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A DISSZERTÁCIÓ SZERKEZETE ÉS EREDMÉNYEI 

A disszertáció témájához kapcsolódó kutatás két 18. század végi németből magyarra átültetett 

szöveg vizsgálatát választotta kiindulópontul: a Zakkariásnak... Romából költ levelei (1786)
1
 és Az – 

Izé – Purgátóriumhoz-való utozása (1786)
2
 című fordításokét. A szövegek kontextualizációjára 

irányuló kutatás fordítójuk, Szatsvay Sándor (1752-1815) életművének és munkásságának, illetve a 

18. század végi irodalom és politikum összefüggéseinek kérdéskörei felé vezetett el.  

A disszertáció első nagyobb fejezete a Szatsvay Sándor életrajzára és irodalmi munkásságára 

vonatkozó kutatástörténet eredményeit összegzi, elsősorban hiánypótló szándékkal. A fejezet első 

egysége az életút fő állomásainak, illetve máig vitatott és tisztázatlan kérdéseinek csomópontjai köré 

épül: e szempontok mentén igyekeztem felmérni és számbavenni az életrajzhoz kapcsolódó 

forrásokat, rámutatni tévesnek bizonyuló adatokra, ellentmondásokra, s amennyiben módom volt rá, 

tisztázni az életrajz bizonyos megoldatlan kérdéseit, illetve három kiadatlan forrás ismertetésével 

kiegészíteni az író életrajzának történetét. Az első magyar politikai újságíróként számontartott szerző 

életművének újraértékelése máig nem történt meg annak ellenére, hogy igen gazdag és sokrétű 

életmű áll mögötte, így az alfejezet Jakab Eleknek a 19. század második felében született biográfiája, 

ismertetése
3
 óta az első ilyen jellegű szintézis. Az életrajzzal foglalkozó alfejezet másik célja a 18. 

század végi felvilágosult újságíró pályájának, példájának a behelyezése a 18. század végi – 19. 

század eleji értelmiségi karriertípusok közé: Szatsvay számára az újságírói szakma lehetősége egy 

időre lehetővé teszi a közügyekbe aktívan bekapcsolódó értelmiségi szerepének művelését – ennek 

gyakorlása a hivatalviselő nemesi életformára való váltás kísérleteként értelmezhető. Pályájának első 

felére eső irodalmi ambícióinak megnyilvánulása a két fordítás is, amelyek névtelen röpirat-

formában való kiadásukkal mintegy komplementer műfajként, szövegtípusként definiálhatók 

                                                 
1
 Zakkariásnak a’ pápa titkos iró-deákjának az austriai tartományokban lett vallásbéli meg-világositásról, Romából költ 

levelei az ő lelki barátjaihoz. Ki-adattattak egy eretnek-által. Fordittattak olasz-nyelvböl. 1786. Eszt. 
2
 Az – Izé – Purgátóriumhoz-való utozása 1786. Sz. S. 

3
 JAKAB Elek, Szacsvay Sándor I., Figyelő: Irodalomtörténeti közlöny, 1881/ 11, 161-174.; UŐ, Szacsvay Sándor II., 

Figyelő: Irodalomtörténeti közlöny, 1881/11, 252–267.; UŐ, Szacsvay Sándor V., Figyelő: Irodalomtörténeti közlöny, 

1881/ 11, 321-346.; UŐ, Szacsvay Sándor VI., Figyelő: Irodalomtörténeti közlöny, 1882/ 12, 25-43. 
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szerzőjüknek, a felvilágosult értelmiséginek tudatosan vállalt társadalomkritikája művelésében, 

hiszen médiumuk az újságközleményekhez képest a bátrabb szókimondást, az élesebb szatírát teszi 

lehetővé. Szatsvaynak a Magyar Kurirtól való elmozdításával viszont az újságírói szakma 

gyakorlásának opciója ellehetetlenül számára, s mindazok a műfajok és médiumok, amelyekben 

addig állásfoglalásait megfogalmazta, megszűnnek, mint lehetőségek: a politikai állásfoglalás 

kifejezése ezután csupán az erdélyi nemesurakról írt paszkvillusokban figyelhető meg, amelyek a 

korban kéziratos formában terjedtek. A csekély számú adat arról vall, hogy kolozsvári évei alatt 

Szatsvay visszalépett a pályája legelején viselt szerepbe: a gazdálkodó, gyümölcstermesztő, a 

közügyekbe csak mértékkel beavatkozó polgári hivatást űző köznemesi életformára tért át. Pályája 

és vele párhuzamosan például az újságszerkesztői székből a papi pályára visszatérő Rát Mátyásé 

vagy Révai Miklósé egyúttal annak is tipizálható példája, mennyire kezdeti fázisában jár még 

Magyarországon a 18. század végén az újságírói szakma hivatásosodása. 

A Szatsvayra vonatkozó kutatástörténet áttekintése nyilván a sajtótörténet eredményeinek 

figyelembevételével lehet csak teljes, az első fejezet második egysége ezért újságírói munkásságának 

értékelését, azaz mintegy a Szatsvay-kanonizáció folyamatát követi végig: a munkáját méltató 

szövegek keletkezésük korának szelleméből, irodalomszemléletéből, illetve szerzőik nézőpontjainak 

eltéréséből adódóan nyilván mindig más-más aspektusait emelik ki Szatsvay publicisztikájának. 

Abból a szempontból, hogy munkásságának mikor mely részeit, vonásait értékeli fel és alul a róla 

szóló szakirodalom, meglátásom szerint Szatsvay, mint publicista méltatásának történetében 

legalább négy fázis, beszédmód különíthető el. A 19. század második és a 20. század első felének 

irodalomszemléletében Szatsvay a felvilágosult, progresszív törekvéseket képviselő, rebellis, 

szókimondó zsurnaliszta típusát testesítette meg, ennek megfelelően antifeudalizmusa és 

antiklerikalizmusa erénynek minősült. A 20. század második felében végzett sajtótörténeti kutatások 

eredményei nyomán azonban átértékelődik Szatsvay helye és jelentősége a magyar sajtótörténetben: 

Kókay György sajtómonográfiájában a jozefinizmus szemléleti keretében tárgyalja Szatsvay 

újságírói és –szerkesztői tevékenységét, meglátása szerint életműve elsősorban éppen 

következetesen érvényesített jozefinizmusa miatt marad alul egyes kortársaiéhoz képest. Amiben 

viszont a sajtótörténeti kutatások egyértelműen elismerik Szatsvay jelentőségét: az újságírói 

közreműködése az e korban kifejlődő bécsi sajtó és publicisztika eszméinek és műfaji újdonságainak 

a terjesztésében, meghonosításában. és az új sajtóműfajok meghonosításában, abban a folyamatban, 

amely a híreket egyéni állásfoglalás nélkül felsoroló, referáló újságnak a 18. század utolsó 
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évtizedeiben a véleményt is nyilvánító, kritikai orgánummá való átminősülésében figyelhető meg. A 

szerzőnk újságírói tevékenységére reflektáló napjainkbéli kutatások arról tanúskodnak, hogy olyan 

korszerű szempontok felől, mint például a korabeli olvasásviták, nyilvánosságfogalom, az 

irodalmiság autonómmá válása kérdéseinek vizsgálata vagy a médiatörténeti perspektíva, a 

Szatsvay-korpusz igen izgalmas terepe lehet a kutatásnak a továbbiakban is, s ezek révén 

túlléphetünk a Szatsvay és kortársai munkásságát az értékelés célzatával szemlélő elemzések 

előfeltevéseinek korlátain. Ugyanebben a fejezetben kerül sorra Szatsvay Sándor más – kiadott és 

kéziratban maradt – munkáinak számbavétele is, olyanoké, amelyeket a róla szóló irodalom nem, 

vagy csak futólag említ: Seiler György Frigyes Kis és Histórikus Catechismusa fordításának, a 

Hazafiak tüköre. Magyarok! című röpiratnak az ismertetését a vonatkozó filológiai adalékokkal, a 

Szatsvay szerzőségét bizonyító forrásokkal egészítem ki. 

Az újságíró életrajzára és irodalmi tevékenységére vonatkozó kutatástörténeti szintézis mellett a 

disszertáció másik célkitűzése Szatsvay fentebb említett két elfeledett művének, a Zakkariásnak 

levelei és Az – Izé című fordításoknak az ismertetése, megjelenésük kérdéseinek tisztázása,  a 

Szatsvay-életműben, illetve a 18. századi magyar irodalom kontextusában való elhelyezésük. 

A dolgozat második fejezete a fordításokhoz kapcsolódó filológiai problémákat vázolja fel: 

mivel mindkét nyomtatvány névtelenül jelent meg, illetve impressszumbeli adataik hitelessége is 

kérdéses, összegzem a szakirodalom elszórt utalásait, feltételezéseit a szerzőséggel, kiadáshellyel 

kapcsolatosan, illetve bemutatom saját kutatásaim eredményeit a művek eredetijére, 

forrászövegeikre és azok szerzőire vonatkozóan. A filológiai vizsgálat a kiadványoknak a kolozsvári 

könyvtárakban fellelhető kiadásainak számbavételével, s nem utolsó sorban a Zakkariásnak levelei 

című szövegnek a kutatás során előkerült kéziratos változatának ismertetésével egészül ki. A 

fordítások körüli filológiai kérdések megoldása, a forrásszövegek, illetve a Zakkariásnak levelei 

esetében a szerző azonosítása, ismertetése új adalék a művek filológiájában. 

A harmadik fejezetben a fordítások politikai beszédmódokhoz kapcsolódó kontextusait 

vizsgálom a 18. század végének magyar politikai irodalmára, 1780-as, -90-es évek „liberális” 

áramlatában keletkezett szövegkorpuszra, ezen belül a II. József rendeletei körül kialakult vitákra 

vonatkozó kutatások eredményeire támaszkodva. Mivel a türelmi rendelet körüli polémia a korban a 

Voltaire-kultusszal kapcsolódott össze, érintem a korabeli magyar nyelvű Voltaire-fordítások 

problémáit is, annál is inkább, mivel választott szövegeimet a szakirodalom alapvetően jozefinista 

voltaire-i szellemű termékeknek tekinti, amelyek közvetett módon – az osztrák jozefinista írók 
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műveinek fordítása, adaptálása nyomán – kerültek be a magyar irodalomba. A voltaire-i 

valláskritikát és a vallási fanatizmus ellen éles támadást tartalmazó szövegeink jelentőségét annál is 

inkább fontos kiemelni, mert a magyar nyelvű Voltaire-recepció egyik olyan vonulatához tartoznak, 

amelyre irodalomtörténetünkben mindeddig kevés figyelem irányult. Az eszmetörténeti szempontú 

megközelítés ilyen értelemben megkerülhetetlen, hiszen az irodalomtörténet, bár Szatsvay Sándort a 

jozefinista voltaire-ianizmus képviselőjeként tartja számon, a voltaire-i eszmék jelenlétét eddig csak 

újságközleményeiben vizsgálta. A magyar nyelvű Voltaire-párhuzamok sora tehát választott 

szövegeink révén is bővíthető, mivel azonban a fordító a francia felvilágosodás eszméit német 

szövegek átültetésén keresztül tárja magyar olvasói elé, csak közvetett voltaire-i  hatásról 

beszélhetünk. 

A fordításművek tulajdonképpeni tartalmi ismertetését ugyanebben a fejezetben végzem el: 

mindkét szöveg esetében a valláspolitikai kérdések kiemelésére törekszem, a szövegek azon 

összetevőinek értelmezésére, amelyek révén szerzőjük/ fordítójuk politikai szövegként való 

olvasásukat jelöli ki (így pl. Az – Izé esetében a német eredetihez képest megfigyelhető 

koncepcionális eltérésekére), ezzel szemléltetve, mennyire szorosan ágyazódnak e művek a kor 

politikai irodalmába. Szatsvay, bár meglehetősen szorosan fordítja a forrásszövegeket, főként a 

paratextusok, illetve a nyersebb nyelvhasználat révén fordításait polemikus jellegűvé teszi, így azok 

argumentumként, illusztrációként lépnek fel a korabeli vallásvitában. A két szövegből egy-egy 

részletet emelek ki azzal a céllal, hogy bemutassam, hogyan működik ez a politikai beszédmód: a 

vallási türelem fogalmát problematizáló szövegrészletekben a diszkurzív politológia módszertani 

megfontolásai alapján elemzem a tolerancia-fogalom lokális értelmezéseit. A szövegrészletekben a 

toleranciatanok lényegi gondolata köszön vissza, ezen felül a szövegek gondolatvezetésében, 

érvrendszerében egy természetjogi alapozású beszédmód, a felvilágosult kormányzás nyelve 

ismerhető fel. Mindkét szöveg azt az univerzalisztikus emberi-jogi érvelést követi, amely a 

vallásszabadságot az örök érvényű és elidegeníthetetlen emberi szabadságjogok származékának 

tekinti. A II. József türelmi rendeletének nyomán kialakult vitában tehát a fordítások az individuális 

meggyőződésként értelmezett hit jogát, a hitbéli szabadságot hirdetik. A fordítás gesztusa, a magyar 

nyelvűség ilyen értelemben minden bizonnyal tudatos magatartásnak minősül, s valószínűleg nem 

csupán a korabeli hitvitákban való állásfoglalásként értelmezhető, hanem tágabb összefüggésben a 

fordító személyének a filozófiai gondolat népszerűsítésében, a műveltség terjesztésében való 

szerepvállalási szándékát is tükrözi. Választott írásaink esetében ezért a tolerancia-fogalom sajátos, 
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lokális értelmezése nemcsak a szövegek szintjén – a felvilágosult kormányzás érvrendszerének 

szépirodalmi formában való megfogalmazásában – ragadható meg, hanem fordítójuknak, 

Szatsvaynak, mint írónak (és újságírónak) társadalmi szerepvállalásában is.  

A Zakkariásnak leveleiről és Az – Izé – Purgátóriumhoz-való utozásáról ránk maradt kortárs és 

későbbi írásos értelmezések azonban korántsem a tolerancia hirdetésével azonosítják Szatsvay 

fordítói gesztusát. A negyedik fejezet a fordításoknak, mint a politikum és irodalom határmezsgyéjén 

álló textusoknak a fogadtatástörténetét, olvasataiknak előfeltevéseit vizsgálja. A művek 

megítélésében – noha már a korban is egy eléggé elszigetelt álláspontot képvisel – korabeli 

olvasójuk és kritikusuk, Szaicz Leó ítélete mutatkozik irányadónak, ezért részletesen elemzem a 

hitvédő Igaz magyar című könyvében tett értékelő megjegyzéseit: Szaicz határozottan katolikus 

szemléletű kritikája Szatsvayban elsősorban a protestáns írót és fordítót támadja. A hitszónok lapalji 

jegyzetei amellett szólnak, hogy a 18. század végén nemcsak egyházi és világi diskurzus 

elkülönüléséről érdemes beszélni, hanem az egyházin belül is eltérő előfeltevések felől 

fogalmazódnak meg az észrevételek; kritikája másrészt reprezentatív példája annak is, hogy milyen 

ellentmondásos kapcsolat állt fenn egyházi és világi értelmiség, az egyházi irodalom és a 

felvilágosodás között: a fordításokhoz hasonló antiklerikális tartalmú szövegek méltán számíthattak 

olvasókra az egyházi emberek táborában is, sőt főképp ott, hisz ránk maradt kritikai megjegyzéseket 

szinte csak az ő tollukból olvashatunk. Szaicz és az egyházi szerzők kritikájának, bár a felvilágodás 

eszméinek ellenében írták szövegeiket, egyik előfeltétele volt megismerni e tanokat, hogy hathatós 

módon léphessenek fel ellenük. Diskurzusaik ilyen értelemben éppen a felvilágosodás 

beszédmódjainak sajátos, egyházi/ hitvédő változatai. Szaicz Leó Szatsvay fordításaihoz fűzött 

reflexiói tehát azt a szemléletet kérdőjelezik meg, amely a szakirodalomban a felvilágosodásról, mint 

a laicizálódás egyirányú folyamatáról fogalmazódott meg.  

A szakirodalomból kiemelt, fordításainkra vonatkozó rövid reflexiókban azt figyelhetjük meg, 

hogy olvasóik a későbbiek során is egy hitvitában történő állásfoglalásként ragadják meg a 

szövegeket; tartalmukat illetően hol hitvitázó, hol antiklerikális irányultságuk miatt kárhoztatják, 

műfajukat illetően hol politikai, hol irodalmi szövegként ragadják meg őket, fordítás-voltukat vagy 

túlzottan jelentéses gesztusként vagy pusztán divatos idegen irányzatok majmolásaként értékelik, 

miközben a szövegek hangnemét, stílusát ugyancsak ellentmondásosan: elevennek, magyarosnak és 

olvasmányosnak vagy éppenséggel túlságosan szókimondónak, ízléstelennek, durvának találják. 

Fogadtatástörténetükben folyvást visszaköszön egy látszólagos ellentmondás: hol protestáns 
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szellemű, antikatolikus gúnyiratokként vagy a felvilágosodás szellemében írt antiklerikális, 

egyházellenes szatírákként definiálódnak. Úgy vélem azonban, a kálvinista toleranciahirdető 

Szatsvay esete a felvilágosult szemlélet és a felekezetiség korabeli sajátos összekapcsolódásának, a 

tudatos felekezeti indentitású, felvilágosult értelmiségi típusának reprezentatív példája. Esetében az 

antiklerikalizmus nem pusztán a katolicizmusellenességgel azonosítandó, hanem az egyház 

reformizáló célzatú kritikáját jelenti, melyben a toleranciagondolat népszerűsítésének szándéka első 

helyen áll. 

Ugyanitt, a nyelv és a fordítói attitűd kérdésének szempontjából arra keresem a választ, hogyan 

helyezhetők el e németből magyarra átültetett szövegek a kor magyar fordításirodalmában, hiszen a 

szakirodalom mindezidáig főként a felekezetiség és a politikum felől ragadta meg e műveket, s nem 

tulajdonított nagy fontosságot ennek a kérdésnek. Mindez talán annak tudható be, hogy eszmeiségük 

révén a fordítások nem feltétlenül illeszkednek bele abba a paradigmába, amelyet a 18. század 

végének magyar fordítói programjaival kapcsolatban a szakirodalom hangsúlyozni szokott. Szatsvay 

fordítói attitűdje láthatóan sajátos esetét képezi a korabeli fordítói koncepcióknak: a Zakkariásnak 

levelei és Az – Izé esetében a magyar nyelvűség valószínűleg nem a birodalom hatalmi érdekeivel 

szembeszegülő politikai szemlélet kifejeződése, a szövegek nem is annyira a nemzeti irodalom 

gazdagításának, a klasszikus kortárs irodalom vagy a tudományok eredményeinek anyanyelven való 

népszerűsítésének szándékával keletkeztek, hanem a politikai, vagy általánosabban a filozófiai 

gondolatok magyar nyelvre való transzponálásával szándékával. Szatsvay fordításai arról vallanak, 

hogy ez a népszerűsíteni kívánt tudás adott esetben politikai jellegű is lehetett, s eszerint a korabeli 

fordítói programok valóban nem skatulyázhatók be pusztán a szépirodalom gazdagítására, 

fejlesztésére irányuló tendenciákként. 

Ugyanakkor, mivel e szövegek a politikai irodalom kategóriájába tartozó alkotások, ilyen 

értelemben eleve kevert, határterületen álló szövegtípusok, amellett igyekszem érvelni, hogy az 

irodalomtörténet szempontjai felől miért lehetnek mégis jelentősek a fordításokhoz hasonló politikai 

tartalmú szövegek: a jozefinista felvilágosodás termékeként igen fontos szerepet játszottak az 1780-

as évek irodalmának alakulástörténetében, hiszen társadalmilag igen fontos és modern tartalmukkal, 

illetve esztétikai szempontból alighanem nagy mértékben hatottak a korszak irodalmi ízlésére. 

Sajnálatos módon a magyar irodalomtörténetírásban még nem történt meg az effajta, politikai 

tartalmú szövegek rehabilitációja, bár a szomszédos népek felvilágosodáskori irodalmára 

vonatkozóan már történtek példaértékű kísérletek ezen a téren. Így például a 18. század végi osztrák 
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prózairodalom újraértékelése Leslie Bodi kézikönyvének
4
 formájában irodalomtörténeti tanulságait 

tekintve modellszerű munka lehet esetünkben is: Bodinak a korabeli bécsi prózairodalom 

monografikus feldolgozásával sikerül kidolgoznia azt a keretet, amelyben az effajta politikai 

tartalmú irodalmi szövegek elhelyezhetők. Bodi vizsgálata igazolja: az ilyen típusú szövegek, mint 

amilyen a Zakkariásnak levelei és Az – Izé is, fölöttébb fontos részét képezik a 18. század végi 

irodalomnak, hiszen forrásszövegeikhez hasonlóan több tekintetben is teljesítik a regény műfaji 

kritériumait, ilyen értelemben meghatározó szerepet játszottak az eredeti magyar regény 

formálódásának folyamatában is. 

Mivel a politikai tartalom, a társadalomkritika mindkét szöveg esetében egy irodalmi nyelv, 

forma és eszköztár révén fogalmazódik meg, az ötödik fejezet műfaji szempontok felől közelít a 

fordításművekhez, ilyen értelemben egyfajta kísérlet irodalmi szövegként való olvasásukra, annál is 

inkább, mert mindkét fordítás műfaji szempontból igen összetett szövegtípusnak minősül. E 

vizsgálat azt célozza tehát, hogy a szövegek különféle műfaji jegyeit kiemelje, s ezáltal a műveket a 

műfaji hagyományok között elhelyezze. A Zakkariásnak leveleiből kiemelt szövegrészlet műfaji 

szempontú elemzése nyomán arra a következtetésre jutok: a szöveg struktúrája, a gondosan felépített 

érvrendszer, az érvek típusának egész arzenálja igen alapos retorikai kidolgozottságra vall, a bírálat, 

a kritika elsősorban a kifejezésben, a leírtak szövegszerűségében jön létre; a meggyőzés, a 

progaganda mellett a szórakoztatás szándéka a szövegben nem másodlagos funkció, hanem a 

didaktikus célzattal egyenrangú. Más szóval a szöveget a politikai tartalom és az irodalmi 

kifejezésmód, stílus egyaránt meghatározza, ilyen értelemben válik sajátos, a politikum és irodalom 

határmezsgyéjén álló: a politikai irodalom kategóriájába tartozó alkotássá. A Zakkariásnak levelei 

műfajilag igen összetett szövegtípusnak bizonyul: egy a protestáns szatirikus hitvitázó iratok, a 

„sötét férfiak” stílusában íródott levélszerkesztmény, röpirat, amely egyfajta regénykísérletként is 

definiálható, hiszen a regény több korabeli válfaját is egyesíti magában, a levélregény, az utazási, a 

politikai és a szatirikus államregény műfaji jegyeit. Az – Izé – Purgátóriumhoz-való utozása műfaji 

megközelítése során rámutatok arra, hogy a Szatsvay fordításait méltató kutatók a szövegeket 

ugyanabba a kategóriába helyezték: mindkettőt az antiklerikális, szatirikus röpirat műfajához 

kapcsolták. Nem figyeltek fel például arra, hogy Az – Izé forrásszövege nem józsefkori brosúra, mint 

a Zakkariásnak leveleié, hanem egy jóval korábbi keletkezésű, 1730-as megjelenésű német szöveg. 

                                                 
4
 Leslie BODI, Tauwetter in Wien: Zur Prosa der österreichischen Aufklärung 1781–1795, Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 

2., erweiterte Auflage, 1995 (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Bd. 

6). 
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A szöveg elé illesztett paratextusokkal azonban Szatsvay aktualizálja az eredeti szöveget, és úgy 

emeli azt be a kor politikai irodalmába, hogy a magyar verzió valóban a Zakkariásnak leveleihez sok 

tekintetben hasonló vitairattá válik. Ez utóbbi fordítás elemzésében a szöveg olyan műfaji jegyeit 

emelem ki, amelyekben eltéréseket mutat Szatsvay másik fordításához képest, illetve amelyek révén 

ugyancsak kiemelkedik a korabeli röpiratok tömegéből: a látomásos utazási irodalomhoz való 

kapcsolódását, parodisztikus Dante-palimpszeszt mivoltát, illetve a humanista szatirikus dialógus 

műfajával rokon jegyeit.  

Különös figyelmet fordítok mindkét szöveg esetében a komikum, az irónia forrásainak, illetve a 

szatirikus ábrázolás mikéntjének a vizsgálatára. Ez utóbbi kérdéskörhöz kapcsolódva a szatirikus 

ábrázolásnak a korabeli irodalomszemléletben való megítélésének kérdését is érintem. Szövegeim 

példája amellett szól, hogy a szabadszájú, leleplező szatíra módszere a 18. század végi magyar 

szerzők számára sem volt idegen. Az irodalomtörténészek többsége azonban sokáig elvetette az 

ilyen, csak szenvedélyes, indulatos, nyíltan didaktikus alkotásokat, a szatirikus alkotásokban 

általában túlságosan tárgyias, csak a művészet perifériáján mozgó irományt, minden irodalmi rangtól 

megfosztott kultúrtörténeti kuriózumot látott. A fordítások korabeli negatív fogadtatásának, illetve 

későbbi elfeledettségüknek oka tehát a szatirikus ábrázolásról, a komikumról való korabeli és 

későbbi irodalomelméleti gondolkodás előfeltevéseiben keresendő. 

A Zakkariásnak levelei és Az – Izé sajátos műfaji jegyeik révén emelkednek ki a korabeli 

röpiratok és politikai szövegek közül – nem utolsó sorban magyar nyelven. A ránk maradt kritikai 

megjegyzések alapján népszerű olvasmány volt mindkettő, azonban elvesztve aktualitásukat hamar 

kikerültek az olvasók érdeklődési köréből, kevert műnemük folytán a tudósokéból is. Az 

irodalomtörténészek figyelmére viszont épp amiatt tarthatnának ma számot, mert különböző nyelvek 

és kultúrák határai közötti átjárás közegeiként, különféle irodalmi műfajok jegyeinek sajátos 

ötvözetén túl e szövegek a filozófia, a tudomány, a politikum és az irodalom közötti határátlépés 

példái. Olyan alkotások, amelyek társadalmi és teológiai kérdésekben nem dogmatikai, teológiai, 

filozófiai, tudományos érvekkel vitatkoznak, hanem retorikájuk, szövegszerűségük révén – azaz 

irodalmi szövegként érvényesülnek elsősorban, és ennek megfelelően kérik számon korszerű 

értelmezésüket. Kontextualizációjuk ilyen értelemben mintegy esettanulmánynak minősíthető, amely 

általánosítható megállapításokkal szolgál a 18. század végi irodalom létmódjára nézve is. 
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