszt naivetéjéből s in-
teresszántságából." (XVI. 274) 

Kazinczy már nem a művészi bemutatás igényeire hivat-
kozik itt, hanem az érintettek személyi érzékenységére, s fó-

6 Erdélyi levelek Irta: Kazinczy Ferenc. Kiadja: Abafi Lajos. Bp. 1880. 
Mindmáig ez a mű legteljesebb kiadása, ennek lapszámaira hivatkozom. 
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ként a mű tudományos súlyára. Az átdolgozás iránya ekkor 
(1819-ben) mindenesetre eldőlt. Ettől kezdve a tudós úti-
rajz igénye szerint főként az ismeretek pontos s lehetőleg 
teljes összefogására, bemutatására törekszik. Egy-egy szép 
vidék, épület leírásában nem csak a látvány örömét írja le, 
hanem megörökíti a hozzá tartozó történelmi tényeket, ne-
vezetességeket is; vendéglátói kiváló tulajdonságait a csa-
lád történetének „fényével" emeli meg; a festmények leí-
rását a portré-alany élete, a festő pályájának rajza egészí-
ti ki. A munka kezdetén hirdetett részletezés ekkor már tu-
dós részletezést, dokumentálást jelent, s elsősorban a szín-
vonalas megismertetést szolgálja. Sokféle tudnivalót, múltat 
és jelent fog össze e kikerekített részletekben. A dokumen-
táció sokasága, tudós rendezettsége kilép az élményt, jelen-
séget megelevenítő művészi, epikus bemutatás kereteiből; s 
eltér a levelek napi aktualitást, alkalmi és egyedi helyzetet 
megvilágító adatközléseitől. 

Módszere leginkább a Pályám emlékezetére hasonlít. A 
két mű kapcsolatáról tanúskodik az is, hogy van olyan epi-
zód, amelyet mindkét műben megtalálunk. Egy 1803-ban 
történt váradi társasági élményét megörökíti az útirajz 7. le-
velében — itt mint régi, de Vay Miklós személye miatt jelen-
tős emléket; A Pályám emlékezete IV könyv Második szak 
20. fejezetében mint az időrendbe illeszkedő eseményt ír-
ja le. S míg a pályarajzban a történet, miként a többi, do-
kumentált esemény a művelődéstörténeti összefoglalásba, 
az egységes korképbe rendeződik, s személyes élményei át-
színezik, a folyamatba kapcsolják az epizódot, addig az úti-
rajzba a részlet (sok más részlettel együtt) lazán, s voltakép-
pen fölöslegesen illeszkedik. Az adatok sokasága, a tudós 
részletek elhomályosítják az egyéni látás színességét, soka-
ságuk megterheli, halvánnyá teszi az eredendő élményt. Ka-
zinczy sajnos épp e kedvezőtlen tulajdonságot erősíti foly-
tonos korrekcióival. Végül még Döbrentei óhaját is teljesíti: 
megírja a „hisztóriai és statisztikai" kiegészítést; igaz, nem a 
műben, hanem az 1825-ben készült Bevezetésben, ahol ada-
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tokkal, táblázatokkal dokumentálva mutatja be Erdély tár-
sadalmi tagozódását, adóviszonyait, uralkodóit. E tudós do-
kumentációk a javítások során egyre jobban elidegenítik a 
művet a választott levél-formától. Levelezésében is gyakran 
írt fontos ismeretekről, de ott a teljesség igénye nélkül, meg-
maradva az alkalmi érdek, az alkalmi közlés kereteiben. 

Az Erdélyi levelek sokféle tárgyai mutat be, ám a válto-
zatosság, miként a levél-helyzetben itt is csak külsődleges. 
Az utazó levél-helyzetében ugyanis ismétlődnek a tárgyak 
is: vidékeket, helységeket, épületeket, szokásokat, vendég-
látásokat, családtörténeteket és műtárgyakat mutat be újra 
meg újra; az ismétlődésben a tárgyi sokféleség szinte rend-
szerré, s minden egyedi újdonságai mellett monotonná vá-
lik. Kazinczy első terveiből kitűnt, hogy a levél-formát fő-
ként a benne lehetséges részletezések kedvéért választotta; 
ám az útirajzban a változatos tárgyi világ, a részletek éppen 
nem a levelek alkalmisága, aktualitáshoz kötődő sokfélesé-
ge szerint kerülnek az egyes fejezetekbe, az egyes levelek-
be, hanem a mű funkciója: a tudós útirajz céljai szerint. Ez 
azt jelenti, hogy a tárgyak nem önmagukért válnak érdekes-
sé, jelentőssé, hanem azokkal az ismeretekkel, amelyekkel 
a tájékozott útirajzíró kikerekíti bemutatásukat. A bemuta-
tások sokszor hosszadalmas, adatokkal, nevekkel zsúfolt ér-
tekezéssé kerekednek; ilyen például a 19. levél: itt felsorol-
ja és szembesíti a történetírók adalékait Hunyadi János vi-
tatott származásáról; vagy a 24. levél, amelyben elgyönyör-
ködik Wesselényi ménesében, de hosszadalmasan felsorolja 
mellé a lovak „genealógiáját".7 A tárgyak bemutatásában a 
tudományos teljesség igénye oly mértékig erős, hogy ha nem 
jut el egy jelentősnek tartott helyre, akkor könyvek alapján 
írja le azt; ilyen például a 17. és 18. levélben a Demsus nevű 
helység bemutatása, tanúsítva, hogy nem az élmény, nem a 
sokféle, színességével, részletességével megörökítendő tár-

7 Wesselényi lovainak dicséretéről Batthyáni útirajzában is olvasha-
tott a 8. levélben: i. m.: 57—62.; a tudós apparátust azonban ő állította össze. 
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gyak fontosak, hanem elsősorban az ismeretek. A tudós kö-
rítésnek Kazinczy elképzelése szerint az lenne a szerepe, 
hogy „mélységet" adjon a tárgyaknak, ám valójában elszür-
kítik azokat, az évszámok, nevek, történések sorakoztatása 
fárasztóvá, nemegyszer unalmassá teszik a művet. 

A megformált tárgyak akkor válnak hatásossá egy-egy 
részletben, amikor a bemutatásban Kazinczy a művész tollá-
val, sűrítő erejével, láttató erővel, a leveleiben dicsért „ele-
venséggel" ír. Módszere többféle. Néha a látvány örömé-
től elragadtatva tud szép leírást adni, mint a 2. levélben, 
ahol a Magyaroszágot és Erdélyt elválasztó Meszes csúcsá-
ról gyönyörködik el a csodálatos panorámában. Másutt egy-
egy személy jól megragadott tulajdonságával jeleníti meg az 
embert, az együttlét szellemét, hangulatát: ilyen találkozá-
sa a depressziós Puky Lászlóval a 9. levélben; társalgása a 
kiváló memóriájú Buczy Emillel a 26. levélben. Van, ahol a 
tárgyat a hozzá fűződő személyes kapcsolat eleveníti meg: 
a gyermekkori szüretre gondol az 1. levélben; az 5. levél-
ben az ifjú Wesselényi nevelőjére, Pataky Mózesre emléke-
zik meghatottan, s ilyenkor a felidézett hangulat átszínezi 
a tárgyak bemutatását. Helyenként reflexióinak, eszmefut-
tatásainak is van személyes mélysége, színezete, ezek való-
ban „gravissá" teszik a tárgyakat: a 15. levélben például a 
Csereyek szívességén érzett öröm a gondviselés vigasztaló, 
szép ajándékaira emlékezteti; a 13. levélben az oláh leány-
vásárhoz fűz „borzadó" megjegyzéseket. Csak sajnálni le-
het, hogy Kazinczy nem a művészi ábrázolás programját vá-
lasztotta; a szándékból csak szép részletek maradtak, ame-
lyek elhomályosulnak a tudós apparátus árnyékában. 

Kazinczy leveleiben mestere az anekdoták leírásának; ott 
helyenként publicisztikába illő, frappáns, kerek története-
ket formált belőlük. Nem mond le ilyenfélékről útirajzában 
sem, végül is ezek is beletartoznak a kedvvel vállalt részlete-
zésekbe. Kazinczy tudatában van e képességének, műve elő-
szavában öntudattal hivatkozik a részletek, az „apróságok" 
bemutatásának fontosságára, jelentőségére. A 7. levél ele-
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jén aztán ki is fejti, hogy a történetíró „szép kitérései" ment-
hetők, sőt, voltaképpen értéknek, azaz „szép véteknek" tart-
ja munkájában: 

„a szép vétek jobb mint a nem szép nem vétek; merném azt, mert tu-
dom, hogy valaki ezt olvasni fogja, ezt kiáltja: bár leveleim sok ily vétkek-
kel kevélykedhetnének". (111-112) 

Kazinczy evvel az öntudattal szövi át anekdotákkal, „epi-
sodionokkal" munkáját, s nyomatékul még egyszer ismétli 
óhaját: „Bár az Erdélyi leveleket több ily episodionok de-
formálnák" (113). Kazinczy tud anekdotát kerekíteni humá-
numot sértő vétekből: mélységes rosszallással írja le, hogy 
a gőgös nemesúr miként hagyta oda szép táncosnőjét, ami-
kor megtudta, hogy az csak polgárlány; a történet valóban 
többet mond, mint egy emelkedett oktatás a rangkórságról, 
vagy netalán egy száraz leírás Erdély társadalmi viszonyai-
ról, társasági szokásairól. 

Levelezéséből is kitűnik, hogy Kazinczy rossz ember-
ismerő, de a jelenségek szintjén jó megfigyelő: itt min-
dig biztos kézzel tudja kiválasztani a legjellemzőbb vo-
nást. így figurázza ki a 11. levélben Aranka György „gyen-
géjét", a rossz versek faragását szép asszonyok számára; 
kis történetekkel mutatja be a 25. levélben az idősb Wes-
selényi indulatos, fékezhetetlen természetét. Anekdotázó 
erejébe vetett önbizalma aztán időnként el is ragadja tol-
lát. Egészében jellemző erre a 7. levél. Az elején mege-
rősítve magát a „szép vétekről" írottakkal, epizódok so-
rát fűzi össze, túlságosan lazán, túlságos bőségben. Egy 
részük nem is az utazáshoz, hanem régebbi élményeihez 
kapcsolódik, forrása pusztán az, hogy a társaságban je-
len lévő Telekit beszélteti Vay Miklósról; majd azt írja, 
hogy „kísértetbe jövök egy más magyart ismertetni meg" 
(119), s Palásthy Mártonról, majd utána a tudós Eichorn-
ról ír történeteket. Az anekdoták, az egyes emberekre jel-
lemző részletek beszövése megint csak a Pályám emléke-
zetére utal. De míg ott a személyes sors, az életút fona-
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Ián egységbe rendeződtek a kisebb történetek, itt megma-
radnak különálló részletnek, túlságosan burjánzó „episo-
dionoknak". Másfelől viszont az anekdoták, a részletek-
ben színesen bemutatott tárgyak őrzik leginkább a levél-
formához, a Kazinczy levelezéséhez hasonló sajátságokat. 
Am míg a tudós útirajzban a részletek „szép vétkek", de 
mégiscsak vétkek, addig a levelek lazább szerkezetébe kap-
csolódva természetesen illeszkednek a levél-műfaj kereté-
be. 

A tudatosan alakított útirajz funkciói szerint formált a 
helyzetkép, a tárgy; következményszerű, hogy e műfaji ke-
retben csak a tudós, az ismeretközléshez formált alany je-
lenhet meg. E formáitság azonban itt nagyon is helyénva-
ló, sokkal inkább, mint levelezésében, vagy akár a Bács-
megyeyben. A levelek alkalmiságából, aktualitásából, egyé-
ni, pillanatnyi érintettségéből ugyanis következhetett egy 
oldottabb, spontánabb én-bemutatás — ezt azonban Ka-
zinczy az élethivatását megalapozó eszményeihez, vezéri 
szerepéhez alakította. Szentimentális regényében az elfo-
gódott, a mindenen alkotó érzelmesség megnyilatkozása a 
napi események közepett lehetett volna csapongó, végle-
teiben formátlan — ezt viszont az erős műfaji kötöttség, a 
sorspéldázat bemutatását szolgáló művészi ábrázolás aka-
dályozta meg. A tudós útirajz választott műfajában azon-
ban a külső világra, az ismeretek átadására irányul az alko-
tó figyelme, a személyiség csak mint e bemutatás közvetítő-
je érdekes. Szükségtelen, hogy az alany közvetlenül jelen-
jék meg, sokoldalú tulajdonságai sem érdekesek itt, hanem 
csak azok, amelyek az eseményeket, de főként az ismerete-
ket felfogják és közvetítik. 

Kazinczy elsősorban az utazó nyitottságához, a tudós be-
mutatáshoz kapcsolódó vonásokat láttat alanyából. Fogé-
kony, lelkes az ismeretek, a jelenségek befogadásában, min-
den érdekli, legfőképpen az emberek. Kíváncsi minden-
kire, legyen az főúri vendéglátója, tudós professzor vagy 
az útjába kerülő egyszerű ember. A kapcsolatteremtő, ba-
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rátkozó készségével kialakított jó légkörről, kellemes tár-
sasági eseményekről majd minden levélben ír. Tudatában 
lévén e tulajdonságának némi dicsekvéssel arról is beszá-
mol a 7. levélben, hogy a jelenlévők miként nyugtázták tár-
salgási ügyességét. A 11. levélben közvetlenül is hangsú-
lyozza, hogy az útirajzot művelt, tájékozott ember írja. A 
Bruckenthal-galériában időzve nemcsak a képekről ír, ha-
nem arról is, hogy ő miként érzett rá a tárlatvezető tévedé-
seire, miként ismert fel alkotókat a festményről, s hogy szak-
értelme miként váltotta ki barátai „álmélkodását". Kazinczy 
egyébként, miként levelezésében, itt sem leplezi öntudatát: 
jelentős személyiségének súlyát az egész utazás utókornak 
szóló jelentőségében is kiemeli: 

„Igen is, leszen egy idő, hogy ez a szép gyep enyémnek fog neveztetni; 
hogy ügyem barátjai ide jővén, keresni fogják nyomaimat" 

— írja a 22. levélben (269). 
A tudós szemlélethez tudós objektivitás, higgadt ítélke-

zés illik, s bár Kazinczy képes erre, időnként elárulja elfo-
gultságait. Oknyomozó igénnyel, történeti magyarázatokkal 
világítja meg az oláhok „vadságát", szegénységét, művelet-
lenségét a 14. levélben, de nem tudja megtagadni személyes 
ellenérzéseit sem, amikor a 16. levélben táncukról ír, lebe-
csülően méregetve a „délceg" magyar tánchoz. Leplezetlen 
ellenszenvvel mutatja be a fösvény, barátságtalan szászokat, 
„medvefaj" — írja róluk becsmérlően a 10. levélben, ami-
ért persze sértődések estek, s Kazinczynak magyarázkodnia 
kellett, legalább levelezésében (XVI. 340, 371, XXII. 375). 
Szerencsésebb, amikor pozitív elfogultságait árulja el: meg-
hatódását egy-egy történelmi nevezetességű helyen; így il-
leti meg a vártnál is jobban a Hunyadiak emléke Vajdahu-
nyadon (17. levél). Elragadtatott dicséreteket ír az ifjú Wes-
selényiről a 24. levélben; s bár az érintett Döbrentei által 
küldött tiltakozását (XV. 271) megfogadja, a korrekció után 
is megmarad a bemutatás személyes lelkesültsége. Elárulja 
a szép nők iránti elfogultságait; akár főúri háziasszonyairól 
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van szó több levélben, akár az úton látott szép oláh lányról 
(23. levél). Az utazó, a levélíró alany vonásai, az öntudattal, 
dicsekvően előadottak éppúgy, mint az elárult elfogultságok 
minden egyes esetben az utazás mozzanataihoz kapcsolód-
nak, az eseményekhez fűződő reagálásokban, vélemények-
ben, érzésekben és hangulatokban jelennek meg, az epikus 
ábrázolás adottságai szerint. 

A közvetJen dicsekvéssel kilép ugyan az epikus bemuta-
tásból, de ez csak az említett kevés helyen fordul elő. Útiraj-
zára az jellemző inkább, hogy az alanyi bemutatást jó arány-
érzékkel illeszti az eseményekhez: csak azt írja le és csak 
olyan részletességgel vagy tömörséggel, ahogyan az a mű 
funkciójának megfelel. Kazinczy szívesen dicsekedett leve-
lezésében jószívűségével, s ezt itt sem mulasztja el megö-
rökíteni. A 16. levélben leírja, hogy miként adott pénzt új-
ra meg újra a makacsul kéregető asszonynak, mígnem rá-
döbbent, hogy kenyeret koldult az éhező. Kazinczy itt nem 
a saját jótettét hangsúlyozza, hanem a szegénységen ér-
zett megrendülését, szánalmát, mint az utazáshoz kapcsoló-
dó élményt. Kazinczy magával vitte útjára kedvenc leányát, 
Eugenie-Zsenit; a kislány kíváncsisága, csodálkozásai, na-
iv öröme fel-fel tűnik több levélben — -de csak annyira —, 
Tiogy a saját élményének érzelmi súlyát, mélységét, erejét 
növelje: így például amikor Zseni rácsodálkozik a tájra vagy 
éppen kettejük elfogódott érzelmeiről ír a búcsúzáskor az 
1., 2., 21. levelekben. Fegyelmezett epikusként, szerencsés 
arányban jeleníti meg alanyának szubjektív élményeit, ezek 
helyenként az elfogultságig fokozódva is maradéktalanul il-
leszkednek a műbe. A Wesselényiéknél, Cserey Farkasnál, 
Gyulayéknál töltött napok önfeledt óráit, a társalgásokat, 
az együttlétek eseményeit átszínezi a spontán öröm, a tuda-
tosan élt, a megvallott boldogság (4., 5., 9., 13., 25. levelek), 
az alany az egyes eseményekbe vetítve jeleníti meg érzelmi 
állapotát. Gyakran az érzékeny búcsúkban, ahol mintegy ér-
zelmei summázatát, a pillanatban már emlékké váló élmé-
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nyeket, háláját és meghatottságát képes összefogni: ilyen a 
Gyulayéktól vett búcsú a 14., 21. és 22. levelekben. 

Kazinczyt a Gyulay-ház hölgyeihez bonyolult érzelmek 
fűzik. Gyulayné ifjúkori szerelme volt; egyik lányát, Lottit 
levelezésében vette körül rajongó érzésekkel. Kazinczy ezt 
a különösen telített légkört éppúgy be tudja mutatni, mint 
újonnan ébredt hódolatát a másik Gyulai-lány, Fanny iránt 
(21. levél). Tőlük elköszönve felfokozott érzelmi állapotban 
ír elfogult vallomást a szív örömeinek felsőbbrendűségéről, 
ám nyomban „helyreigazítja" azt: 

„Örvendek Fehérváron gyűjtött ismeretimnek. De ha azon tudós lomot 
tekintem, mellyel a bibliotheka gazdagított, érdemié-e az, hogy érzésim, a 
mikkel Gyógyról eljövék, helyt adjanak ennek? azok most új erővel esének 
rám, s hálátlansággal vádiám magamat, elhűléssel; míg a szent-imrei téren, 
Fehérvárnál és Gádtő között hatalmasan foglala el egy dicső tett emléke, s 
kiragadta egymással ellenkező érzésim közül." (269) 

Jól láthatók itt az élmény és az alkotói szándék ellen-
tétei, fokozatai. Kazinczy előbb érzései mellett kategoriku-
san „tudós lomnak" bélyegzi szerzett ismereteit. Az önkor-
rekció azonban nem késik: az utazó, az útirajz-író feladata 
mégiscsak a „dicső tett" megörökítése a dicső helyeken; ön-
vád következik, s „ellenkező érzései közül" evvel már vissza 
is tér az írása rendeltetéséhez illő, higgadt bemutatáshoz. 
Pályája harmadik korszakában Kazinczy az érzelmi értékek 
problémáiról elmélkedve azt fejtegette levelezésében, hogy 
intenzitásuk, erejük mellett szükség van az értelem ellen-
őrző, egyensúlyt teremtő szerepére (XVIII. 203, 218, XX. 
375). Az ellenőrzés itt a tudós utazóé, az informátori szere-
pet vállaló alkotóé, aki elragadtatását revideálva most való-
ban a műfajba illő leírásba fog, s Kemény Simon önfeláldo-
zásának története következik. A szubjektív kitérő azonban, 
itt és másutt, megnyerő részletekkel teszi üdítővé a több he-
lyütt sivár ismeretközlést. Az érzelmes, az elfogódott maga-
tartás alkalomszerű a műben is, levelezésében is; intenzitá-
sa, arányai rendezettek az útirajz tudós és művészi, epikus 
ábrázolási szándékai szerint. 
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Az útirajzhoz utólag keresett levél-formában talán a 
megnevezett címzett szerepe a leghalványabb, noha Des-
sewfly személyéből, kapcsolatukból nem okvetlen következ-
nék ez. Dessewfly különben 1818-ban maga is kiad egy levél-
formájú útirajzot, a Bártfai levelekel? róla élénken levelez-
tek ekkortájt, s a levél és az irodalmi levél különbségéről cse-
réltek eszmét (XVI. 141, 410, 416). Dessewfly személye na-
gyon jelentős Kazinczy számára; nem Erdélyben lakó bará-
tai közül ekkor valóban ő az, akihez a legintenzívebb, leg-
bensőségesebb barátság fűzi. Címzett-szerepe az Erdélyi le-
velekben mégis alig vehető észre. A tudós bemutatásban, 
a művészi ábrázolásban, a harmadik személyű közlésben a 
címzettnek nincs alakító szerepe, formális jelenléte is alig 
észlelhető. Az egyes fejezetek, azaz a levelek éléről elma-
rad a megszólítás, a 26 levélből mindössze nyolcban szól ba-
rátjához közvetlenül, s ekkor sem a szabályos forma szerint. 
Nem ír ugyanis megszólítást, hanem a levelek első monda-
tába szövi be a formulát: „Kifáradtam örömeimben kedves 
barátom, és ha volna tündér, aki meghallgassa könyörgése-
met . . . " — írja a 9. levélben, s hasonlóan a 7. és a 12. le-
vél elején. Néha csak az első mondatba beszőtt második sze-
mélyhez intézett néhány szó jelzi, hogy másnak, határozott 
személynek szól mondanivalója: „Ne kívánd hogy mondjam 
el, mint válék meg . . . ", „Engedd festenem Zs ibó t . . . " — 
írja a 14. és 25. levél kezdetén. Dessewfly is hasonlóan jár el 
útirajzában. A megszólítást ő is az első mondatba szövi be: 
„Szeretném felszámítani kedves barátomnak . . . " (6. levél), 
„Észre vehette édes barátom . . . " (12. levél); néha pedig 
ez is elmarad. A befejezés azonban minden esetben a levél 
sémáját követi: „Maradok változatlan szívességgel . . . " (1. 
levél), vagy többnyire csak a „Maradok . . . " + dátum (2., 
3., 4. stb. levelek). A személyes közlésmód mind Dessewfly-

8 Bártfai Levelek. írta Döbrentei Gáborhoz Erdélybe gróf De'sőfi 
József. 1817-ben. Sárospatak 1818. Dessewfly művében is sok a „détail": 
kedwel ír le ő is társasági eseményeket, a különböző társadalmi réteghez 
tartozó emberek szokását, viselkedését. 
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nél, mind Kazinczynál csak egy-egy bekezdésben, mondat-
ban marad meg, s így el is halványul a mű egészére jellem-
ző harmadik személyű, tárgyszerű közlésekben. A néhány 
sorban fel-fel tűnő „kedves barátom" egyébként mindkét 
műben arc nélküli, bárki lehetne, akár fiktív személy is. Ta-
lán Kazinczy érezhette, hogy barátja alig van itt jelen — 
a 12. és a 16. levelekbe mindenesetre besző egy-egy rész-
letet Dessewffy jelleméről, példaszerű életéről, tiszteletet, 
„csudálást" kiváltó országgyűlési szerepléséről. A 12. levél-
be illesztett dicséret esetleg magyarázza, mintegy megérte-
ti, hogy Kazinczy e szeretett és kiváló barátjának ír utazásá-
ról. A16. levélben már inkább a választott műfaji sajátságok 
szerint jár el: a Telekivel folytatott társalgásban idézik és di-
csérik Dessewífyt — ezt mint társasági eseményt mutatja be, 
de itt az epikus ábrázolás módszerével. 

A mű megírásáról szóló első híradásban is egyértelmű 
volt, hogy valódi címzettje az olvasó közönség, „gyönyörű 
tapasztalásait" nekik akarja átadni. Kazinczy pályája har-
madik szakaszában a publikum igénye, ellenőrző, formáló 
szerepe megnövekedett jelentőséggel bír, problémáit sokol-
dalúan taglalta levelezésében. Felfokozott jelentőségtudat-
tal veszi számba útirajza címzettjeinek köreit is. „Magyar-
ország nem ismeri Erdélyt" — írja az 1824-ben összeállí-
tott változat Élőbeszédében; itt is, levelezésében részlete-
sebben kifejti, hogy nem csak a magyarországi közönségre 
számít. 1825-ben Ponori Thewrewk Józsefhez írott levelé-
ben háromféle publikum igényét sorolja fel: 

„1) megfelelek-e a magyarországi olvasók várakozásának, kik élőbeszé-
dem ígérete után ezen levelekből reménylik ismerhetni Erdélyt? 2) mit lel-
het azoknak fordításokban a külföld és a németül olvasó magyar? 3) mit 
mond rá Erdély? 4) mi háramlik ezen munkából reám?" (XIX. 312) 

A mű létrejöttében kivehetően a magyarországi közön-
ség szerepe, feltételezett és felébresztendő érdeklődése a 
legerősebb. 1816-ban Dessewffynek írva, majd az Élőbe-
szédben is azt fejtegeti, hogy inkább nyugat felé utazunk, 
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s nem ismerjük, nem értékeljük, ami hozzánk tartozóan ér-
dekes és értékes. Az utazási kedvet először a „hasznost és 
gyönyörködtetőt" adó leírással akarja felkelteni, de mint lát-
tuk, később már tudós útirajzot tervez pontos és teljes is-
meretközléssel. Kazinczy nem alaptalanul számít a levele 
második pontjában jelzett nem magyar publikummal. Mai-
láth János 1821-ben felveti a mű fordításának tervét (XVII. 
329,392), s Kazinczy nagy felelősségtudattal jelzi ennek fel-
adatait. A fordításról, mint írja, „gondoskodni magam fo-
gok", s valóban szükséges átdolgozást jelez a mű Élőbeszé-
dében: „idegeneknek holmit bővebben kell elmondanom, 
holmit éppen nem, mert itt sok van, ami csak minket érde-
kel." E publikumnak ily módon megint csak úgy akar meg-
felelni, hogy művében a tudnivalók körét szűkíti, illetve bő-
víti. Azaz a külföldi közönségnek egy másként súlyponto-
zott, de lényegében szintén tudós útirajzzal akar megfelel-
ni, éppúgy, mint hazai publikumának. Levelezése tanulsága 
szerint Mailáth fordít ugyan a műből (XVII. 282, 370, 392-
393,413,425-426), de a teljes átültetésre, az ismereteket át-
rendező javításra nem került sor. 

Teljesítette viszont a harmadik pontban jelzett címzettek, 
az erdélyiek igényeit; a mű alakulásában, hosszú korrigálá-
si folyamatában az ő szerepük a legnagyobb. Tudakozódó, 
ellenőrzést, kiegészítést kérő leveleire sokféle válasz érke-
zik. A leghasznosabb eligazításokat régi barátjától, Cserey 
Farkastól kapja: ő valóban csak kiegészítő, helyesbítő ada-
lékokat küld, téves megállapításokat javít például a történe-
ti, családtörténeti, közigazgatási részekben (XVI. 31-32,76, 
84-85,100-101 stb.). Sok helyreigazítást kap a kritikus Döb-
renteitől, de ezek különbözőek. Láttuk a műfajt érintő véle-
ményét; támadja Kazinczy részrehajló ítéleteit, ellentmon-
dó magatartását („széplelkűnek" nevezte azt, aki Kazinczy 
elveivel éles ellentétben címekért esengett: XV. 270); sze-
mére hányja hiúságát: „Bárcsak büszkébb volnál, hogy min-
dent, a' kik Neked szépet mondott, ne dicsérnéd." (XV. 271) 
Bölöni Farkas Sándor sértőnek találja a róla írottakat (XVI. 
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220); Teleki László és József pedig a családjukról, a még élő 
személyekről közöltekben intenek óvatosságra: 

„az olly kényes dolog, hogy itt még a legnagyobb vigyázattal is, alig lehet 
kívánságoknak eleget tenni." (XVII. 81, XVI. 478) 

Ezek az észrevételek már a szemléletmód, az eredeti él-
mény, a talán nem mindenben helytálló, de a Kazinczy-
ra jellemző vélemény, ítélet átformálására hatnak. Amikor 
Kazinczy megfogadva az intéseket javít, voltaképpen műve 
személyességéről mond le, s feladja a művészi ábrázolás, a 
hirdetett „megszépítés" programját is. Lényegében másfé-
le közönséghez alkalmazkodik itt, mint a Bácsmegyey eseté-
ben. Ott egy tipizálhatóan egységes arculatú, fiktív közön-
ségre9 számított, az ifjú és érzelmes publikum elképzelt, sőt, 
tudott igénye voltjelen a mű formálásában. Az útirajz erdé-
lyi közönsége viszont konkrét, egyszemélyű publikumként 
hat, s miként a levelezés első korszakában, a levelek címzett-
jei befogadói, de közvetlen ellenőrzői, véleményükkel for-
málói is a műnek. Kazinczy voltaképpen kétféle közönség-
nek akar megfelelni itt: ismeretközlő, a részletekben megőr-
zött művészi és egyéni vonásokkal az érdeklődő, absztrakt 
publikumnak, s ugyanakkor, az egyéni igények kiszolgálá-
sával, a mű megformálásába való bevonásukkal a konkrét, 
egyszemélyű közönségnek. A Ponori Thewrewnek címzett 
levél negyedik pontját, a „mi háramlik ezen munkából re-
ám" kérdését pedig úgy lehet értenünk, hogy e nagyon is 
összetett, nagyon is heterogén közönség igényeinek teljesí-
tésében méri alkotása értékeit. Túl nagy terhet, túlságosan 
sokféle, ellentmondó kötelezettséget vállalt, amelyből csak 
heterogén, egyenetlen mű formálódhatott. 

Az Erdélyi levelek valódi címzettje azonban mindenkép-
pen a publikum, ebbe olvadnak bele az egyszemélyű, a 
konkrét közönség igényei is, amelyek a munka jellegére, az 

9 A konkrét, a fiktív, az absztrakt közönségről: Link, Hannelore: Re-
zeptionsforschung. Eine Einführung in Methoden und Probleme. Stuttgart-
Berlin-Köln-Mainz 1976. 41-43. 
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ábrázolás irányára hatnak — lényegében másként, mint a 
levelezés egyéni címzettjei. Kazinczy úti élményeiről elő-
ször levelezésében számolt be; így esetenként jól látható 
a kétféle címzetthez szóló írások különbsége. Kazinczynak 
nagy élménye volt az erdélyiek szívessége, vendéglátásuk 
melegsége, a soha nem formális jószívűség, segítőkészség. 
Leveleiben ezt keresetlen szavakkal, frappánsan, a jellem-
zőt érzékeltető konkrétsággal írja le. Vida Lászlónak 1817 
májusában baráti közvetlenséggel ír élményéről: 

„Hospitálisak, 's hospitalitások nem abban áll, hogy az embert majd 
megölik a ' sok étellel, kávéval és rozsolissal, hanem hogy a' Vendégnek 
helyét sem lelik 's érette mindent tesznek a' mi tőlük kitelik. Gróf Bethlen 
Imre Küküllői Fő Ispán nem elégede meg azzal, hogy engem harmadnapig 
láta magánál, hanem azon felül Enyedre bekisére, és ott 24 óráig cseléde-
immel, lovaimmal traktált. Ki teszi azt nálunk Erdélyivel? (XV. 214-215) 

Ugyanezen napon a főrangú Prónay Sándornak címzett 
levelében tömörebben, egy mondatban summázza lelkese-
dését, elismerését: „És az az ő vendéglátások, melly nem 
abban áll, hogy az idegent étkeikkel, kávéjokkal, 's rozso-
lisokkal majd megölik!" (XV 217) A címzettek érdeklődé-
sére számítva élményeit, véleményét itt röviden, a jellemző 
történésekre koncentrálva írja le. Az útirajzban más irányt 
ad a vendéglátás bemutatásának. Itt nemcsak a szívélyesség 
megnyilvánulásait regisztrálja, hanem arra törekszik, hogy 
az esetek felsorolásában, a bemutatás emelkedettségében 
általános érvényűvé váljanak: 

„Engem itt sem a Herr Tànzmeister, sem a Madame Etiquette tanít-
ványai nem kínzának el; a helyett itt az a szerencse ére, hogy nagyok, ki-
csinyek felvidult arccal jöttek felém, midőn nálok magamat fölvezettetém, 
vagy, a mit még örömestebb teszek, a hol a rend nem tiltja, magam nevezem 
meg magamat; s egy indulatos megölelés, egy meleg kézszorítás, ellenére a 
táncmesteri leckéknek azt mondotta nekem, hogy régen ismerjük egymást, 
hogy keblünkben egy láng ég." (88) 

A könyvben megformált úti esemény helyenként törté-
netté, művelődéstörténeti összefoglalássá kerekedik, s két-
ségtelenül gazdag ismereteket ad — de másfélét, mint a le-
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vél alkalmi, első benyomásokat őrző híradásai. Még utazá-
sából írja meg Dessewflynek találkozását a leoninus Gyön-
gyössi Jánossal: 

„A leoninus Gyöngyössit láttam. Épen olyan, mint a' rézbe metszett ké-
pe, csak hogy most nem vala fején a' paróka, 's Tiszteletes Uramnak én fe-
lette nagy tokit (hemiáját)10 is szerencsés valék láthatni, mellyet a' réz nem 
mutat." (XIV. 245) 

A mű 5. levelében mást rögzít, másként részletez: itt arról 
ír, hogy arcképe nem mutatja lénye szeretetreméltóságát, 
majd összefoglalást, kis értekezést állít össze a leoninusok-
ról, hazai történetéről, kedvezőtlen fogadtatásáról és a saját 
véleményéről. Dessewflynek, mint baráti címzettnek teljes 
oldottsággal, leplezetlenséggel megírhatta első benyomása-
it, csak az élményről akart beszámolni, a levél kizárólagos 
célja ez volt. Útirajzában azonban már a publikumhoz szól: 
itt már ismereteket szeretne adni a költőről, jellemvonásá-
ról, munkássága, iránya jelentőségéről, értékeléséről, olyan 
módszerrel és olyan szélességben, hogy ha Kazinczy megír-
ta volna a Pályám emlékezetében az 1810-es évek történetét, 
bízvást átemelhette volna oda e részletet. 

A publikum helyébe lépő konkrét közönség alakító sze-
repéről, kedvező és kedvezőtlen hatásáról Kazinczy levele-
zésében is, a műben is ír. A 25. levélben társasági események 
között, mint beszédtémát sző be egy eszmefuttatást arról, 
hogy milyen nehéz útirajzot írni, hogy 

„hányszor kellett megkapni tollamat, vagy kitörleni, amit már írtam, s 
nemcsak a rostát rettegvén, hanem magokat és azokat, akik felől magasz-
talólag bár, szólani akarék". (308) 

A sokféle, egyedi közönség sokféle reagálását panaszol-
ja: a megbántott szerénységet, a rosszindulattól való félel-
met, a rá háramló hálátlanság vétkét. Elmélkedését ugyan 
találékonyan illeszti a műbe (mint egy zsibói összejövetel 

1 0 Sérvet jelent. A Páriz-Pápai szótárban: „Hernia, ae, f. = Tökös-
ség; Tökös, meg-szakadt, Rnmicosus, Hernicosus, Enterocelius, a. um; der 
einen Bruch hat." 370. 
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beszédtémáját), megjelenítése azonban korántsem a levél-
forma aktuális gondokat közvetítő adottságai szerint törté-
nik. Hiszen amit leír, az nem a zsibói tartózkodás idejének 
gondja, hanem jóval későbbi, hosszú esztendők alkotói kín-
lódása, tapasztalata. Élménnyé formálása így kevésbé hite-
les, inkább kilépés az események folyamatából, az író kiszó-
lása a műből. 

Kazinczy azonban vállalta a közönség-címzett igényei-
ből rá háramló alkotói terheket. Időnként kedvetlenül lát-
ja ugyan, hogy a sokszorosan, sokféleképp alakított munka 
kisiklott keze közül: „nicht mehr für meine Arbeit" — írja 
1820-ban csüggedten Rumynak (XVII. 282); de aztán újult 
erővel ismét korrigál, ismét jobbnak tartja a javított változa-
tot: „nem képzeled, mennyivel jobb most" — írja a hatodik 
átdolgozás után 1822-ben Döbrenteinek (XVIII. 61); 1824-
ben pedig olyan javításon dolgozik, amelyben, mint írja 

„kiszabadítám magam a' mások parancsa alól, 's nem úgy adom, a' hogy 
ők akarák, hanem a' mint magam" (XXIII. 350) 

— ám e kedvező javítás már nem sikerült. Csorbítatlan ön-
tudattal ír viszont arról, hogy műve nemcsak mai olvasói 
előtt áll meg dicsőséggel, hanem mint hiszi, századokra ér-
vényes, előre és visszamenően mintaszerű könyvet alkotott: 

„Gondoljátok meg, melly kincs lesz ez két három század múlva Erdély-
nek, és mit adnánk értté, ha illy leveleket az elmúlt századok mindenikéből 
bírnánk" 

— írja Gyulay Lajosnak (XVIII. 113). A tudós igényesség 
nevében teljesítette a javítások kötelezettségeit éveken át; 
ennek érdekében adta fel a lényéből, alkotói karakteréből 
spontánul következő sajátságokat: átformálta egyéni véle-
ményeit, benyomásait; az élmények eleven láttatása helyett 
értekezéseket írt; a jellemző, a lényeges vonásokat jól kie-
melő bemutatásokat adalékok sokaságával terhelte meg — 
azaz háttérbe szorította epikai és levélírói erényeit. 

A levél-forma feladása főként negatív vonásokkal utal 
vissza Kazinczy levélírói erényeire. Levelei helyzetképében 
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aktualitást és életformát tudott bemutatni; míg itt az uta-
zás formált levél-helyzete ismétlődik egyhangúan. Levele-
zése az aktuális feladatok szolgálatában teljesítette változa-
tosan a bemutatás, a tanácskozás és az ítélkezés funkcióit; 
itt a töprengések során kialakított alkotói program jegyé-
ben egységesen formált, bemutató funkciót valósít meg. Le-
velei sokszínű, a műfajt is árnyaló tárgyi világát itt egyne-
műsíti, csak a részletek, az anekdoták mutatják megjelení-
tő készségét s a levélíró „eleven festéseit". Levél-alanyában 
a meglévő, a választott, az akart tulajdonságok, a formáit-
ság és a spontaneitás változatos összképe rajzolódik ki; itt 
néhány érzelmes részleten kívül, az ismeretközléshez, a tu-
dós utazóhoz illő vonásokat örökíti meg. A levelezésben a 
címzett a tárgyat, a közlésmódot, a stílust árnyalja: míg itt 
a nagyon is heterogén közönség igénye főként az ismeretek 
megbízhatóságára hat, s elszürkíti a művet. Az Erdélyi leve-
lek mint változó és változatos igénnyel formált, tudós útirajz 
így végül kevesebbet mondott, kevesebbet adott korának és 
a „századoknak", mint korszakos jelentőségű, gazdag, szí-
nes levelezése. 


