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P O

A levélműfaj szerepe Bessenyei első alkotói korszakában*

„leveledet olvastam – látom
szivedbe mártoad penná-
dat, ’s úgy irtál”¹

Bessenyei a XVIII. századra jellemző levélműfaj számos változatát kipróbálja  és
 közö.² A műfaj iránti érdeklődése egybeesik pályája indulásával. -ban meg-
jelent Galant levelek című művének „Jegyzés”-ében írja, hogy -ben már németül
írt művet ebben a műfajban és megemlíti az angol levélregény példáját, amelyre már
ekkor felfigyelt.³ Ekkor írja episztoláit és heroidáit. Korabeli angol példát követ Anyai
oktatás című művében, amelyben a levelezés bizalmas kapcsolatának fikcióján keresz-
tül jutnak el az olvasóhoz morálfilozófiai, vallási és nevelési gondolatai. Voltaire és II.
Frigyes levélváltásából készít fordításokat, amelyeket a bécsi Holmiban jelentet meg.
Ugyani olvashatjuk „Tzérim-leveleit”, melyeket németből fordíto „próbára”. A Hol-
mi egyik kiadatlanul maradt változatában szereplő Szerecsen levél című írás is korabeli
európai irodalmi mintákat követ.⁴

A Tolerantia címen összegyűjtö szövegegyües levelei „vallásos publicisztikai”
jellegűek.⁵ A megszólíto személyek katolikus papok, főpapok, politikusok és tanárok.
A legtöbb címzeet nem ismeri személyesen. A kutatások azt mutatják, hogy egyik
levél sem le elküldve abban a formában, ahogyan a gyűjteménybe bevee őket az
író.⁶ A címze megjelenítése kivételesen fontos eszköz az olvasók meggyőzésében. A
levélforma a válaszadás lehetőségét ígéri, a levél írója saját véleményén túlmenően a
megszólíto várható reakcióját is közli az olvasóval. A vallási kérdésekről értekező író a

* A tanulmány a T  sz. OTKA-pályázat keretein belül készült.
¹ B György,AHolmi, s. a. r. B Ferenc, Bp., Akadémiai,  [B ], .
² A levélműfajról megjelent nemzetközi szakirodalom összefoglalása : Daniel A, „Textes

à caractère privé” : L’aube de la modernité (–), Amsterdam–Philadelphia, ,
–.

³ B György, Színművek, s. a. r. B Ferenc, Bp., Akadémiai,  [B ],
.

⁴ B , –. ; S Ferenc, Bessenyei megtalált „Ösholmi”-ja, ItK, ,
–.

⁵ A magyar levélműfaj történetéről és ezen belül a XVII. század közepétől Magyarországon
erőteljes műfaji változatról lásd : H Lajos, A magyar levélműfaj történetéből = Irodalom
és felvilágosodás, szerk. S József és T Andor, Bp., Akadémiai, , –.

⁶ B György, Tolerantia. , Nyíregyháza, . [B ] Lásd Némedi La-
jos utószavát.





választo formának köszönhetően változatosabb stílust alkalmazhat száraz kifejtés he-
lye, személyes, érzelmektől fűtö véleményt közölhet. A levelek a megírást elindító
aktuális eseményre is utalhatnak. A vitairat jellegű mű központi gondolata : „az ural-
kodó vallás egyedülisége káros”.⁷ A levelek visszatérő témái : a hatalmukkal visszaélő,
hitüket rosszul értelmező katolikus papok reformátusüldözése, a pénz hátrányos hatása
vallási kérdésekben, a történeti ismeretek fontossága a világlátásban, a boldogtalanság
és a tudatlanság összefüggése, Bessenyei saját vallási meggyőződése. Több szempont-
ból sajátos az a levél, amelyet a „Budai Nagy Társaság Fő Tanítóihoz” címez, mivel
egy intézményhez és rajta keresztül a „nemzet” tanításáért felelős személyekhez szól.
Az író reménytelennek látszó magányában a tudományok megújulásának programját
fogalmazza meg.⁸

Bessenyeinek a levél műfajában alkoto írásai közül leginkább eredetinek tekint-
hetjük azt a három levélgyűjteményt, amelyben saját és írótársainak egymásra vála-
szoló leveleit kapcsolja össze és amelyekA Besenyei György Társasága című könyvben,
a Die Gesäe der Einsamkeit című műben (francia nyelven) valamint A Holmiban
jelentek meg. Azokat a sajátosságokat elemezzük, amelyek a három episztolagyűjte-
ményt összekötik.

Bíró Ferenc elemzi mélyrehatóan a hetvenes években bekövetkező változásokat,
amikor a levelek és az episztolák Bessenyei, Orczy Lőrinc, Barcsay Ábrahám és Ányos
Pál munkásságában kivételesen fontos szerepet kapnak és hozzájárulnak az írói kapcso-
latok átalakulásához, de azt is megállapítja, hogy ez nem jelenti azt, hogy az olvasókö-
zönséggel való kapcsolat alapvetően módosulna.⁹ A műfaj század végén bekövetkező
fordulatával várni kell a Kazinczy-levelezés kibontakozásáig, amikor a levél a „nyilvá-
nosság” műfaja lesz vagy éppen azt pótolja, ahogyan ezt Mezei Márta monográfiája
bizonyítja.¹⁰

A Besenyei György Társasága egyszerre mutatja a költő vágyát, hogy egy művelt
társasághoz tartozzon és ugyanakkormagányát. Képet ad önmagáról és lehetőséget nyit
barátainak megismerésére. A levélírók által alkoto kis mozaikok lehetővé teszik egy
virtuális társaság képénekmegrajzolását. A társaságot ilyenmódon létrehozó és egyben
a képben helyet kapó személyek közelednek és távolodnak, fizikailag, szellemileg és
lelkileg. Az olvasó ezt a mozgást a levelekből tudja rekonstruálni.¹¹

A kötetet két alak dominálja, Bessenyei György és Orczy Lőrinc. Bessenyei a nagy
tekintélynek örvendő Orczy Lőrincre bízza annak az óhajnak a megfogalmazását, hogy
Bécsben a költők társasága rendszeresen összegyűljön. A hiányérzet tudja legerőtelje-

⁷ B , .
⁸ B , .
⁹ B Ferenc, A fiatal Bessenyei és íróbarátai, Bp., Akadémiai, , –.
¹⁰ M Márta, Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben, Bp., Argumentum, .
¹¹ Onder Csaba az episztolagyűjteményben „elbeszélést” feltételez, amelynek Bessenyei egy-

szerre „szerzője”, „szerkesztő-narrátora” és „meghatározó hőse”. O Csaba, A klasszika
virágai, Debrecen, Kossuth Egyetemi, , .





sebben kifejezni a vágyat : Orczy panaszkodik, hogy az együléteken csak képzelet-
ben lehet jelen.¹² A kapcsolat létezését is az eltávolodással tudja igazolni, erre példa
Barcsay sajnálkozása amia, hogy Bessenyei Bécsben maradt, míg ő elutazo, beszá-
molója arról, hogy megkapta könyveit, vagy kijelentése : „veem leveled”. A fizikai
eltávolodással párhuzamosan a szellemi és a lelki közelséget is bizonyítják a levelek.
Orczy helyesli Bessenyei terveit („a’ tudományt ki teed tzélodnak”), vállalja aMentor-
szerepet, amelyre korábbi levelében Bessenyei felkérte.¹³ Barcsay mértékletességre inti
Bessenyeit a tanulásban. Egymás műveit olvassák, vagy mondanak róluk véleményt
(egymásnak vagy egy harmadiknak: így Bessenyei Barcsaynak Orczy kéziratban lá-
to műveit dicséri).¹⁴ A kötet mozgalmas társasági élet illúzióját adja, noha mindössze
három szereplő levélváltását olvassuk, amelyek valójában két-két szereplő közöi dia-
lógusok, akikhez egy harmadik csatlakozik tanúként, így biztosítva a többszólamúsá-
got. A társasági élet bizonyításaként fogható fel az is, hogy Bessenyei Orczynak kínál
borostyánkoszorút, míg Barcsay Bessenyeinek.¹⁵

A vágyakból és a levél közvetítő erejéből összesző társaság tagjai valójában tra-
gikusan magányosak és ez a jelentés is megtalálható a levélváltásban. Az intellektuális
tevékenységgel (olvasás, írás) járó szükségszerű egyedüllétből a nyilvános megjelente-
tés, a személyes kapcsolatok társaskapcsolat-szintre emelése látszik kitörést jelenteni.
Orczy Bessenyeihez intéze kérése, hogy levelét ne mutassa senkinek és Bessenyei Bar-
csaynak írt gondolatai arról, hogy meg lehetne próbálni az idős költőtársat oly módon
rávenni, hogy nyomtassa ki műveit, hogy ezt szabják feltételül ahhoz, hogy a „Poéták
társaságába” tartozzon, játékos megfogalmazást kap, eltérően a kötet hangnemétől.¹⁶
A szellemi, lelki és fizikai eltávolodások, a fontos kérdések játékossá formálása jelzik,
hogy a költő beletörődö abba, hogy a közelítés csak részben valósult meg és hogy
a magánynak nem sikerült véget vetni. Mégis megmarad a levél közelítő lehetősége :
amikor betegségéről ír Bessenyei Orczynak, megértő barátját Bécsbe hívja.¹⁷ A költő
megszólíto nélküli, saját sorsán elmélkedő versei, így a Bessenyei György magához
című vagy az . augusztus -én kelteze sorai szépen válaszolnak Orczy kötetet
nyitó versének gondolatára : „De ember magának még is leg-föb’ titok.”¹⁸

Az episztolagyűjtemény határozo felütése és első részének jól követhető gondolati
dialógusa a második részben átadja a helyét a lelki bizonytalanságnak. Az önmagában
is önálló egységet jelentő levelek írói a barátság és a tudomány fontossága témaköré-
ben egyetértenek. De egy másik vezértémát követve az is kiolvasható a szükségszerűen

¹² A Besenyei György Társasága, Bétsben,  [a továbbiakban: B ], .
¹³ „Akarod, vezére leszek útaidnak.” (B , .)
¹⁴ B , , .
¹⁵ „Borostyán koszorut adunk ösz fejednek” ; „borostyán ágot tüzünk a’ fejedre.” B

, , .
¹⁶ B , , .
¹⁷ B , .
¹⁸ B , , , ,





folyton megszakíto rendszerbe kapcsolt levelekből, hogy a hasonló filozófiai meggyő-
ződésű beszélgetőpartnerek az irodalmiságról folytato vitában nem jutnak egyezség-
re. Az egyedül maradás, a betegség témájának erőteljessé válása, a Barátaimhoz című
Barcsay vers testamentum-szerűsége¹⁹ és Bessenyeinek a kötetet záró Barátom című
prózai írása az óceánon vergődő és elsüllyedő hajó képével a közösségteremtés siker-
telenségét tükrözik.²⁰ A költői levelezés a kötetben szereplő levélváltás elő kezdődö
és befejezése után is folytatódo,²¹ ez is indokolja azt, hogy az episztolagyűjteményt
Bessenyei által megszerkeszte történetként olvassuk.

A könyv második részében, amelynek a Futó darabok címet adta az író, nem tér
vissza az episztolaformához. A szövegek nagy része gondolatilag folytatja az első rész
komor befejezését : „Elméjének hánykódásait”²² nem tudja másokkal megosztani, még
önmagát is győzködnie kell, hogy a kételyhez vezető legmélyebb filozófiai kérdésekről
gondolkodjon.

A Besenyei György Társasága a Die Gesäe der Einsamkeit című művel egy idő-
ben jelent meg, -ben. A német nyelvű mű befejező része kilenc francia nyelvű
levelet tartalmaz, amelyeknek datálása nagyjából egybeesik a korábbiakban elemze
magyar nyelvű levelekbenmegado dátumokkal. Úgy tűnik, mintha Bessenyei az előző
kötetet folytatná imás formában. KókayGyörgymegemlíti, hogy feltehetően fiktív le-
velekről van szó, de nem foglal állást a kérdésben.²³ A szerzőség megállapítása valóban
lehetetlen: nem nyújt hozzá segítséget sem a francia levelek nyelvi megformálásának
összehasonlítása, sem az, hogy az író a levező partnereket és a levelekben említe sze-
mélyeket az ábécé különböző betűivel jelzi. Ez utóbbi a XVIII. században inkább fiktív
szereplőkre szoko utalni, gyakran oly módon, hogy több szereplőbe vetíti az író saját
bizonytalanságait.

A levelek megfogalmazásához választo nyelv utalhat arra, hogy baráti, családi
és irodalmi körökben Bécsben a francia nyelvet részesíteék ekkor előnyben. Ezt az
értelmezést némileg cáfolja a második levél utószava, ahol azzal indokolja a nyelv vá-
lasztását, hogy levelezőtársa kéri ezt tőle, akinek ez az anyanyelve. Az utószó egyben

¹⁹ B , . Lásd a versről és általában a barátság és a társas kapcsolatok vezérté-
mává alakításáról : H-F Katalin, A szerző és a szerkesztő Bessenyei : Az első magyar
irodalmi antológia narratívái = „Et in Arcadia ego”, szerk. D Aila és G
Monika, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, , –.

²⁰ B , .
²¹ Az intenzív levelezés tágabb körére utal Szluha Demeter Bessenyeihez intéze latin nyelvű

episztoláinak közlése a kötetben. B , –. I azonban nincs dialógus, talán
azért, mert Bessenyei ehhez a költőtársához intéze episztoláit már korábban publikálta :
B György, Költemények, s. a. r. G László, Bp., Akadémiai, , –.

²² Az első mű címe Az elmének hánykódásairúl = B , .
²³ Lásd K György, Bevezetés = B György, Idegen Nyelvű Munkák, Bp., Akadé-

miai,  [B ], .





lehetőséget ad neki önéletrajzi jellegű pontosításra és játékos szabadkozásra is nyelvi
hibái mia.²⁴

A levelekben ugyanaz a vezérgondolat lelhető fel, mint A Besenyei György Társa-
ságában: az íróember szükségszerű magánya, amelyből a menekülést a költő távollévő
barátainak körében keresi. A több szerzőt feltételező írások publikálása utal az irodal-
mi viták áhíto nyilvánosságára. A levelek tartalma és kompozíciója is ezt az olvasási
kulcsot adja meg, akárcsak a moó, amely a VI. levelet nyitja.

A latin nyelvű moónak „– Non illi ego detrahere ausim / Haerentem capiti mul-
ta cum laude coronam.” nem tulajdonítoak a kritikák jelentőséget, nem is keresték
forrását. A „B…V.P.C.” aláírású, Kassáról „B. úrhoz” küldö levél élén található, ma-
gyar fordítása így hangzik : „…az ő koszorúját nem merném leszakítani, méltó ő a ba-
bérra.” Az idéze moó Horatius szatíráinak első könyvéből származik.²⁵ Úgy tűnik,
mintha az episztolagyűjteményhez hasonlóan térne vissza a költőnek nyújto „koszo-
rú” témája, de i többről van szó. A megszólíto és a dialógusba bevont íróbarátok
számára nyilvánvalóan felidézte a töredék az egész szövegkörnyezetet. A VI. levél a
Lucanus-fordítás értelmezésével kapcsolatos, tehát Barcsayt feltételezhetnénk a B. rö-
vidítés mögö, függetlenül aól, hogy ő írta-e ténylegesen a levelet, hiszen őt nevezi
meg Bessenyei a fordítás inspirálójaként a költőtárshoz intéze dedikálásban,²⁶ amely
-ban jelent meg. Ugyanakkor ezt az azonosítási lehetőséget a levél bevezető sorai
megkérdőjelezik : „Kétségtelenül csodálkozni fog, hogy olyasvalakitől, aki soha sem-
mit nem írt, bíráló levelet kap Lucanusáról”.²⁷ A VI. levél olvasható úgy, mint a fordító
tépelődése, önigazolása, vágyainak kivetítődése arra vonatkozóan, amit a fordítás aján-
lásából idéz a levél : „várom barátaim helyeslését és bírálatát”.²⁸ A levél a barát válaszát
hordozza a mű értékelésére és a folytatásra való biztatás vonatkozásában. A moóban
az idézetet megelőző szövegrészben Horatius védelmezi az anyanyelvű írást. Kezdetben
idegen nyelven írt, barátja bírálata változtato meggyőződésén: „Épp oly balga dolog
fát vinned a rengetegekbe, mint ha görög költők roppant seregét gyarapítod.”²⁹ A mot-
tó megfogalmazza, hogy az igazi dicsőség az eredeti költőt illeti, de utal arra is, hogy

²⁴ B , , .
²⁵ intus H Flaccus, Összes versei, Bp.,  [H ], . Fordítása Hor-

váth István Károly munkája (későbbi idézeteink ugyanerről a szöveghelyről). A latin szöveg
első szavai az eredetiben eltérnek: „Neque ego illi…” (A jelentéktelen különbség származhat
elírásból, vagy a korabeli kiadás, esetleg iskolai célra szánt szöveggyűjtemény eltéréséből.
A pontosítást Nagyillés Jánosnak ezúton köszönöm.)

²⁶ Bartsai Ábrahámnak. Barátom! címmel. (B György, Társadalombölcseleti írások,
s. a. r. K Péter, Bp., Argumentum–Akadémiai,  [B ], –.)

²⁷ B , .
²⁸ B , . Az idézet az ajánlólevél záradékában: „El-várom itéleteteket, hozzád

értvén i több barátaimat is, hogy tudhassammagamat utánnatok vezérelni ; és ha történne-
is hogy gyenge Magyarságom mia Lukánusba tovább nem mehetnék-is.” (B ,
.)

²⁹ H , .





az új kifejezésmód más nyelvben történő bevezetése is nagy érdem. Horatius versében
olvashatjuk azt a gondolatot is, amely szerint a költő nem vágyik tömegsikerre, csak a
hozzáértők és a barátok helyeslését áhítja : „műértők és mind a barátom […] / Ha, mit ír-
tam az ő örömükre szolgál : jó ; s ha kevésbé tetszene, mint a remény fűt, az tán fájna.”³⁰
A moó a magyar költő meggyőződésének hasonlóságára hívja fel a figyelmet. A levél
Bessenyei helyzetének és szerepének meghatározásában játszik fontos szerepet, egyben
hidat alkot különböző művei közö, tükörképet formálva a Barcsayhoz címze aján-
lólevéllel. Újra felidézi egy műértő irodalmi társaság létezését, amelynek működéséről
akar hírt adni.

A kilenc levélből álló együest a barátok és intellektuális partnerek figyelmes te-
kintete elő megfogalmazo önmeghatározásként olvashatjuk. Az első levelet válasz-
ként fogalmazza, mintegy a személyére irányuló érdeklődést igazolva. Ez a kezdés a
levélgyűjtemények egyik toposza, a levelek autentikusságát, a levelezés folyamatossá-
gát bizonyítja, amelyből az olvasó csak egy kis részt ismer meg. A Besenyei György
Társasága is válaszlevéllel kezdődik. A legszemélyesebb témával indít : betegségéről ír,
amelyet általános eszmefuatássá formál és az íróember életmódjának egészségi veszé-
lyeiről (amely a XVIII. század érdekes orvosi problémája), valamint a boldogságkeresés
témájáról értekezik. A második levél formai érdekessége az, hogy kivonat. Témája : az
emberi sors, Isten szerepe a világ működésében. Ezt követi négy levél írói ízléséről és al-
kotásairól, közülük keőt Bessenyei saját nevével szignál. A hetedik levél a magányos-
ságról írt vers említésével³¹ visszautal az első levelek témájához, egy másik szinten, a
testi, a szellemi és az udvari ember meghatározásához: ez lesz az utolsó levelek témája.
A levél műfaja lehetőséget ad arra, hogy a közvetlen aktualitású (művei keletkezését
és fogadtatását érintő) kérdések természet-, morál- és társadalomfilozófiai gondolatok-
kal kapcsolódjanak össze. A megjelentete levelek szinte minden addig kiado írását
említik. Ugyanakkor semmiképpen nem értelmezhetők a valóság direkt megjeleníté-
seként. A metaforikus értelmezést sugallja a levelezésben szereplők identitásának el-
homályosítása, a levelek „kivonatos” közlése, dátumának esetenkénti elhagyása, illetve
felcserélése.

Az -es bécsi Holmi XXVI. részébe integrált levélváltás, az előzőekben elem-
ze két levélgyűjteményhez hasonlóan, a barátság bensőséges érzelmének nyilvánossá
avatásaként értelmezhető. A baráti levélváltás három személy közöi kapcsolatra utal,
amely már egy kis közösség létezését feltételezi. A levelek prózában íródtak, megszólí-
tást, aláírást és datálást is tartalmaznak.

A levélműfaj alkalmazása szempontjából fontos megemlíteni azt a különbséget,
amelyet a debreceni és a bécsi Holmi közö megfigyelhetünk. A debreceni Holmiban
a fejezet címébe kerül az események egy része, amelyet a Bécsben kiado munkában

³⁰ H , .
³¹ Talán A Besenyei György Társaságában olvasható Bessenyei György magához című versről
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Bessenyei a levelekben idéz fel (ahol ennek megfelelően a cím megrövidül).³² A címet
követően mindkét változatban az író személyes hangvételű fájdalmas elmélkedését ol-
vashatjuk az elválásról, amelyet a két eltávozohoz intéz. A debreceni kéziratnak i
vége szakad, nem tartalmazza a bécsi Holmiban ezután következő három levelet : Bes-
senyei Sándorét, Györgyét és Barcsay Ábrahámét. A barátság levélváltással való meg-
jelenítése az -ben kiado A Holmi című mű invenciója.

Az első rész elmélkedését valójában Bessenyei Sándor válasza avatja levéllé : „Bú-
csúzó leveledet olvastam”.³³ Mivel ez a levél nem található meg a debreceni Holmiban,
o az első rész levél-jellege sem nyilvánvaló. A hosszú levélben Bessenyei a nézőpon-
tokat váltogatja : bemutatja az ohon maradó barát szemszögéből a búcsút, majd hely-
zetét és érzelmeit részletezi. Ezután a távozók szempontját választja és elképzeli, mit
látnak ésmit éreznek ők. Levele lezárásában a távolságot érzelmi azonosulással próbálja
meg áthidalni : „fájdalmaitokat örömötöket véletek együt érzi”.³⁴

A búcsú, az eltávozoakat fenyegető háború, a magány és a távolság mia érze
keserűséget némileg oldja az érzelmi azonosság. Az érzékenység jegyében fogant levél-
ben a „szív” szó tízszer, a „könny” hatszor fordul elő.

A három levél felfogható úgy, mint a felvete témákra írt variációk. Egy-egy gon-
dolatot kiemel az előző levélből a válasz megfogalmazója és továbbfolytatja. A György
levelében található búcsúzó-formula : „benneteket karja közzé vissza kiván” Sándor le-
velében így talál visszhangra : „talán soha nem fogod őket többé karjaid közzé vissza
nyerni ! – talán e kék egek alat vérembe keverve fogom […] bútsúmat venni ! Ha te még
is halálomon kőnyveket fogsz ejteni, pompával esik temetésem.” Erre válaszol György
levele : „testedre borúlva fogja szivem hideg tetemeidet sirjába könyveivel ásztatni, és
végre tölle illy zokogásokkal bútsúzni”.³⁵ Feltehetően tényleg „eleve publikálásra szánt
levelek”, ahogyan Bíró Ferenc véli bevezetőjében.³⁶ A hangsúlyos témák patetikus fo-
kozása figyelhető meg a levelekben: a búcsú képe és fájdalma, az esetleges halál le-
hetősége és vele szemben a nyugalom és a béke. A harmadik téma a Bessenyei által
írt búcsúlevél értékelése, amelynek dicséretét olvassuk a két barát válaszában: „Én e
kis irásodat az irások kőzt ollyannak tartom, mint Henriádot a poémák közt”, „látom
szivedbe mártoad pennádat”, „zokogó Músáddal el bútsúztál”.³⁷

Az -ben megjelent A Holmiban önálló egységet alkot a négy levél. A való-
ságos levélváltás illúzióját adják a dátumok, amelyek öt hónapnyi időtartamra utalnak
( április . és szeptember . közö) és az eltávozo barátok tartózkodási helyének
pontos megnevezése. Ugyanakkor egyértelműen a megszerkeszteséget hangsúlyozza
Bessenyei Györgynek az utolsóként közölt Barcsay-levélhez fűzö jegyzete, amellyel
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szabályosan keretbe foglalja a négy levelet : a jegyzet visszautal a címre, felidézve a
búcsú képét és három szereplőjét. A debreceni Holmi „Ötödik szakasza”-ként szereplő
szöveg címéből kihagyo szövegrészt duzzasztja i jegyzeé.

Bessenyei első alkotói korszakában születe levélregénye, a Galant levelek huszon-
öt levele merőben más ihletésről tanúskodik, mint az eddig elemze levélgyűjtemé-
nyek, noha hasonlít érzékenységük, sőt abban sem térnek el, hogy a „történet”, amelyet
megismerünk belőlük, nem események láncolata, hanem lelki történések folyamata.

Talán ennek a Bessenyei-műnek szentelt a szakirodalom a legkisebb figyelmet. A’
Filosofus árnyékában találjuk, a színdarab és a levélregény rokonságát példázva a kri-
tikai kiadás Színművek című kötetének Függelékeként jelent meg. A két mű három
szereplőjének neve és helyzete is megegyezik (Szidalisz, Berenisz, Parménio). Témája
is rokon a színdarab egyes témáival : i is a filozófus társadalmi helyzete, intellektuális
és testi léte, a szerelem és a házasság kérdései találhatók a középpontban.

A hasonlóságoknál azonban jelentősebbek a különbségek. A regénynek jóval ke-
vesebb szereplője van, mint a színdarabnak és az öt szereplő közül két férfi szereplő
új. Parménionak változik legtöbbet a jelleme, megoszlanak tulajdonságai az azonos ne-
vű szereplő és Lindor közö. Lindor az igazi filozófus, míg Parménio az érzékeny, bi-
zonytalan hős, aki önbizalmát könnyen elveszti, akinek tanácsadóra van szüksége. Ez
a megkeőződés az önelemzésre és a vélemények árnyalására ad lehetőséget. Szidalisz
sem filozófustípus (mint a színműben), nem biztos abban, hogy a csendes, nyugodt bol-
dogságot vagy a szenvedélyt tartja fontosnak a szerelemben. A Galant levelek világa a
színdarabénál zártabb, benne a nemek közöi kommunikáció ritkább, mint az azonos
neműek közöi. A regényben a férfiak és a nők világának különbsége hangsúlyosabb.

A nők közöi levelezés indítja a regényt és mindvégig náluk marad a kezdemé-
nyező szerep az érzelmi kapcsolatokban, ők írják a legtöbb levelet. A levélváltás nem a
szerelmi hódítást szolgálja. Már az első levélből értesülünk Szidalisz és Parménio heves
szerelméről, noha egyikük sem biztos a másik érzelmeiről. A két szerelmes a későb-
biekben sem egymásnak vallja be szerelmét, hanem az érzelmeiket elemző filozófus
Lindornak, aki életéből a szerelmi szenvedélyt tudatosan kirekesztee. Mintha az ér-
zelemnek az ész igazolására lenne szüksége, és a két princípium egy személyben nem
lenne egyesíthető.³⁸

Lindor és Parménio teljesen elzárkóznak az őket körülvevő világtól, amelyre csak a
másik három szereplő leveleiből látunk rá. A torz, unalmas látszatvilág igazán Lindor
ellenpontjának, Berenisznek fontos, aki „fényes” győzelmet akar aratni a férfiakon és
hódítása tárgyait és közönségét is o keresi.

A regény legkülönösebb alakja Hermes, aki mindössze egy levelet ír, és aki a levele-
zők közül csak Berenisszel áll kapcsolatban. A hódításra vágyó nő benne látja az ideális
szerelmest : „hozzá foghatatlan szerető vagy, nints másod,” változékonyságát értékeli :

³⁸ Érdekes, hogy Bessenyei a szerelmi vallomásokat színdarabban is a levélre bízza, de o
Parménio és Szidalisz egymásnak vallják be szerelmüket. (B , , .)





„Lebegsz, mint a gondolat” – írja róla.³⁹ Hermészt idézi, aki a legügyesebb, legtalálé-
konyabb minden olimposzi isten közül. Az őt dicsőítő levél hangvétele, stílusa, jellege,
témája eltér a regény többi részétől, stílusjátéknak tűnik. Ihletői közö lehet egy antik
szerző, Arisztainétosz Epistolai erótikai című műve, amely ötven szerelmes levélben a
nők szerelmi életével foglalkozik, akik különböző szituációkban írnak szerelmükről. A
levélgyűjtemény a korban francia fordításban, Leres galantes címmel volt népszerű
Bécsben.⁴⁰

A levélregény nem használja ugyan ki mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a
szereplők közö kialakíto rendszer lehetővé tenne, ugyanakkor kitűnően alkalmazza
a műfajt a különböző nézőpontokból adódó eltérő gondolatok közvetítésére, amelyeket
párhuzamosan bemutathat, anélkül, hogy választania kellene közülük. A művet három
fő téma fonja át. A filozófus meghatározását négy változatban olvashatjuk. A szerelem
a másik téma, amelyről Hermesen kívül minden szereplő megformálja véleményét. A
házasság apológiáját viszont érdekes módon csak a három férfi fogalmazza meg és köz-
tük elsőként Hermes, aki játékossága melle így bölcsességét is megmutatja : „A házas-
ság ollyanoknak illik, kik tudják mi a’ világ, ha ezen tudományod meg-van, ne légy
aul idegen, ki érted lehel, ’s létit létedhez kivánnya kapcsolni”. Ez a megfogalmazás
Parménióét vetíti előre : „két emberi lét magát egyé teheti”. Lindor helyesli ugyan a
házasságot, de kétesélyesnek mutatja be, amely „gyönyörűséget” éppúgy hozhat, mint
„gyalázatot”.⁴¹

Bessenyei első alkotói korszakában a levél műfaja különleges szerepet játszik. A
műveiben megjelent vagy kéziratban maradt, de kiadásra szánt levelei részben követik
a hazai és az európai mintákat, de sokkal inkább az eredetiség a jellemzőjük. A levél
lehetőséget biztosít intim témák (betegség, lelki vagy intellektuális bizonytalanság), túl-
áradó, szenvedélyes érzelmek (barátság, szerelem) bemutatására. Írója önmagát próbál-
ja meghatározni, miközben a megszólíto személy tükörként szolgál. Befejezetlensége
mia – hiszen választ feltételez, van előzménye és folytatása – a levél a folytonosan
változó egyéniség tanúja. Számot ad az író alkotói tépelődéséről, szándékairól, ízlésé-
ről, terveiről, sugallja művei „megfelelő” olvasatát. Levélgyűjteményeiben a személyes
és a nyilvánosságnak szánt mondanivalót összekapcsolja, így próbál meg hozzájárul-
ni a magyar írók közösségének létrejöéhez. Ez a törekvés teremtee meg A Besenyei
György Társaságát és A magány foglalatosságai francia nyelvű leveleit és bizonyára
szerepet játszo A Holmi baráti levélváltásának közlésében is. Heroidái a beteljesület-
len szerelem témájának lírai megfogalmazását adják. A Galant levelekben a férfi és a
női gondolkodás és lelki alkat közöi különbségeket több „eseanulmányon” keresztül
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látjuk, az író a boldogság filozófiájáról, a szerelemről, a házasságról és a filozófusi létről
mutat be nézeteket anélkül, hogy összeegyeztetésükre törekedne. A levélforma vallás-
és morálfilozófiai kérdések kifejtésének ad keretet Tolerantia címmel összegyűjtö írá-
saiban. A levél írója és olvasója közö létrejövő személyes kapcsolat nagyobb teret ad
az aktualitás megjelenítésének, stílusa élvezetesebb, mint az értekezésé és képes azt a
látszatot kelteni, hogy a megszólíto személy feltételeze kérdéseire keres választ az
író. A beszélgetés és a dialógus előnyeit egyesíti a levélműfajra jellemző, bizalmas és
kizárólagosnak ábrázolt kapcsolat választásával, amely az olvasó meggyőzésében je-
lentős szerepet játszik.




