
nevét s így azt a (valószínűleg hamis) látsza
tot kelti, mintha maga a szerző ültette volna 
saját írásait francia nyelvre. Nem mintha 
Sőtér erre nem lenne képes; de ha ő fordította 
volna saját írásait, akkor simaságuk mellett 

Mikes Kelemen életművének kritikai kia
dása, mely 1966-ban a Törökországi Levelek
nek és Mikes öt ismert missilis levelének meg
jelentetésével Hopp Lajos gondozásában 
megindult, több szempontból is jelentős lépés 
Mikes és általában a régi magyar irodalom 
elmélyültebb megismerésének útján. Az új 
kiadás, amellett, hogy továbbfejlesztheti a 
Rákóczi-emigráció törökországi szakaszának 
történeti kutatását is, egyrészt igen jelentős 
hozzájárulást jelent a XVIII. század magyar 
stílusának feltárásához, másrészt annak az 
egész műveltségi körnek és részben társadal
mi pszichének is jobb megértéséhez, melyből 
Mikes — úgy véljük, az új kiadás után is vál
tozatlanul főművének megmaradó — Török
országi Levelei, de egész életműve is kisarjadt. 
Egyedülálló útja az irodalmi fejlődésnek egy 
teljesen egyedülálló társadalmi psziché bázi
sán: olyan izgalmas szituáció, melynek új, 
sokoldalú és szakavatott bemutatása a kora
beli irodalom, stílus és társadalom kölcsön
hatását teljesen új aspektusokból segíthet 
megvilágítani. 

A terjedelmes kötetből a szövegközlés 
220 oldal; a többit a jegyzetek foglalják el. 
Ebből 11 oldalon a felhasznált művek rövidí
tésjegyzékét, vagyis a rendszeresen feldolgo
zott irodalom felsorolását olvashatjuk: a círn-
jegyzék jól mutatja azt, hogy a szöveg kiadó
ja eleve megteremtette minden előfeltételét 
a mű minden irányú megközelítésének. Ez
után az összes művek kritikai kiadásánál 
általában követendő alapelvek ismertetése 
következik, majd a leveleskönyv tárgyi jegy
zeteinek bevezetéséül szolgáló 46 oldalon 
Hopp leírja a kéziratot, ismerteti annak sor
sát, a szövegközlés alapelveit, felsorolja az 
eddigi kiadásokat, majd a mű keletkezés
történetét vázolja fel, és összefoglalja a Leve
leskönyv török vonatkozásait. 

E bevezetés egyértelműen tisztázza a kéz
irat útját a Mikes hagyatékát Rodostóban 
megőrző Horváth Istvántól Kulcsár Istvánig, 
ül. a kiadást finanszírozó Festetics Györgyig, 
— továbbra is homályban marad a kézirat
nak már a kiadás utáni útja Kulcsártól Toldy-
ig. A szövegközlésben Hopp a betűhív — a 
kézirat javításait, törléseit a lap alján jelölő 
— közlés mellett dönt; ez, tekintettel Mikes 

valószínűleg többet mentett volna át fényük
ből, mondatai sajátos kadenciájából is; mint 
ahogy bizonyosan elkerülte volna, hogy ismé
telten „théore7icien"ről (259-260.) emlékez
zék meg. 

Nagy Péter 

írásmódjának következetlenségeire a köz
pontozás, az egybe- és különírás terén, vala
mint arra a körülményre, hogy a szöveg kelet
kezésének időtartama több, mint 40 esztendő, 
valóban a leghelyesebb eljárásnak bizonyult. 
A keletkezéstörténetet illetőleg Hopp össze
foglalja az irodalomtörténészek közötti év
százados vitát: vajon a Leveleskönyvben 
előrehaladva, alkalmilag keletkezett fiktív 
levelek együttesét kell-e látnunk, vagy tuda
tosan levélformában szerkesztett emlékiratot. 
Hopp, hangsúlyozva, hogy a jelenleg ismert 
kézirat keletkezésének kérdése elválasztandó 
az egész mű keletkezésének kérdésétől, látha
tólag az első álláspont felé hajlik, bár véglege
sen — helyesen — egyelőre még csak a jelen
leg is kétségtelen fix pontokat rögzíti le. 

Maguk a tárgyi jegyzetek 400 petit sze-
désű oldalt foglalnak el: impozáns filológiai 
és történeti munka eredményeként bemutat
va a kézirat nyelvi-stiláris sajátosságait, for
rásait, a szereplő személyeket s az említett 
eseményeket. Az öt missilis levelet kommen
táló 35 oldalnyi jegyzettel együtt valóban 
szilárd bázisa ez az apparátus minden további 
Mikes-kutatásnak, és mindazon gazdag prob
lematika megvilágításának, mely — mint 
említettük — a kutatások során még kibon
tásra vár. 

E problematika legérdekesebb elemének 
Mikes nyelvének és stílusának kérdését tart
juk. Ez a nyelv és stílus ugyanis egy teljesen 
steril, a kortársi magyar irodalmi és nyelvi 
fejlődéstől hermetikusan elzárt, teljesen de-
szocializált, teljesen egyéni személyes bázis 
terméke. A Rákócziék Törökországban érke
zésével csaknem pontosan kortárs Robinson
tól a sciencefiction-ig nyúló műfaj kedvelt 
szituációja látszik valósággá válni: mintha 
hajótörésből (vagy a világ pusztulásából) egy 
magános szigeten megrekedt embercsoport 
további élete állna előttünk; csakis a magával 
hozott 111, a továbbiakban saját maga által 
létrehozott intellektuális és materiális eszköz
készletre támaszkodva, önmaga adottságait 
maximálisan kifejleszteni kényszerülve — 
olyan ez a rodostói világ, melynek a hazai va
lóságtól való egyre teljesebb elszakadását, el
záródását, s e folyamatnak többé-kevésbé 
mindenkit demoralizáló hatását éppen Mikes 
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Welei mutatják meg legvilágosabban. A 
száműzőttekhez nemcsak hírek, levelek, de 
könyvek sem érkeznek a kétfejű sasos határ
kövekkel lezárt hazából; az életforma, a vi
lágról közvetlenül alkotott nagypolitikai kon
cepció s a nyelvi és irodalmi tudat is mind 
azon a fokon merevednek meg, melyen a mar-
seille-i hajóraszállás napján álltak. Rákóczi 
maga, valami páratlan belső önfegyelemmel 
így merevíti meg fejedelmi udvarának franci
ás rendtartását és magatartásformáit:, az 
európai politika ekkori erőviszonyairól és 
tendenciáiról alkotott képét s janzenizmusát 
is; bujdosótársai pedig, ha már egyre nyilván
valóbban reménytelen kétségbeeséssel is, a 
hajdani magyarországi társadalmi viszony
latok különböző elemeit: Bercsényiné a XVII. 
századvég felvidéki udvari életének külsősége
it, a többiek egykori (a török által mindvégig 
tiszteletben tartott) udvari helyüket, társa
dalmi előítéleteiket — még szinte induláskori 
életkorukat is (amint Mikesnek pl. br. Zay 
Zsigmond haláláig Zay úrfi marad). Az emig
ráció, attól kezdve, hogy török földre ér — 
véglegesen a Rodostóba költözéstől kezdve — 
szinte mintha csak biológiailag öregednék: 
világa, normái eltörölhetetlenül a XVIII. 
század legelejének Magyarországát idézik, 
annak lehetőségeivel, problémáival, formái
val együtt; ezeken túlmutató lényeges fejlő
dés nem tapasztalható náluk, mint ahogy 
semmiféle érdeklődés sem ébred bennük a 
környező török világ, annak problémái iránt 
sem. 

De míg magatartásában és politikában 
mindez (kétségtelen emberi és morális értékei 
ellenére is) az avulás félreismerhetetlen színeit 
viseli magán, a XVIII. század eleji alap vá
ratlan termékenységében és szépségben vi
rágzik ki a kultúránk a három részre szakított 
hadakjárta Magyarországon is egyedül orga
nikusan fejlődni képes ágában, az irodalom
ban. Mert kétségtelen francia hatásai ellenére 
is Mikes most gazdagon kivirágzó prózája 
alapjában ennek a XVIII. század eleji Ma
gyarországnak, magyar irodalomnak és nyelv
nek terméke és szerves folytatója, s az emig
ráció steril cserepében is — sőt éppen itt — 
akkor csak megcsillanó nemzeti abszolu
tizmus melegében hirtelen meglendülő nyelvi
irodalmi kultúra mennyi lehetőséget rejtett 
és sűrített magába. Lehetőséget nemcsak 
nyelvileg (mégpedig — függetlenül á nyel
vészek által oly nagy súllyal, de kevés konk
rét elemzés alapján tárgyalt táji sajátossá
goktól — elsősorban a kifejezés példátlan 
gazdagságát, színességét, leleményességét il
letőleg), hanem képességét is a világirodalom 
modern hatásainak befogadására és művészi 
továbbfejlesztésére. Olyan tanulság ez, mely 
alap és felépítmény bonyolult összefüggései 
révén újabb szempontból is némi magyará
zatot adhat a nemzeti függetlenségi törekvé

sek életképességére, és 1790 Rákóczi-nótás 
kitörésével együtt végül Mikest is a magyar 
irodalomba visszasodró továbbélésére a ba
rokk katolikus cégért viselő XVIII. századi 
magyar társadalomban. Az a körülmény 
ugyanis, hogy ez a közel félszázados kiesés 
után felbukkanó o'euvre — ha ekkor csak a 
Leveleskönyv útján is — egyszerre példájává 
tud lenni a tőle teljesen függetlenül, másféle 
hatások alatt fejlődött hazai irodalomnak, 
amennyire jól mutatja a hazaiak bizonyos 
elfordulását a XVIII. század elejének irodal
mi kezdeteitől, annyira tanúsítja is ennek 
az elhanyagolt alapnak szilárd voltát és a 
belőle kibontható gazdag lehetőségeket (újabb 
bizonyítékaként is azon álláspontunknak, 
mellyel az irodalomtörténeti periodizáció kér
déséhez hozzászólva, az 1720 körüli éveket 
korszakhatárnak javasoltuk). Mikes most, e 
kötet tanulságainak nyomán, mint irodalmi 
XVIII. századunk próbaköve kezd valóban 
izgalmas problémává válni, a Szatmárral 
megszakadt rákócziánus kultúra lehetőségei
nek ragyogó bizonyítékát nyújtva. 

A Leveleskönyv ugyanakkor jellegzetesen 
tükrözi azt a műveltséget is, mely ezt a viruló 
nyelvi-stiláris apparátust betölti és megele
veníti. Az eddigi irodalmat gondosan feldol
gozó nagy filológiai apparátus e műveltség 
egyes elemeinek pontos származtatásával e 
területen is igen nagy mértékben meg fogja 
könnyíteni a Mikest ért hatások kimutatásán 
túlmenő, írónk egész világképének, művelt
ségi állapotának, tudatvilágának rekonstruá
lását célzó kísérleteket. Kétségtelen hatalmas 
munka ez: elvégzése még e szilárd alapra 
támaszkodva is hosszú időt fog igényelni. 
Már a Leveleskönyv alapján azonban annyi 
leszögezhetőnek látszik: amennyire meglepő 
Mikes stilisztikai-nyelvi frissesége — a várt
nál annyival szűkebbnek bizonyul tényleges 
látóhatára. Még az átélt események és az 
állandóan szeme előtt lévő világ is viszonylag 
kevéssé szerepel benne. Még közvetlen élmé
nyeiből is csak a ténylegese folyó, eseményes 
történés az, amire valóban felfigyel — tájak, 
statikus helyzetek, jellemek leírásába nem
igen bocsátkozik bele. Jellemző, hogy 30 évi 
törökországi élet után a török viszonyok 
bemutatásához harmadrendű, franciára for
dított angol szövegekre támaszkodik, olykor 
csaknem szószerinti átvétellel; s még inkább 
jellemző, hogy magáról az emigráció életéről 
az ott töltött évek vonatkozásában Saussure 
levelei és visszaemlékezései aránylag több 
pozitív adatot tartalmaznak, mint Mikes 
leveleskönyve. 

Ez a hiányosság jól mutatja a Mikest 
elbocsájtó XVII. század végi magyar átlag
műveltségnek még meglehetősen szűk szem
határát, aránylag csekély képességét új, a 
megszokottól eltérő élmények feldolgozására, 
s a (még elsősorban bibliai, vagy általában 
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vallásos indítású, ill. a klasszikusokon edző
dött iskolai nevelésből kinőtt) toposzok nagy 
szerepét a reflexiók formába öntésénél. 
Egészében azt, hogy a társadalomból azon 
a kisnemesi-értelmiségi szinten, melyből toll
forgató! túlnyomórészt kinőnek (nem Zrínyi 
a típus!), még hiányzanak azok a közvetlen 
élményi alapok, melyek lehetővé tennék írói 
számára, hogy egy fejlettebb polgárosodó 
társadalom bármilyen jól megértett irodalmá
val a szöveg egyre művészibb lefordításán túl-
menőleg bármit is kezdhessenek. Az e társa
dalomból korán kiszakadt Mikes példája min
denesetre jól mutatja azt, hogy e gondolat
világot milyen alapvetően meghatározzák a 
gyermekkori élmények, erősen kihatva még 
a későbbi benyomások feldolgozására is: végül 
is Mikes tartalmilag mennyire nem tud mit 
kezdeni a lettres familiéres műfajával (nem 
látva meg a valóban „familiéres" témákat 
saját világában), de azokkal a történetekkel 
sem, melyeket leveleibe a valódi élmények 
helyett végül is belesző; megelégedve a többé-
kevésbé szoros, legfeljebb nyelvi jóízekkel 
fűszerezett fordítással, meg sem kísérelve, 
hogy szövegeit valahogyan saját világára 
dolgozza át. Persze, Összevetve Mikes és az 
itthon a XVIII. század folyamán felnőtt 
irodalom útját, azt is megállapíthatjuk, hogy 
egyelőre az itthoni irodalomban bekövetke
zett fejlődés sem tágabb pillantású, önállóbb, 
vagy éppen merészebb. A század második 
felében a Téli éjszakákat vagy Graciánust 
és Darrelt fordítgató Faludi semmivel sem 
áll magasabb fokán az önálló irodalmi alkotó
készségnek, mint vallásos műveinek vagy 
francia fordításainak tükrében Mikes állott 
Rodostóban a század második negyedében. 
E fokozatok azonossága mellett a hazai élet 
nyújtotta előnyök ellenére is megfigyelhető 
fáziskésés ugyancsak azt bizonyítja, hogy a 
továbbfejlődés alapvető feltételei e vonatko
zásban itthon sokáig ugyanúgy hiányoztak, 
mint Rodostóban. Mikes XVIII. század eleji 
alapjai még e vonatkozásban is szívósabbak
nak, erősebbeknek bizonyultak — vagy leg
alábbis nem gyengébbnek az itthoni iroda
loménál. 

Persze azért az itthoni irodalom útjának 
figyelemmel kisérése végül is azt is megmu
tatja — harmadik tanulságként a Mikes-
oeuvre értékeléséhez —, hogy Mikes útja poli
tikailag, emberileg és írói minőségében is 
mindennek ellenére szükségképpen zsákutca 
volt. Az emigráció ugyanis nem csupán azzal 
demoralizálta a bujdosókat, hogy kiszakí
totta őket a hazai társadalmi-kulturális fejlő
désből, hanem, úgy véljük, elsősorban azzal 
is, hogy egy olyan társadalomba és kultúrába 
zárta- őket, mely ekkor már évtizedek óta 
megállt fejlődésében, s melyet Európához 
képest fénykorában is reakciós és retrográd 
vonásai ekkorra már a katonai és politikai 

válság, s ezáltal korábbi hatalmi pozíciójának 
is erős süllyedése felé taszítva egyre kevésbé 
jelentős tényezővé tettek a világpolitikában. 
Az emigráció tragédiája abban állt, hogy 
meg kellett látniok, hogy szerepük ennek az 
omladozó hatalomnak kezében csupán a ha
talmasabb ellenféllel szemben ijesztésre hasz
nált (de az őket mozgató kéz gyengülésével 
egyre érdektelenebbé is váló) marionettfigu
ráké — melyeknek, ha hűek akarnak marad
ni azokhoz az eszményekhez, melyeknek vál
lalása őket emigrációba kényszerítette, sajá
tos módon éppen az is az érdekük, hogy e kéz 
már soha meg ne erősödjék. E tragikus circu-
lus vitiosus, míg egyrészt magyarázza is 
Mikes elfordulását a számára így egyre elvi
selhetetlenebbé váló török valóság ábrázolá
sától, másrészt világossá is teszi, hogy e kör
nyezet és szituáció már csak egyszerűen a 
feldolgozható élmények hiánya folytán sem 
szolgálhatott írói továbbfejlődésének bázisá
vá. Mikes így — félig-meddig kénytelenség
ből is — szükségképpen jut el odáig, ameddig 
a hazai XVIII. századelő szellemi útravaló-
jának annak összes lehetőségét bemutató, az 
otthoniak által soha €l nem ért, mert nem is 
igényelt maximális kihasználásával egyálta
lán el lehetett jutni — de halálára körülbelül 
már el is használhatta ezeket a készleteket. 
S eközben az itthoni gazdasági és társadalmi 
fejlődés (ha irodalmában talán tékozlóbban 
is, kevésbé artisztikusan vagy kevésbé lele
ményesen haladva is előre) a XVIII. század 
végére azért megteremti azokat a társadalmi 
rétegeket, melyek egyrészt a társadalom sa
játos fejlődése által létrehozott (paraszti, 
köznemesi, kispolgári) irodalmi kultúra ele
meiből létrehozzák az irodalmi népiességet, 
és annak sajátos, ezekhez a rétegekhez szóló 
és ezeket megszólaltató műfajait, — más
részt megteremti egy Mikeséin ugyancsak 
túljutott külföldi minták után induló, első
sorban értelmiségi bázisú klasszicizmusnak 
igényét, hogy a kettő szintézise azután a 
reformkor nagy irodalmi fellendülésének al
kossa alapját. — S ez a fejlődés még szerve
sen fel tudta használni az utolsó pillanatban 
(mert később már csak történeti forrásként 
használhatta volna) hozzá bekapcsolódó 
Törökországi Levelek nyelvi-formai eredmé
nyeit. Ennek megfelelően a kutatásnak a 
kritikai kiadás közzétételével párhuzamosan 
a Mikest ért hatások bemutatásán kívül egyre 
inkább ki kellene terjeszkednie a magyar 
irodalmat ért Mikes-hatások alaposabb kuta
tására és elemzésére is. 

Végül, ami a kötet gazdag kritikai appa
rátusát illeti: akár a nyelvi stiláris elemek, 
akár a műveltségi állapot, akár a társadalmi 
psziché oldaláról akarjuk is megközelíteni 
Mikes leveleit: ez az apparátus nemcsak hogy 
nagymértékben megkönnyíti a levelek érté
kelését, hanem sok esetben fel is hívja a fi-
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gyeimet a felötlő problémákra, s meg is ma
gyarázza azokat, nemegyszer szinte kis ön
álló tanulmánynak is beillő jegyzetekben. 
Éppen ezért a recenzens sem elégedhetik meg 
ennek a ténynek csupán udvarias elismerésé
vel: a munka színvonala kötelezi bíráló meg
jegyzések megtételére is. 

Az apparátus egyetlen lényeges hiányos
ságának azt a körülményt érezzük, hogy nem 
eléggé összefogott: mintha elsősorban nem az 
egész műhöz, helyesebben a mű egészéhez, 
hanem az egyes levelekhez készült volna. A 
Leveleskönyv azonban irodalmi formája elle
nére is alapjában nem csupán szépirodalmi 
mű, hanem egy egyéni, a konkrét történeti 
fejlődés eseményeinek erősen alávetett belső 
fejlődés közvetlen dokumentuma is, s meg
értése éppen ezért az objektív események szer
vesen összefüggő érzékeltetése nélkül' igen 
nehézkes. Az apparátus azonban a jegyzete
lést merőben filológiai feladatnak tekintve, 
a történeti folyamat konkrét eseményeit szét
tördelve mutatja be; gyakran teljesen eset4-
leges módon, egyes vonatkozó mondatok kap
csán ismertet lényeges, ám az illető helyen 
nem is keresett, s keresve is nehezen meg
található dolgokat. így pl. Rákóczi Török
országba kerülésének története csupán a 14. 
levél egyik jegyzetében kerül elő (439.1.), 
holott nyilvánvaló, hogy ennek valahol az 
egész kötet elején lenne a helye, mivel az 
egész későbbi szituációt magyarázza; — a 
levélről, mint műfajról, és a korabeli francia 
levél irodalmi típusairól szóló tanulságos 
— s ugyancsak az egész kötetre vonatkozó 
— fejtegetésekre csak a 608. lapon, a 80. levél 
egyik jegyzeteként kerül sor — elválasztva a 
a levelek irodalmi mintáit kimutató (különben 
ugyancsak sajátosan csak a 70. levélnél elő
kerülő) ismertetéséből. Csak e két, az egész 
kötet szempontjából történetileg és irodalmi
lag egyaránt általános jelentőségű példát 
emeltük ki — de többet is idézhetnénk. 

Nem segítenek ezen a széttöredezettségen 
az időnként — ugyancsak eléggé váratlanul 
— felbukkanó tárgymutató jellegű jegyzetek 
sem. Lengyelek, törökök, rómaiak: a kötet 
szempontjából nem kevéssé jelentős elemek. 
Éppen ezért indokolatlan, hogy miért csak a 
735. oldalon, egy Des Alleurs-re utaló jegyzet
ben, az ő lengyel felesége kapcsán jutunk el 
odáig, hogy együtt kapjuk meg mindazoknak 
a leveleknek sorszámait, melyekben vala
milyen lengyel vonatkozás van, — s miért az 
571. oldalon a 65. levél jegyzete tartalmazza 
a 11. és 138. levél közötti azon tizenhét levél 
számát, melyekben a régi híres rómaiakra 
vonatkozó említések találhatók, — s miért 
csak a 755. lapon, egy teljesen harmadrendű 
vonatkozás során tudjuk meg a nagy vezéri 
állás tartalmát (a 177. levélnél), holott az 
addig is már számtalanszor előfordult, sőt a 
nagyvezérek névsorát 1717-1763 között már 
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a 390-392. lapokon olvashattuk, ám a fenti 
magyarázatok nélkül. 

Ugyanez az esetlegesség áll fenn a dráma-
tis personae,] a személyek vonatkozásában is: 
életrajzaik első vagy utolsó előfordulási helyü
kön, (néha közben is) kerülnek közlésre, egy
máshoz való organikus kapcsolataik érzékel
tetésének így minden lehetősége nélkül. Ez 
alól maga a szerző sem kivétel: Mikes család
jának, anyagi viszonyainak adatai három 
helyen vannak szétforgácsolva: a vagyoni 
helyzet adatai az 521. és 641-643. lapokon 
(utóbbi helyen a bujdosók közti visszavoná
sokról szóló panaszának jegyzeteként), vala
mint a 816-824. lapokon. Ez utóbbi helyen 
Mikes rokoni kapcsolatairól van szó, sajnos 
a legkézenfekvőbb segédeszköz, egy családfa 
nélkül, aminek hiányában a Mikes-gróf Mikes-
Huszár (Boár) báró családok roko.ii kapcso
latai válnak nehezen megérthetőkké. De nem 
jár jobban pl. Pápai János sem: az ő életrajzi 
adatai a 156. levél jegyzetében találhatók 
(723. 1.), jóllehet nemcsak ezt megelőzőleg 
34 helyen, de ezután is négyszer van róla szó. 
Azt, hogy életrajzi adatai éppen itt kerülnek 
bemutatásra, a névmutatóból sem tudjuk 
meg: nála is, mint egy-egy fontosabb névnél, 
nagy tömegű oldatszám olvasható, melyek 
közül sajnos nincs kiemelve, melyik az, ahol 
az illető életrajzi adatait megtalálhatjuk. 

E hiányosságok elkerülésére véleményünk 
szerint az apparátus egy olyan bevezetést 
igényelt volna, mely minden, a kötet egészé
re jellemző történeti-irodalomtörténeti elemet 
a maga logikus, természetes összefüggésében 
mondott volna el; ezek után a levelek egy-egy 
szorosabban összetartozó csoportjának jegy
zetei élén lehetett volna elmondani az egyes 
periódusokat összefogó bevezetésekben a pe
riódusokra vonatkozó általános tudnivalókat, 
így a periódus köztörténetét is. A kötet végé
re viszont megfelelően felépített tárgymuta
tót lehetett volna tenni, amely az egy-egy 
tárgyra vagy tárgykörre vonatkozó, a jegyze
tekben szükségképpen szétforgácsolt összes 
tudnivaló visszakeresését lényegesen meg-
könnyíthette volna. Az egyes személyek élet
rajzát és kapcsolatait viszont lexikonszerű 
névmutatóban lehetett volna bemutatni. 

A jegyzetanyagnak ez a kezelése különö
sen azért sajnálatos, mert amellett, hogy így 
egyes dolgok kétszer is elmondásra kerülnek 
(pl. Mikes halotti anyakönyvi bejegyzése a 
356. és a 798. oldalon, vagy a gyermek Mikes 
Petki Dávid számára írt ajánlásának szövege 
a 810. és 816. lapon), a valóban minden részlet
re kiterjedő, széleskörű és hatalmas munkát 
igényelt kommentár hatékonysága csökken, 
felhasználhatósága sok esetben nehézkes: 
szerves kapcsolatait elveszítve jelenik meg 
mindaz, amit pedig a kiadó nagy munká
val nyilván egyetlen egységben állított 
össze. 

s 



Végül néhány apróbb hiányosság közül 
meg kell említenünk az olyanokat, mint hogy 
szokatlan dolog francia /ó'hercegekről beszélni 
(675. 1.); hogy a 22. sz. ábrán, mely Mikes 
vándorútját mutatja be a XVIII. századi 
Európán keresztül, sajátosan hat Szlovákia 
feltüntetése; hogy érthetetlen, miért kell 
Graciánus mondatának hiteles fordításaként 
Schopenhauer fordítását németül közölni 
(692. 1.). A y-nak igenis van hangértéke: ii-t, 
tehát a genitivust jelöli -ius végű latin szavak
ban, s így nem csupán írástechnikai sajátos
ság, mint Hopp véli (349. 1.). Nem kifogásta
lan az újszövetség könyveinek rövidítéseit 

feloldó jegyzék sem (pl.: Matth.: Matthaeum 
Evangelium secundum. 345. 1.) 

Úgy gondoljuk, fenti hiányosságok fel
említése nem befolyásolhatja lényegesen sem 
a kommentárok értékéről, sem a kiadó hatal
mas munkájáról alkotható képet. Az új Mikes
kiadás az eddigi kiterjedt kutatások eredmé
nyeit összegezve és továbbfejlesztve valóban 
hatalmas lépéssel vitt bennünket közelebb 
nemcsak Mikes életművének, hanem az egész 
századnak és a régi magyar irodalom egészé
nek jobb megismeréséhez. 

V. Windisch Éva 

EÖTVÖS JÓZSEF LEVELEI SZALAY LÁSZLÓHOZ 

Közzéteszi, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Nizsalovszky Endre. Sajtó alá 
rendezte: Lukácsy Sándor. Bp. 1967. Akadémiai K-—MTA Irodalomtörténeti Intézete. 259 1. 
(Irodalomtörténeti Füzetek, 55.) 

Ha Nizsalovszky Endre csak annyit tett 
volna, hogy Eötvös és Szalay László halála 
után 96, illetőleg 103 évvel végre leküzdötte 
a leszármazottak vonakodását, s közzétette 
Eötvös Józsefnek egy életen át benső barát
jához, fegyvertársához, emberi, művészi, köz
életi pályájának legközelebbi tanújához: 
Szalay Lászlóhoz intézett — eddigi ismerete
ink szerinti — teljes levelezését (összesen 57-
et, köztük 49 eddig kiadatlant vagy teljesen 
ismeretlent az 1831-1859 közti évekből), 
már azzal is feledhetetlen érdemeket szerzett 
volna magának, s felmérhetetlen szolgálatot 
tett volna az irodalom-, művelődés- és társa
dalomtörténetnek. Ő azonban ennél jóval 
többet tett: egyrészt egy széles látókörű, 
monográfia értékű Bevezetőben megadja e 
levelezés historikumát, felfejti: hogyan s 
mennyiben egészítik ki vagy módosítják e 
levelek Eötvös életének, művészi s eszmei 
fejlődésének (vagy akár megtorpanásának) 
eddig sok tekintetben hiányosan ismert s 
főleg nem dokumentálható néhány, alapvető
en fontos szakaszát. E vonatkozásban kiemel
kedő fontossággal bírnak a centralisták poli
tikájára, Kossuthhoz s a Kossuth vezette el
lenzékhez való viszonyára; továbbá Eötvös 
emigrációjára s az 50-es évekbeli magatartá
sára vonatkozó levelek. Még az Eötvös-élet
művet materiálisán is kiegészíti Nizsalovszky 
néhány — ha nem is nagyon jelentős — ada
lékkal. Másrészt — Lukácsy Sándor közre
működésével — a kritikai kiadások legjobb 
erényeit idézve, olyan kommentárok, jegyze
tek kíséretében adja közre a levelek szövegét, 
melyek nemcsak Eötvösre korlátozódva tisz
táznak számos bizonytalanságot, félreértést, 
magyarázatkeresést, hanem széles távlatokat 

nyitnak a kor hazai és külföldi irodalom-, 
művelődés-, társadalom- és politikatörténeté
vel meg egy egész sereg tudományággal való 
kapcsolatokra is. A Bevezetőből s a jegyzetek
ből valósággal egy Eötvös-biográfia biztos, 
szilárd alapjai bontakoznak ki. 

Ez annál is jelentősebb tett, mert — mint 
annyi más nagy írónk esetében — Eötvös 
Józsefről is van korszerű, minden igényt ki
elégítő, részletes monográfiánk (a Sőtér Ist
váné), de — a mintegy fél évszázad előtt 
megjelent két életrajz (Voinovich Gézától és 
Ferenczi Zoltántól) úgyszólván csak vázlat: 
hiányos, korszerűtlen, tévedésekkel teli, in
kább zavarja, mint segíti a kutatót, s nem
egyszer a monográfusnak kell — életrajzi 
vonatkozásban is — helyesbíteni, kiegészíteni 
a biográfust. Nizsalovszky Endre beveze
tője és jegyzetapparátusa így — ha egyelőre 
csak a levelek megszabta vonatkozásokban 
ís — égető szükségletet elégít ki. Senki, legyen 
az Eötvös- vagy Szalay-kutató, de akár a 
reformkor és az 50-es évek kutatója is, a jövő-
b,en — saját kára nélkül — nem mellőzheti 
e kiadványt. Ennél nagyobb érdemmel pedig 
tudományos szövegkiadvány nem dicseked
hetik. 

És mégis: ezúttal sem kerülhető el a szö
vegkiadások recenziójának jellegéből, úgy 
látszik, óhatatlanul következő igazságtalan 
és méltánytalan arányeltolódás. Ha ugyanis 
mindazt a megállapítást, magyarázatot, meg
fejtést, utalást idézni akarnám, amivel teljes 
mértékben és elismeréssel egyetértek, vagy 
ha csak utalásszerűén is kitérnék azokra a 
tanulságokra, melyek ingerlőén kikívánkoz
nak mindazokból, akik e levelezést olvassák, 
— a mostaninál tízszer ekkora terjedelem 
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