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Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. Magyarázta dr. Erödi 
Béla. Budapest, Franklin-Társulat, 188:2.

Örömmel üdvözöljük e könyvet, mint a mely arra van hivatva, 
hogy egyik legjelesebb prózairónkat az iskolával megismertesse. Nem 
rég múlt, hogy megujult a régi panasz, hogy tanuló ifjúságunk hosszú 
nyolcz évi vesződség után még helyes és szabatos magyar stylre sem ké
pes szert tenni. Mások sok mindenfélében keresték e sajnos jelenségnek 
az okát, és egyben-másban igazuk is lehet, de hogy a főbaj részben az 
olvasmányok helytelen megválogatásában leledzik, az úgy hiszem két
ségtelen. Iskoláinkban ugyanis, a mellett hogy általában keveset olvas
tatnak, majdnem kizárólag költői olvasmányokat tárgyalnak. Ez régi 
bajunk, és ez az oka, hogy tanulóink nem tanulnak meg becsületesen 
prózát írni, henem a helyett inkább rossz verseket faragnak, és talán 
oka annak is, hogy még irodalmilag sincs olyan prózánk, a mely a 
költői nyelvtől határozottan eltérő sajátságokat tudna felmutatni.

Volt ugyan már egyszer, de, fájdalom, feledésbe merült. Csak
hogy a XVI. századbeli nagy írók, mint Pázmány, Szenczi Molnár 
Albert, Matkó stb. művei tárgyuknál fogva nem alkalmasak iskolai 
olvasmánynak, noha a nyelv kezelését illetőleg belőlük lehetne legtöb
bet tanulni. De nem kevésbbé tanulságos és mintaszerű a XVII. század 
két nagy prózalrója Mikes Kelemen és Faludi Ferencz. Mind a kettő mű
vei kiválóan alkalmasak iskolai olvasmánynak, nemcsak tősgyökeres 
magyarságuk miatt, hanem ‘a tárgy érdekességénél fogva is, a melyet 
feldolgoznak. Különösen Mikes! Levelei lángoló hazaszeretetre, hű
ségre és béketűrésre tanítanak. Megedzenek az élet küzdelmeire, mert 
istenhez vezérelnek, és megnyugvásra buzdítanak az ő bölcs akaratába. 
És minő rendkívüli érdeklődéssel fűződünk, ha e leveleket olvassuk, 
maga az író személyéhez. Hogy megszeretjük ezt az örökké mosolygó 
bölcset, de hogy bánkódunk viszont szomorú sorsán, mert a mosolygó 
arcz sem födheti el előlünk a szív búbánatos melancholiáját. És a nagy 
Rákóczi, fején a hazaszeretet és dicsőség glóriájával, mennyire a 
lelkűnkhöz nő, mennyire a szívünkhöz tapad. Mennyire bámuljuk a 
nagy férfiút, a ki méltón nagyságához, türelmesen viseli sorsa átkát, de 
mindamellett nem feledkezik meg hivatásáról, és küzd, harczol érette 
idegen földön még a azámkivetésben is !

Szóval derék szolgálatot tett Erődi úr az iskolának, és mi köszö
nettel tartozunk neki szerencsés gondolatáért. Kiadása ellen sem tehe
tünk jelentékenyebb kifogásokat. A jegyzetek alkalomszerűek, röviden 
írvák és mindamellett pontosak és helyesek.

A bevezetésben Mikes jellemzése rövid ugyan, de meleg hangon 
van írva. De szerettük volna, ha Erődi úr bővebben megemlékezik 
Rákócziról is, és elmondja még röviden bujdosása előzményeit. Kivána-
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fos lett volna továbbá Mikes styljének é6 prózájának rövid általános jel
lemzése is.

A levelek jól ki vannak válogatva. Mindamellett egy megjegyzést 
nem lehet elhallgatnom. Erődi úr azt véli, hogy Mikes naplót írt levél 
formában; ezzel szemben én e folyóiratban (IV. 1880, 64—79. 1.) már 
egyszer kifejtettem volt a magam véleményét, a mely szerint ezek való
ságos missilis levelek. Nem akarom a rég elfelejtett vitát föleleveníteni, 
távol legyen az tőlem. Csak azt tartom sajátságosnak, hogy Erödi úr 
azokat a leveleket, a melyek az ő felfogása ellen bizonyíthatnak, majd
nem mind kihagyja. Ilyenek, hogy néhány példát említsek, a XX.,
X X I., X X II I . ,  X X IV ., X X X IV .,  L m . ,  L V I ............. (Toldy kiad.), a
melyek kihagyására, legalább a mennyire én látom, alig foroghat föDn 
más egyéb ok.

Ezt természetesen nem megrováskép mondom, mert a sok jó 
közül kiki azt válogatja ki, a mi neki jobban tetszik. De viszont az is 
magától értetődik, hogy e levelek mind belekerülnek, ha esetleg én ren
deztem volna a kiadást. Sajnálom azonban, hogy nem vette be a L X III. 
levelet, a melyből kitűnik, hogy Bólyai révén innen ered Kisfaludy 
Károly Iréné czímű tragédiájának a tárgya, a mint azt ugyanezen 
folyóiratbanl) szintén kimutattam. Helyette azt hiszem, bátran ki lehe
tett volna hagyni a LXH. (33.) levelet, a mely, minthogy pedagógiai 
dolgokról szól, nem az iskolába való.

A  magyar gyakoritó és mozzanatos igék képzése. Irta Simonyi Zsi gmond.
(A Nyelvtudományi Közlemények ez idei folyamából.)

A magyar szóképzéstan nyelvtudományunk legérdekesebb kérdé
seinek egyike. Ez az a fejezete nyelvünknek, mely gazdagnál gazda
gabb és leleményesnél leleményesebb változatosságaival határozottan 
túl tesz összes rokonainak nyelvén. És mégis aránylag kevés történt e 
téren, ha tekintetbe veszszük azt a gazdag nyelvtörténeti és népnyelvi 
anyagot, mely a szóképzéstannak lehető legbecsesebb kincses bányája. 
Ez anyag feldolgozásából várható, hogy a különféle képzőknek úgy ala
kokban, mint színekben gazdag változatait kellőleg fel tudhassuk tün
tetni, s ilyen munkát végzett Simonyi, midőn a szóképzés gazdag köré
ből a frequentativ és momentán igeképzést, nyelvünk legelevenebb és 
leggyakoribb képzőit, egymás közt való kapcsolataikkal együtt számos 
példákban összeállította. A példák csoportosításában úgy látszik több

l) Negyedik kötet, 1SS0, 174. 1. —  L. Heinrich Gusztáv czikkét: 
Kisfaludy K. Irenéjének tárgya (Budapesti Szemle, 58. sz.) is.
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