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MIKES KELEMEN: ÉPISTOLÁK
Sajtó alá rendezte: Hopp Lajos. Bp. 1967. Akadémiai K-983 1. (MikesKelemen Összes Művei,2.)
E kötettel a megvalósulás útjára lépett
az a sok évtized óta áhított, irodalomtör
ténetünk számos kiválósága által ezideig
hiába szorgalmazott terv, hogy végre ki
adásra kerüljenek Mikes Kelemennek a
Törökországi leveleken és a Mulatságos
napokon túlmenő, nagyszámú és terjedelmű,
javarészt vallás-erkölcsi tartalmú, peda
gógiai célzatú, kéziratban maradt fordí
tásai.
Mikes összes műveinek 1966-ban a Leveleskönyvve\ indult sorozata most a II. kötettel
kezdte meg ennek a teljességgel más jellegű,
hatalmas fordítás-anyagnak feldolgozását és
közreadását. Nehéz, áldozatvállalással ter
hes, sokéves, ha nem évtizedes feladat ez,
amely nem kevés buktatóval és az ismeretlen
területek feltárásakor szokásos kellemes
és kellemetlen meglepetésekkel jár együtt.
Elöljáróban is a munka rendkívüliségét
látva leszögezzük, hogy a szerkesztő és
sajtó alá rendező — Hopp Lajos — vállal
kozása minden tekintetben elismerésre méltó
és dicsérendő. Most a munka folyamatában
látjuk csak igazán, hogy a levélíró Mikesen
túl milyen kevés az irodalomtörténeti is
meretanyag a fordító Mikesről, és hogy még
az alapvető kérdések is mennyire tisztázat
lanok e művek körül.
Az említett körülmények indokolják,
hogy sokat, nagyon sokat vár az irodalom
történeti fórum Mikes fordítás-műveinek
közreadásától. Ennek a kiadásnak kell
ugyanis alapot szolgáltatnia ahhoz az egyre
halogatott irodalomtörténeti témakörnek
megoldásához, hogy Mikes munkássága egé
szének reális, beható és áttekintő vizsgála
tát kaphassuk, hogy a Leveleskönyv és a for
dítások összefüggéseit tisztán láthassuk,
hogy az elhatalmasodó fordításirodalom
okozta változást az életműben érzékelhes
sük, hogy egyszóval, a hiányzó teljes Mikes
portrét és értékelést létrehozhassuk. A négy
kötetre tervezett Mikes-fordítások ez első
kötetében részlegesen már adva vannak
az említett lehetőségek. Jogos igényességgel
fordul tehát a szaktudomány e munka felé;
értékelve a hiteles szövegközlést és elismerve,
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bírálva vagy hiányolva a jegyzetapparátus
új, konkrét tudományos eredményeit. S ha
nem is mindig az elismerés áll majd elő
térben, szándékunkat mentse, hogy az
alapvető módszertani problémákkal foglal
kozva, a sorozat további köteteinek sike
réhez kívánunk szerény mértékben hoz
zájárulni.
A kötet egyetlen művet, a fordító leg
terjedelmesebb munkáját tartalmazza, mely
több mint 1300 kéziratlapot tesz ki négy
kötetben. Teljes címe a következő: Az Épistoláknak és az Evangéliumoknak Esztendő
által való vasárnapokra, és leg fővebb Innepekre rendeltetett, Kérdésekkel és Feleletek
kel való Magyarázattya. Ez az ismeretlen
francia szerzőtől származó írás a korban
széleskörűen elterjedt homiliai
művek
sorába tartozik, s mint e prédikációkkal
rokon műfajnak az a célja, hogy az egyházi
év vasár- és ünnepnapjaira rendelt szent
írási szövegrészeket (a bibliai epistolákat és
evangéliumokat) elmagyarázza, értelmezze.
Eszerint a szöveg mintegy 140—140 epistola
és evangélium szemelvényt és ezek magya
rázatát foglalja magában, s valahány szer
kezeti egységet (epistola- evangélium-ma
gyarázat) egy-egy rövid fohászszerű imádság
vezet be.
A szöveg sajtó alá rendezése a betűhív
kritikai kiadások szabályait és alapelveit
követi, esetenként kellő megfontolással al
kalmazkodva a mikesi szövegek sajátos
követelményeihez. Következésképpen az I.
kötetben kifejtett közlési elvek érvényesül
nek itt is, s így a szövegkép egysége bizto
sított. Változatlanul az ingadozó helyesírás
problémái okoznak gondot. Mikes követr
kezetlenségei különösen a nagy és kis kezdő
betűk használatában, az egybe- és különírásban, valamint a központozásban tűn
nek ki. Egyébként Mikes autográf és igen
gondos kéziratszövege kitűnő alapot ad
a közléshez. A lapalji szövegjegyzetek (el
írás, tollhiba, beszúrás stb. jelölése) meg
felelően szolgálják a pontos szöveg rekonstruá
lását. Részletes taglalásra hív fel a szöveget
követő, tárgyi jegyzetapparátus.

Először is legszembetűnőbb és meglepő,
hogy az I. és II. kötet között mily igen nagy
az arányeltolódás a szövegközlés és a jegy
zetek terjedelme tekintetében. Az I. kötet
863 lapjából 330 volt szövegközlés és 536
lap volt az apparátus. A II. kötetben telje
sen megfordult az arány, sőt a jegyzet
anyag alapos lecsökkenését tapasztaljuk:
a 983 lapból 902 lap szövegközlés és mind
össze 81 lap a jegyzet. Hogy miért adódott
ez a helyzet, minden bizonnyal megmagya
rázható: az I. kötet kritikai apparátusa bő
ven nyújtott a további kötetekhez is fel
használható általános tájékoztatást; a jelen
kötet jellege, vallási, bibliai tartalma, for
dítás volta ismeretlen eredetiről, az irodalom
történeti előmunkálatok hiánya stb., stb.,
valóban mind sokat nyom a latban. Mind
ezek ellenére vitathatónak érezzük ennek
az arányeltolódásnak végletességét, s java
soljuk a további kötetekre nézve a jegyze
telés arányainak revízióját.
A 80 oldalnyi kötetzáró jegyzetanyag
magában foglalja a szöveg egészére vonat
kozó, alábbi című traktátusokat: A kézirat
hagyomány, A kézirat sorsa, A kézirat írás
módja, A keletkezéstörténet; továbbá tartal
mazza a függelékeket: bibliográfiát, résumét,
képek jegyzékét és névmutatót. Summa
summarum a konkrét, utaló tárgyi jegyze
tek itt mindössze 32 lapra szorítkoznak,
szemben a levelek 332 lapnyi tárgyi jegyze
tével, ahol a szöveg csak majd harmad
része az Épistolák... szövegének. így tehát
a csökkenés aránya majd harmincszoros.
A mennyiségi arányt természetesen nem
tekintjük döntőnek sem a mű, sem pedig
a sajtó alá rendezési munka minőségi meg
ítélésénél. A nyújtott kritikai apparátus itt
is a kívánatos, magas tudományos szín
vonalon, épp oly jó munka eredménye, mint
a Leveleskönyv esetében volt. Csak míg ott
töményen kielégített, emitt több esetben
hiányérzetünk marad. Az képezhet ugyanis
vitatémát, hogy mit lehet — vagy esetleg
kell — most nyomban a kritikai kiadással
egyidejűleg, az adott mű anyagával kapcso
latosan tisztázni; és mi az, amit a sorozat
végén vagy a kiadás után, éppen a meg
jelentetés eredményeként megújuló kutatás
nyomán lehet csak megoldani. Érzésünk
szerint talán több a kívánatosnál azoknak
a problémaköröknek a későbbi kutatásra
való tudatos átengedése, amelyeknek meg
oldása, részleges megoldása vagy legalábbis
megkísérlése indokolt volna. Ezekre a téma
körökre esetenként kitérünk a későbbiekben,
most csak érzékeltetőül említem meg, hogy
bár igaz: a mikesi fordításművek közreadása
után egységesebben, átfogó módon lesz
megítélhető a fordító Mikes számos jelleg
zetessége, mégsem hagyhatók el az adott
mű speciális részleteiből már most levonható
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tanulságok, annál is inkább, mert ezekből
a rész-vizsgálatokból tevődik össze a konklúziós megítélés is.
A jegyzetbevezetőkben pontos és meg
bízható a kézirathagyomány ismertetése,
a kézirat leírása, amiként a kézirat sorsának
elemzése is mintaszerű. Ez utóbbi szempont
ból a vizsgálatok kiterjednek szükségszerűen
a fordítások egész csoportjára, úgy hogy
a további kötetekhez is tájékoztatásul szol
gálnak majd. A mikesi kéziratok eredetére
vonatkozó feltevések és adatok mérlegelése
után arra a következtetésre jut a szerkesztő,
hogy a fordítás-kéziratok a XVIII. század
fordulóján kerültek hazai földre Rodostó
ból. Nem rajta múlt, hogy az ide kapcsolódó
konkrét ismereteink ezek után is — sajnos —
eléggé fogyatékosak maradtak. További ku
tatásokat lát szükségesnek, hogy teljesebb
képet kapjunk a rodostói hagyaték törté
netéről. Feltételezi ugyanis, hogy a rodostói
emigráció teljes irodalmi hagyatéka .nem
került haza. A feltételezés jogos, kérdés azon
ban, hogy a régebbi sikertelen kutatások
után remélhető-e eredmény a jövőben. —
A könyv részletes taglalását nyújtja a kéz
irat írásmódjának, bár a nyelvi és helyes
írásbeli sajátosságoknak a Mikes-életművel
kapcsolatos, szélesebb alapú elemzésébe nem
bocsátkozik, megfelelő előmunkálatok hiá
nyában, ígéri viszont, hogy majd a sorozat
befejező kötetében helyet kap Kelemen
József tollából egy részletekbe menő össze
foglalás. Addig itt csupán az előforduló
főbb nyelvi és hangrendszerbeli típusokra
hívja fel a figyelmet. Ez is igen hasznos,
bár sajnáljuk, hogy az e műre koncentrált
szélesebb elemzést nélkülöznünk kell még
egy ideig.
A tárgyi jegyzetanyag leginkább el
mélyült, irodalomtörténetileg újat hozó része
a keletkezéstörténeti fejezet. Különösképpen
a hazai és európai homília műfaj tárgyalása,
és abban a mikesi mű beágyazása kelti fel
elismerően, alkalmanként vitatkozóan ér
deklődésünket. A homíliák az egyházi be
szédekhez hasonlóan, hosszú időn át széles
körben ismertek voltak, és mint műfaj
mind nálunk, mind Európa-szerte közked
velt volt. Igaza van Hopp Lajosnak, midőn
ezt a műfaji hátteret széles perspektívában,
bőségesen rajzolja meg. Kevésbé látjuk
azonban célravezetőnek Mikes írásával kap
csolatosan a nagyszámú XVI—XVII. szá
zadi hazai mű felsorolását és ismertetését,
mert ugyanekkor az aktuálisabb XVIII.
századi magyar
homília-gyűjteményeket
„alacsonyabb rangúaknak" vélve, az egy
Csuzy Zsigmondot kivéve alig érinti, holott
a közelebbi műfaji egybevágást éppen ezen
a területen^ lehetne legpregnánsabban érzé
keltetni. Érdekes módon felfigyelhetünk
ugyanis a XVIII. század protestáns prédi239

kációgyűjteményeiben a homília-gyakorlás
megújhodására, nem kis mértékben svájci,
francia hatásra, ahol lehetővé válna a hazai
nívós gyakorlat párhuzamba állítása a mikesi művel. Hermányi Dienes József homíliái
például sokoldalúan világítanák meg e mű
faj hazai, eredeti és egykorú megnyilvánu
lásait. — Az európai forrásterület feltér
képezése és a konkrét kapcsolat kijelölése
találó: a francia irodalomban a barokk és
a klasszicizmus határmezsgyéjén ez a prédikációs irodalom a magasszintű irodalmi
ság rangjára emelkedett (pl. Bousset, Massillon, Bourdaloue stb.), s ennek szélesen ki
terjedt anyagából adódott később Mikes
eredetije. Még feladata maradt azonban az
irodalomtörténetnek, hogy a hazai indítások
hatásának és a francia forrásnak érintkező
elemeit megvizsgálja. Tény azonban, hogy
nincs olyan merev válaszfal köztük, mint
ahogy az ma még látszik.
Mellékesen itt jegyezzük meg a homília
műfajjal kapcsolatosan, hogy a jelen kötet
főcíme, „Épistolák" (a külső címlapon és
egyebütt „Épistolák", és hasonlóképpen a
jegyzetek címutalásaiban) teljességgel hely
telen; Mikes írására vonatkoztatva tökéle
tesen félreértető (Épistolák = levelek, szent
írási vagy költői levelek, semmi esetre sem
homíliák). Több szempontból megértjük
a kiadás címrövidítési szándékát, de mint
hogy a főcím is a kritikai kiadás része, azért
értelmi ellentmondást még formálisan sem
támaszthat, feladata lévén azokat kiiktatni.
Ha elöljáróban nem kívánták az eredeti
hosszú címet adni, maradhattak volna a szak
irodalomban eddig használt rövidített, de
tárgyilagos cím mellett: Épistolák és evangé
liumok magyarázata, vagy legfeljebb ennek
végső redukálásánál: Épistolák...,
hol a
három pontnak fontossága van. Esetleg
Homíliák címen is utalhatunk a műre, de
semmi esetre sem nevezhetjük Mikes írását
„Epistolák"-nak, egyszerűen azért, mert
nem azok. Jól tudja természetesen mindezt
a szerkesztő, tehát csak formális, gyakorlati
kérdésről van szó. Mégis szóvá tettük, mert
hatása több lehet a formálisnál: a felületes
szemlélő joggal úgy vélheti (miként vélte is
már vizsgázó egyetemi hallgató), ha hisz
a kritikai kiadás puszta címének, hogy Mikes
az újabb kutatások szerint nemcsak a köz
ismert Törökországi leveleket írta, de mellette
még episztolákat, költői leveleket is.
Az irodalomtörténet nagy és fontos, itt
aligha tisztázható kérdése volna annak a sza
kadéknak áthidalása, vagy legalábbis az
okoknak megmagyarázása, hogy 1740 körül
miért következett be Mikes életében az a
fordulat, hogy az eredeti, világi tartalmú
mű alkotása után és helyett, most e munká
jával kezdetét vegye a valláserkölcsi fordítás
irodalom csaknem minden mást feledtető
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művelése. E fordulópont titka nyilvánvalóan
nem deríthető fel teljességgel*. Alapvető,
de mégis csak részleges indokolást jelenthet
a Rákóczi József rossz emlékű, 1738—39-i
sikertelen hadjárata utáni helyzet sivársága
és nyomorúsága, az elhagyatottság érzése stb.
Sok érvet hozhat még ennek az emigrációs
időszaknak részletezőbb megismerése, de
mégis úgy gondoljuk, hogy az eseménytör
ténet mellett egyéb komplexebb okok is
közrejátszottak: így pl. az új valláserkölcsi
irodalom hatásának érvényesülése és kap
csolódása az alapjaiban rokon szemléletű hazai
közfelfogást megtartó mikesi világnézethez,
továbbá a hagyományos értelemben vett
„használni akarás" igényének feltámadása
vagy továbbélése, szemben a „hívságos",
szórakozás számba vett irodalmisággal, mint
amilyennek leveleskönyvét is tekintette.
A valláserkölcsi művekhez forduló Mikes
írói tudatváltozása sokat vitatott kérdés.
Mindig is emlegettük, hogy írónk tudatos
sága, irodalmi felfogása csak a teljes életmű
alapján érthető meg, csak a levelek és
a fordítások ismérveinek összegezése után
jellemezhető teljes érvényűséggel. Levon
hatunk azonban már a jelen mű kritikai
vizsgálata alapján is néhány következtetést.
Annyi például bizonyosnak látszik, hogy
szerzőnk vallás-erkölcsi irányzatossága, for
dításelmélete és gyakorlata olyan magatar
tást jelöl kétséget kizáróan, ami a korabeli
hazai irodalmiságnak is egyaránt sajátja
volt; igen nagy eltávolodás tehát nem kö
vetkezett be Mikes részéről. Mint ahogy
a vallás-erkölcsi alaprétegekből itthon is
ez időre ki-kitörnek világi, szórakoztató, ere
deti alkotások irányába; hasonlóképpen Mi
kes is megtette ezt a kilépést leveleskönyvé
vel — a fejlettebb irodalmi környezet hatá
sára rendkívüli sikerrel —, de egyébként,
a jelen mű is bizonyítja irodalmi tudatának
hagyományos alaprétegei mit sem változ
tak, sőt inkább az avulás, a megmerevedés
jelei hatalmasodnak el rajta időlegesen.
Mint ismeretes, Mikes különös jelentősé
get, „érdemeftulajdonít annak, ha „valaki
csak egy könyvet fordítana is meg életében",
mert ezzel „mind magának, mind másoknak
használna". Ahogy áttekintjük Mikes for
dított műveinek repertoárját, nem annyira a
kiválasztó tevékenység körülhatároltsága tű
nik szemünkbe, mint inkább az a mohó
vágy és igyekezet, mellyel a sokféle, az egy
házi és világi irodalom határán mozgó
műveket, — a „jó könyveket" — akarja
átültetni magyarra szinte minden áron és
minél többet. Ugyanilyen igyekezettel és
hasonló írói tudattal itthon is találkozunk
éppen ezekben az években; elég csak utal
nunk Hermányi Dienes Józsefre, akinek for
dítói, kompilátori munkássága ugyanezt
a sok mindent fejölelni akaró törekvést és

munkalázt mutatja. (Mint például a mikesi
művekkel szinte tematikailag párhuzamba
hozható irásai: Kegyes együttbeszélgeiések,
A fó keresztény, Sidók talmudja, prédikációhomílái stb.)
Az Epistolák és evangéliumok magyará
zata kizárólag vallás-erkölcsi tartalmú. Kö
zelebbi vizsgálatot megérdemelt volna ennek
a vallásos tartalomnak néhány problémája.
Úgy véljük például, hogy az a sokat hangoz
tatott kétfajta nézet, mely közül az egyik
Mikes előfelvilágosodáshoz kapcsolását eltúlzottan vallotta, éppúgy nem helyes, mint
a másik, amely a vallásos világnézet végletes
egyoldalúságát bizonygatta. Bár e munka
alapján szó sem lehet a korai felvilágosodás
megnyilvánulásairól, mégis figyelembe ve
hetjük, hogy a benne levő vallásos szellem
legtöbbször józan, reális, gyakorlati irányba
fordul, s mintegy a valóság talaján maradva
kerüli a vallási misztika és extázis végleteit.
Néhol a katekizáló szöveg száz meg száz
oldalainak szövevényében szinte már úgy
érezzük, hogy Mikes érzéketlenül fut át
egyes passzusokon, s rutin- és észmunkával
halad csak előre. Sehol sem tapasztalhatjuk
az átérzésnek az átlírizálásig fokozódó inten
zitását, amely régi irodalmunkban sok
vallásos szöveget a széppróza magasába
emelt. Oka ennek a viszonylagos erénynek
és egyszersmind gyengeségnek az eredeti
francia szöveg szabályhoz kötött merevsége
is, de ugyancsak számításba veendő a val
lásos Mikes józan gondolkodásmódja.
Helyenként az az érzésünk, hogy a kiadás
jegyzetei a mikesi vallásos felfogásból fakadó
kérdések helyi értelmezését kerülik, illetőleg
mű a kiadás későbbi szakaszára halasztják.
Természetes, hogy a teljes, reális összefüggé
sek itt sem adhatók, de a Levelek írójának
és az Epistolák...
fordítójának nézetei
már bizonyos mértékig szembesíthetők len
nének, mint például a bibliai beállítottságá
nak korábbi és későbbi alakulása stb.
Hasonló értelemben vetődik fél a Homíliák
és a janzenizmus viszonyának kérdése.
Hopp, Lajos a szakirodalom alapos ismereté
ben ismételten megállapítja, hogy e mikesi
mű a „janzenista szellemű munkák körébe
tartozik", a tárgyi jegyzetekben is gyakran
és kitűnő szakismerettel visszatér e probléma
körre, de a teljesértelmű bizonyítást és az
összefogott motivációt elhárítja magától:
„Óvakodtunk azonban ezeket a vonásokat
az Epistolákban eltúlozni, az ilyen kérdések
szakembereire hagyva e jellegzetességek
behatóbb kritikai vizsgálatát." Érdekes meg
említeni, hogy már 1955-ben Baróti Dezső
— Gálos Rezső könyvéről írott bírálatában —
felvetette az e kérdés körüli huzavonát,
megállapítva, hogy Gálos csak egy rövid
utalásban, szinte „viszolyogva" veszi tudo
másul Mikes janzenista inspirációit. Jelen

kötetünk esetében távolról sem így vetődik
fel a kérdés — nem monográfiái igényekkel
lépünk fel —, csupán csak azt az óhajt
szándékoztuk kifejezni, hogy jó lenne már
e kérdésben egy fokkal előre lépnie az iro
dalomtörténeti kutatásnak.
Mikes szóban forgó könyve bibliai szö
vegekből s ezek magyarázataiból áll. Ért
hető módon a bibliai személyek, helyek és
események tömege fordul itt elő. A jegyze
tek ezeket ritkán, csak a „közérthetőség"
határán túl magyarázzák, a névmutató
pedig egyáltalán nem veszi őket számításba.
A részletesebb felvilágosítást „igénylők" szá
mára megfelelő segédkönyvek bibliográfiáját
adja, amely munkákból az adódó problémák
tisztázhatók. Igaz, hogy már a szöveg maga
is a magyarázat célját szolgálja, és tény,
hogy a bibliai vonatkozások zömmel kívül
esnek a filológiai érdekeken, mégis bőkezűb
bek lettünk volna a jegyzetekkel, mivel
a „közérthetőség" határa bibliai vonatko
zásban elég változó. A legfontosabb, a szö
vegkritikai szempontból kulcsfontosságú bib
liai fogalmak jegyzetelését fontosnak tart
juk e mű sajátos tartalma miatt, mert jelen
leg néha az a visszás helyzet adódik, hogy
a jegyzetek másod- harmadrangú egyéb
problémát megvilágítanak, de több, a szö
vegmegértés miatt lényeges kérdés megvilágítatlan marad, mert azok esetleg „köz
ismert" bibliai vonatkozásoknak foghatók
fel. — Ha már a Bibliánál tartunk, meg
említjük, hogy nem ártott volna végérvénye
sen tisztázni a Káldi György-féle bibliai
szövegnek viszonyát a műbe átvett epistolaés
evangélium-szemelvényekhez.
Mikes
ugyanis a Káldi-bibliából írta ki a hosszabbrövidebb bibliai szövegeket. De hogy el
járása közelebbről milyen nyelvi, stiláris
jegyeket mutat, arról alkalomszerűen csak
a konkrét utalásokból értesülünk, igaz
elég gyakran, s nem a követett eljárás egé
szét feldolgozva.
A sajtó alá rendező minden igyekezete
ellenére — sajnos — nem tudott a kiadás
lényegesen előrelépni a mű eredetijének és
az ismeretlen francia szerzőnek felderítése
tárgyában. Mint írja, „továbbra is nyitva
kell hagynunk a szerzőség kérdését". Sorra
behatóan elemzi az eddig gyanúba fogott
szerzőket (Pouget, Le Tourneux, Quesnel),
de jó kritikai érzékkel, friss franciaországi
kutatásai alapján sorra tisztázza és elutasítja
az alaptalan feltevéseket. Valóban inkább
csak szellemi rokonság áll fenn e munkák
esetében s nem azonosság. Nem hiányoznak
viszont további feltevések sem, mint pl.
a Rákóczi-könyvtárban meglevő szerző nél
küli, négykötetes munka valószínű-forrás
nak tekintése, de mindezek még bizonyító
adatokra várnak. Meg kell tehát eléged
nünk azzal a ma is biztosnak látszó követ241

keztetéssel, hogy az Epistolák . . . forráste
rülete a XVII—XVIII. század katolikus egy
házi irodalom homília műfaja.
Az ilyetén ismeretlenségben maradt szer
zőről, illetőleg az ismert forrásterületről
előadottak, valamint a magyar fordítás
ismerete vetnek fel néhány vitás gontolatot.
Hopp Lajos az eredeti mű színvonalát úgy
ítéli meg, hogy az „a kiválóbb homíliák
közül való", és így azt az „elsőrendű francia
egyházi próza termékei közé" tartozónak
véli, amely „vetekedett a barokk és klasszi
cista szépprózával". A szakirodalom egyik
része viszont inkább „a kor másodrendű
francia irodalmát" szokta emlegetni Mikes
forrásául, s e műre vonatkozóan különösen.
Szerintünk az igazság a két nézet között
van. Az „elsőrendűség" aligha állja meg a he
lyét, legfeljebb csak a szerző saját korabeli
teológiai felkészültsége és klasszikus nyelvi
igényessége oldaláról nézve. Szépprózai ér
telemben viszont semmiképp sem vetekedhet
a kor szépirodalmával. Inkább a kátészerű
homíliák közé tartozott, amelyek a XVIII.
század legelején gyorsan avulttá, idejét
múlttá váltak és így igen kevéssé voltak
kedveltek. Sem az áhítat, sem a „tudós"
elmélkedés célját nem szolgálták igazán,
és az unalmasan pergő katekizáló kérdéseket
feleleteket (Mint pl.: „Mit tanultunk...,
Mit kell érteni..., Mire int az apostol...,
Mit mond..., Miért mondja..." stb.) a ké
sőbbiekben hamarosan felváltották a lélek
hez szóló, vagy a való élet epizódjaival
élő homíliák szépprózához közelebb álló
eszközei. (Például már itthon is a XVIII.
század elején, Erdélyben több protestáns
homíliagyűjtemény szakít ezzel a katekizáló
megoldással, s papi szerzők is elítélik a csű
rés-csavarásnak e „régi" szokását.) — Két
ségtelen azonban, hogy a feltételezett ere
deti mű, illetőleg forrásterülete a klasszikus
ízlés szintjén nagy hatóerőt, és a provinciális
szintről való kilépést jelentette Mikes szá
mára. Mi kevésbé érezzük a barokk jelen
létét ugyanolyan dominálónak, mint erre
Hopp utal. Inkább a mértéktartó szabály
szerűség, avagy talán a klasszikus merevség,
a megszűrt, letisztított, dogmatikus teológiai
ismeretek és tudnivalók szilárd szerkezetű
elrendezése lehetett benne az uralkodó vonás.
Az eredeti mű és szerzőjének ismeretlen
sége következtében e mikesi fordítás kiadása
sok szempontból bonyolultabbá vált, ese
tenként áthidalhatatlan akadályokba üt
között. A bizonytalanság hangulatát adja
ez, főleg a közelebbről vett fordító Mikes
megítélése tárgyában, mert nem volt meg
az a bizonyos fogódzó, ahol az eredetivel
való összevetés feleletet adna szövegkritikai
kérdésekre is. így Mikes fordítói működé
sének, írói fejlődésének tárgyias vizsgálatá
hoz e kötet csak a francia forrásmű kiderí
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tése után nyújthat teljes keretet. Fordítás
technikai oldalról addig úgyszólván semmit
sem tudhatunk meg bizonyosan. Fontos
lett volna betekintést nyerni Mikes fordítói
műhelytitkaiba e legterjedelmesebb fordítása
alapján. Fordítási módszereiről egyébként
tudjuk, hogy a „szabadon fordítás"-t sze
rette és hajlama volt változtatásokra, mó
dosításokra, betoldásokra. Esetünkben is
izgató lenne ez a kérdés, különösen szépiro
dalmi vonatkozásban, hogy a példaanyag
ban, kitérőkben és a magyarázatokban meny
nyire ragaszkodott az eredetihez, vagy mi
lyen mértékben lelhetünk egyéni betoldá
sokat. Annyi azonban bizonyosan kiderül
a magyar szövegből, hogy ezeknek a „szép
prózai szigetek"-nek itt nem volt túlságosan
nagy mértékű alkalmazása, noha egyes
bibliai részletek egyenesen kiváltják a sajá
tosan egyéni „toldalékokat", a konkrét
kort világító megjegyzéseket, miként ez
az eljárás hazai szerzőknél, pl. Hermányinál oly nagy bőségben és sikerült megoldásban
található bibliai szövegek magyarázatakor.
Most már az ismeretlen eredeti műtől
függetlenül, csupán Mikes munkáját, írói
teljesítményét tekintve, az az érzésünk,
hogy ezúttal a kelleténél magasabb érték
rendbe került a mű (pázmányi prédikációk
szintjéhez való mérés). Be kellene vallanunk,
hogy ez a munka Mikes gyengébb írásai
közül való, ami azonban semmi esetre sem
jelentené a benne levő gazdag értékek
tagadását. A mű mondanivalója már a for
dítás idején, 1740 tájt nem is „kissé" volt
avult; szépprózai előrelendítést még a homília
műfaj lehetőségein belül sem jelentett.
E munkájával inkább csak a francia stílus
fegyelem iskolájának hatása mélyült el,
többek között írónk fordító készsége nevelő
dött, szókincse gazdagodott a tetemes szöveg
áttétel által. Amit viszont a jegyzetbeve
zető mint a homíliagyűjtemények jeles
erényét hangsúlyozza s amire mi is utaltunk:
„ . . . a beleszőtt kis históriák"-at, „szóra
koztató, szépirodalmi elemek"-et, „világi
tárgyú betétek"-et, „társadalmi problémáid
at stb., itt hiába keressük. Még a Bibliából
kiemelt, kerek kisepikai egységek sokkal
inkább erre mutatnak, s legkevésbé az explikációk. Teljes a szakadék e szempontból
a Leveleskönyv írója és az Epistolák...
for
dítója között. A jó mesélő, enyelgő, esetleg
tréfálkozó Mikes eltűnt, a kicsiny hétköz
napi világ modern ábrázolója helyett egy
nagynak vélt ügy szolgálója lett, „á!eposzi"-ra
cserélte fel a novellisztikus szépprózai ma
gatartást. Mint Mikes tréfásan maga fejezte
ki leveleiben: amikor szépprózát alkotott,
„leszállott a prédikáló székből", hogy leírja
„haszontalan" dolgait és gondolatait; most
ellenkezőleg a prédikáló szék magaslatán
helyezkedett el, hogy a hasznosnak vélt

gondolatokat tolmácsolja. Ebbéli törekvésé
ben messzemenően „segítette" az eredeti
mű.
Többször utaltunk már e munka és a
hazai hagyományok kapcsolatának fehér folt
jaira. Mikes fordításának megértése is vál
tozatlanul abból az alaptételből vezethető
le, hogy írónk nem valami magános, a hazai
alaptól teljesen elszakított csoda, egyedül
álló sziget. Mikes nem feltétlenül a francia
irodalomtól tanulta meg azt, ami a legmara
dandóbb, magasrendű irodalmi érték benne.
Többen rámutattak már, hogy eltéphetetlen
kapcsolat fűzi az írót az egykorú hazai
irodalmisághoz, s hogy prózája a XVIII.
századi magyar irodalomnak és nyelvnek
továbbvitele. Jelen esetben — fordításról
lévén szó — szükségszerűen kevesebb az
érintkező pont ebben az irányban, de mégsem
oly minimális, hogy hangsúlyt ne kapjon.
A Leveleskönyv anyagából természetszerűen
következett a párhuzamba állítás; itt azon
ban bonyolultabban, csak a forrás áttételein
keresztül derülhet erre fény. Példának emlí
tem csupán a probléma láttatására, hogy
míg kiadásunk I. kötetének (Leveleskönyv)
jegyzetelésében közel félszáz jobbnál jobb
utalást találunk az egyik hazai, kortárs író,
Hermányi Dienes József rokon művének ha
sonló jegyeire, itt már mindössze egyetlen
egy utalást fedezhetünk Jel, noha rokon
műben és hasonló magatartásban ezúttal
sincs hiány.
Mikes európai műveltségének a szakiro
dalomban sokat hangoztatott tétele nem
erősbödik e munka alapján. A kor átlag
szintjén levő biblikus műveltséghez ad csak
alapot. A szélesebb kulturális horizont
csupán e leszűkített mederben nyilvánulhat
meg. (Kiváló auktorok ismerete: Ágoston,
Kempis, Chrysotomus, Szent Bernát, Szent
Ambrus stb.)
Ha a Leveleskönyvben csodált nyelvi
és stiláris elemek e műben is magas „mikesi"
szintet érnek el, mégsem lehet említés
nélkül hagyni, hogy ez a prózai nyelv bi-

zonyos alakuláson ment keresztül. Nem
változtak ugyan meg benne az írni tudás
erényei, de talán azáltal, hogy a franciás
stílusfegyelem erősebben érezteti hatását,
ízességben, természetességben és élményt
keltő hatásban sokat vesztett, mértéktartóbb,
merevebb lett. így a Leveleskönyvhöz viszo
nyítva, a nyelv és stílus oldaláról nézve
is, csak mint erősen másodlagos munka
kerülhet számításba az életmű megítélé
sekor.
A kiadói munkát minden tekintetben
őszinte elismerés illeti. A kritikai kiadás
követelte és a különben is nehéz, bonyolult
feladatot kitűnő technikai megoldással si
keresen realizálta. Egyedüli zavaró momen
tum a sajtóhibák vagy inkább nyomda
hibák ismételt előfordulása, ami az alapos,
tollhibákat is jelölő szövegjegyzetekkel igen
csak ellentétes hatású. Tudjuk, hogy a
sajtóhiba teljesen kiküszöbölhetetlen, de
kritikai kiadás esetében helyes lenne az utó
lagos sajtóhiba-felsorolás gyakorlatát al
kalmazni, s a ritka, de zavaró nyomdahibá
kat (sorvégi szétesés és rossz összerakása)
utólagosan feltüntetni. (Például 553. 1.;
36a; 7 — 10 sorban: „m ama" = „és ama",
„akoporsoeshoz" = „a koporsóhoz és",
„soene" = „mene" stb.)
Mikes összes műveinek a kiadásban most
sorra kerülő kötetei évszázadok után év
századokra készülnek. Nem siettetnénk ezért
a szokásos hangzatos fordulattal a további
kötetek „mielőbbi" megjelenését. Nyugodt
és mélyreható munkafolyamattal kell szá
molnunk, hogy a még sok problémát fel
vető életmű valóban maradandó közreadást
kapjon. Hangsúlyozzuk végezetül, hogy
a kiadás eddigi produktuma egészében szín
vonalas, jó munka eredménye. Biztonság
gal tekintünk az „összes művek" méltó
megvalósulása elé. Biztosítékot nyújt ehhez
elsősorban a szerkesztőnek a mikesi életmű
iránti munkabíró elhivatottsága és az ide
vágó, elismerten sokrétű ismerete és tapasz
talata.
Gyen is Vilmos

TRÓCSÁNYI ZSOLT: WESSELÉNYI MIKLÓS
Bp. 1965. Akadémiai K. 560 1.
Wesselényi Miklós alakja és munkássága
mindenkor szervesen beletartozott a magyar
irodalomtörténetírás érdeklődési körébe. Erre
a figyelemre Wesselényi nem csupán mint
a politikai irodalom és a szónoklat kiváló
művelője tarthat igényt, s az indokolás még
akkor sem válik teljessé, ha az őt kora
legtöbb jelentős írójához (Kazinczy, Ber
zsenyi, Döbrentei, Kölcsey, Vörösmarty,

Bajza, Kemény Zs. stb.) fűző személyes
kapcsolatra utalunk. Ezeknél a — korántsem
lényegtelen — mozzanatoknál is súlyosabban
esik latba az a jól ismert, s bővebb igazolásra
itt aligha szoruló tény, hogy Wesselényi
közéleti szereplése, az abszolutisztikus kor
mányzati módszerek elleni fellépése, vala
mint üldöztetésének és sorsának már életé
ben szimbolikus érvényre emelkedő példája
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