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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a kor egész irodalmának egyik fontos szel
lemi, érzelmi és erkölcsi energiaforrása
volt, s így (közvetve és közvetlenül is)
számottevő mértékben hozzájárult a libe
rális színezetű romantika kibontakozásá
hoz.
Kétségbevonhatatlan igazságot állapít
meg Trócsányi Zsolt, amikor könyvének
már legelső lapjain leszögezi: „Az irodalom
aránytalanul többet tett azért, hogy a ma
gyar történelemnek ez a nagyszerű alakja
méltóan kerüljön be a nemzeti köztudatba,
mint a magyar történetírás." (7.) A Wesse
lényi alakját felidéző, emlékét megörökítő
klasszikus irodalmi alkotások mellé csak
most, Trócsányi könyvének megjelenésével
sorakozott. fel az első, valóban tudományos
színvonalú monográfia. (Korábban mind
össze egyetlen terjedelmesebb munka tűzte
ki céljául Wesselényi pályafutásának rész
letes feldolgozását. Kardos Samu 1905-ben
publikált kétkötetes művének azonban csu
pán a hőséért őszintén lelkesülő szerző
által nagy szorgalommal összegyűjtött s
a szövegbe beiktatott dokumentumok köl
csönöztek bizonyos értéket, szintetikus szem
pontoknak, a tárgyalt történelmi folyamatok
érdemi elemzésére való törekvésnek nyomát
sem lelni benne.)
Trócsányi Zsolt könyve, amely hangsú
lyozottan az adósságtörlesztés és elégtétel
adás szándékával íródott, mai történettu
dományunk legjava terméséhez tartozik.
A Wesselényi személyével kapcsolatos, fenn
maradt forrásanyag hatalmas mennyisége
nyilvánvalóan a vállalkozás sikerének egyik
legfőbb záloga volt, ám ugyanez a körül
mény egyszersmind a feladat rendkívülien
súlyos és bonyolult voltának mércéjéül
is szolgálhat. Trócsányi mesteri biztonság
gal, imponáló fölénnyel uralkodik óriási
anyagán. Sehol sem vész el az adatok töm
kelegében; a példás gonddal feltárt részletek
sokaságát szilárd logikájú gondolatmenet
és jól áttekinthető szerkezet fogja egységbe.
Biográfusi erényei a (már korábbi munkái
ból megismert) hivatott társadalomtörté
nész képességeivel párosulnak: nyomon kö
vetve hősének politikai útját, mindig szem
előtt tartja azokat az alapvető gazdasági
és szociális természetű realitásokat, amelyek
Wesselényi tevékenységének kereteit és fel
tételeit megszabták. Különösen tanulsá
gosak (s nem egy helyütt újszerűek) azok
a fejtegetései, amelyek a magyarországi
és az erdélyi viszonyok között a XIX. sz.
folyamán fennálló eltérések okaira és össze
tevőire világítanak rá. Ennek a — mind a
társadalmi struktúrára, mind a politikai
intézmények és mozgalmak jellegére messze
menően kiható — fejlődési fáziskülönb
ségnek pontos számbavétele ui. nem csupán
Wesselényi pályájának, hanem a reform
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korszak egész történelmi problematikájának
megértéséhez is elengedhetetlen.
Wesselényi életének első — az 1825-i
országgyűlés kezdetéig terjedő — harminc
évéről: az őt útnak indító családi környezet
szerepéről, valamint az érlelődés és felké
szülés időszakáról a monográfia csupán
tömör (bár a lényeget szerencsés kézzel
megragadó) áttekintést ad. A szerzőt —
amint erre maga hívja fel olvasói figyel
mét — rajta kívül álló, kiadástechnikai
természetű okok késztették rá, hogy ilyen
megoldáshoz folyamodjon. Művét (amelynek
méretei így is tiszteletet parancsolok)
ui.
eredeti terjedelmének kevesebb mint 2l3-ára
kellett — mindenekelőtt az első rész jelen
tős hányadának elhagyása révén — össze
vonnia. A kényszerű rövidítésnek aligha
nem áldozatul estek olyan részletek is,
amelyeknek elsősorban az irodalomtörté
nész látta volna hasznát. A megjelent szöveg
egyes célzásai alapján joggal tételezhetjük
fel, hogy az eredeti, teljesebb változat meg
felelő alapossággal foglalkozott az ifjú Wes
selényi egyéniségének formálódásába bele
játszó intellektuális, művelődési hatások
kal is, s nem feledkezett meg azokról az
impulzusokról sem, amelyek őt az 1810-es
évek — Döbrentei Gábor szervező tevékeny
sége nyomán megélénkülő — erdélyi iro
dalmi élete felől érhették.
Az első fejezetek kissé sommás voltá
ért a monográfia következő szakaszainak
gazdagsága nyújt bőséges kárpótlást. Wesse
lényi az 1830-as évek első felében ér fel
politikai pályafutásának tetőpontjára, s vá
lik feltűnően rövid idő alatt a magyaror
szági és erdélyi ellenzék elismert tekintélyű
vezérévé. A könyv hű és pontos képet ad
erről a folyamatról, s kellő fénybe állítja'
azt a lenyűgöző aktivitást, amellyel hőse
az ellenzék egységes, ütőképes táborrá való
összekovácsolása érdekében fáradozott. A szer
ző történetírói kvalitásai véleményünk sze
rint az 1830-as évek magyarországi és er
délyi országgyűléseinek szentelt, ill. a Wesse
lényi nevezetes hűtlenségi perének lefolyá
sáról beszámoló fejezetekben mutatkoznak
meg a legteljesebben. Trócsányi szemmelláthatólag akkor érzi magát igazán elemében,
amikor — a levéltári forrásokra támaszkodva
— valamely döntés megszületésének útját,
e
gy-egy taktikai hadmozdulat sikerének
vagy kudarcának okait, egy váratlannak
tűnő fordulat rejtett, csak a körülmények
aprólékos vizsgálata révén felfejthető indí
tékait kell bemutatnia. Könyvének olvasója
így az álláspontok és magatartásformák
változatos skáláját ismeri meg, látja az
erőviszonyok mozgását, szüntelen hullám
zását, a különféle, egymást gyakran szeszé
lyes módon keresztező érdekek és elkép
zelések kavargását, s az innen adódó —

nemegyszer egyik fél szándékait sem fedő —
bonyolult következményeket. Ez a realiszti
kus jellegű, az eseményeket és szituációkat
a maguk összetett voltában leíró és elemző
szemléletmód azonban legkevésbé sem ho
mályosítja el, sőt ellenkezőleg: még hang
súlyosabbá teszi Wesselényinek és harcos
társainak emberi nagyságát, küzdelmük
hősies pátoszát. Teljes határozottsággal
mondhatjuk ki: Horváth Mihály klasszikus
műve, a Huszonöt év Magyarország törté
nelméből óta nem született történettudomá
nyi munka, amely oly sokrétű és meggyőző
módon érzékeltetné a reformországgyűlések
jelentőségét, mozgósító, tudat- és jellem
formáló funkcióját, mint Trócsányi Zsolt
monográfiája. Az országgyűlési viták és
összecsapások inspiratív, gondolatébresztő
hatásáról beszédesen vall — mind költői
alkotásokon, mind levelekben és feljegyzé
sekben rögzített megnyilatkozásokon keresz
tül — a kor irodalma is. Az irodalomtörté
nészt tehát Trócsányi könyve olyan össze
függések mélyebb — mert deklaratív általá
nosságok helyett immár átfogó és módsze
res tudományos analízis eredményeire ala
pozott — megismeréséhez segítheti hozzá,
amelyekbe saját szorosabban vett kutatási
anyagának vizsgálata közben is mindunta
lan beleütközik.
Wesselényi munkásságának egyéb (első
sorban az eszmetörténet körébe vágó) vo
natkozásai korántsem kötötték le annyira
Trócsányi érdeklődését, mint hőse politikai
tevékenységének adatszerűen dokumentálható
— s a források segítségével sokszor a leg
apróbb részletekig felderíthető — mozzana
tai. Természetesen Wesselényi mindkét híres
könyve: a Balítételekről és a Szózat a magyar
és szláv nemzetiség ügyében önálló fejezetet
kap a monográfiában — ám e fejezetek
alig nyújtanak többet, mint a két munkában
foglaltak szabatos összegezését, amihez tö
mör (a tárgyalt írások legfőbb értékeit
az utókor számára felmutatni kívánó) mél
tatás csatlakozik. Wesselényi szellemi ar
culatának, világképének, valamint a magyar
politikai gondolkozás történetében elfog
lalt helyének (így Kossuthra gyakorolt be
folyásának) tüzetes megvilágításával adós
marad a szerző, s nem vizsgálja (eltekintve
néhány rövid, egyes idézett szövegrészek
stiláris szépségére figyelmezetető megjegy
zéstől) Wesselényi szónoki művészetének
sajátságait sem. Itt viszont már olyan prob
lémakört érintünk, amelynek kapcsán az
irodalomtörténetírás teendőiről sem hall
gathatunk. A politikai beszéd a XIX. sz.
első felének egyik megbecsült irodalmi mű
faja volt (bármely igényesebb — régi vagy
új — antológiát felütve, egy pillanat alatt
megbizonyosodhatunk erről). Történetének
feldolgozása, Felsőbüki Nagy Pál beszédei

től Kölcsey, majd Kossuth szónoki remeklé
seiig ívelő útjának megrajzolása nyomán
kétségkívül még árnyaltabb és teljesebb
képet nyernénk arról a sokágú, a szellemi
élet valamennyi területére kiterjedő folya
matról, amely az antik (kiváltképpen latin)
mintákhoz igazodó klasszicizmustól a ro
mantika uralomra jutásáig vezetett. Ami
Wesselényit illeti, ő ebben a sorban — úgy
hisszük — nemcsak kronológiailag, hanem
a fejlődés rendjét tekintve is valahol a kö
zépen helyezkedik el. Gondolatvilágának
fő pillérei a felvilágosodás és a korai libera
lizmus eszméi, valamint a hagyományos
magyar közjogi ellenzékiség — persze foko
zatosan módosuló tartalmú — doktrínái.
Innen veszi szónoki arzenáljának leggyak
rabban használt fegyvereit, de szívesen hasz
nál — mint színező, a hatást fokozó járulé
kos elemeket — a romantika képzetkincsé
ből származó motívumokat is. Egyelőre e
futó s aligha végleges érvényű megfigyelés
sel kell beérnünk — már azon oknál fogva
is, mert Wesselényi beszédei mindmáig
összegyűjtetlenek és túlnyomórészt publi
kálatlanok (aminthogy kiadásra vár még
roppant forrásértékkel bíró naplója és leve
lezése is), s így a kérdés iránt érdeklődő
irodalomtörténészt — a levéltári források
kezelésében gyakorlott historikussal ellen
tétben — már az anyag elemi szintű meg
közelítésére irányuló törekvésében is alig
leküzdhető nehézségek akadályozzák.
A szélesebb eszmetörténeti horizont hiá
nyával (valamint a szerzőnek hőse iránti,
érthető és megbocsátható elfogultságával)
függ össze az is, hogy Wesselényi teoretikusi
rangját a monográfia Széchenyi rovására
próbálja az indokoltnál magasabbra emelni.
A Balítéletekről tárgyalása során arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy Wesselényi „a ma
gyar liberalizmus atyja", s Széchenyiről
ugyanitt azt a — módfelett bizonytalan
jelentéstartalmú — megállapítást teszi, hogy
,,nem igazán liberális politikai alkat". (148.)
Ám egyrészt nyilvánvaló, hogy a liberaliz
mus hazai térhódításának kezdetét nem lehet
ennyire kategorikus módon egy bizonyos
személy fellépéséhez kötni. Másrészt pedig
a Balítéletekről, amely egyébként is messze
menően magán viseli (mint ezt Trócsányi sem
tagadja) a Hitel hatásának nyomait, gondo
lati súlyára nézve minden erénye mellett
sem vetekedhetik azzal a lenyűgözően nagy
szabású, a gazdasági és társadalmi élet
mozgástörvényeinek kivételes élességű át
látására alapozott reformprogrammal, amely
nek körvonalai Széchenyi hármas főművé
nek lapjain rajzolódnak ki. Wesselényi
jelentőségéről, az 1830-as évek politikai éle
tében betöltött központi szerepéről Trócsányi
nem annyira a Balítéletekről ismertetésével,
mint inkább annak cáfolhatatlan hitelű
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bizonyításával győz meg, hogy a liberális
eszmék diadalra juttatását célzó, az ellen
zék működésének mikéntjét hosszú időn
át megszabó konkrét harci formák és tak
tikai módszerek kidolgozásában csakugyan
ő vállalta magára az oroszlánrészt.
Túlságosan immanens jellegűnek, a ma
gyar és európai történelem tágabb összefüg
géseiből kiszakítottnak érezzük a Szózat
a magyar és szláv nemzetiség ügyében tárgya
lását is. Trócsányi mindössze egyetlen mon
dattal céloz arra, hogy a munka terve „a hor
vát s szlovák kérdések az 1840-es évek
legelején történő erős kiéleződése hatására"
érlelődött meg Wesselényiben. (412.) E konf
liktus különböző megnyilvánulási formáira
(pl. Thun Leó és Pulszky Ferenc élénk vissz
hangot kiváltó polémiájára, amely feltehe
tőleg Wesselényit sem hagyta közömbösen)
viszont már nem tér ki, s azt sem próbálja
meg kinyomozni, milyen — akár élőszóbeli,
akár nyomtatott — információs forrásokból
merítette a Szózat „polgári halottként"
Gräfenbergben tartózkodó írója a szláv
nemzeti törekvésekre vonatkozó értesülé
seit. Hiányoljuk Wesselényi elgondolásai
nak a Palacky-féle — szintén a Habsburg
monarchia föderatív átalakítását javasló,
csakhogy ezt az elvet a magyar korona
országaira is kiterjeszteni kívánó — ausztroszláv koncepcióval való szembesítését is.

A Szózat utóéletének vizsgálatába sem bocsát
kozik bele a monográfia (az 1940-es években
megjelent új kiadás tényét még mint biblio
gráfiai adatot sem regisztrálja), csupán a mű
egykorú fogadtatásáról ad számot. Ezzel
kapcsolatban egy apró, filológiai természetű
észrevételt kell tennünk. Trócsányi megem
lékezik (471—472.) arról a Wesselényi mun
kájára reflektáló, francia publicista tollá
ból származó névtelen röpiratról, amely
1843-ban Lipcsében látott napvilágot; szer
zőjének kilétéről azonban nem nyilatkozik.
Az újabb szakirodalom — Asztalos Miklós
nyomán — Auguste de Gerando művének
tekinti a könyvecskét. Ha Trócsányi esetleg
nem fogadja el ezt a feltevést, úgy közölnie
kellett volna a maga ellenérveit; a korábbi
kutatási eredmények egyszerű figyelmen
kívül hagyása viszont semmiképpen sem
helyeselhető.
A kiadó ízléses tipográfiai kivitelben,
jó minőségű papíron bocsátotta közre Tró
csányi Zsolt monográfiáját, ám szigorú
megrovásra szolgált rá azzal, hogy a könyvet
névmutató nélkül jelentette meg, és így —
alig néhány lapnyi terjedelmi többlet meg
takarítása érdekében — lényegesen csök
kentette egy, a korszak valamennyi kutatója
számára nélkülözhetetlen forrásmunka hasz
nálhatóságát.
Oltványi Ambrus

JÓKAI MÓR ÖSSZES MÜVEI
Szerk.: Lengyel Dénes és Nagy Miklós. Regények. — Egy játékos, aki nyer. (1882). Sajtó alá
rendezte: Nacsády József. 307 1. — Rab Ráby. (1879). Sajtó alá rendezte: Kovács Győző és
Nagy Miklós. 677 1. - A Damokosok. (1883). Sajtó alá rendezte: Végh Ferenc. 322 |. - A
három márványfej. (1887). Sajtó alá rendezte: Oltványi Ambrus. 572 1. (Jókai Mór Összes
Művei, 26., 38., 44., 50.)
'Az 1966-ban kiadott kötetekkel befe
jezéshez közeledik a regények ciklusa. A há
rom márványfej, A Damokosok az 1875
utáni korszak jellegzetes termékei. Kalandos
történelmi regények, amelyekben feltűnő
módon eluralkodnak a pusztulás képei:
kataklizmák, városok, népek pusztulása.
A vizsgált kötetek között nincs is jelentős
regény az egy Rab Rábyt kivéve.
A kritikai kiadások használhatósága,
érdeme a főszöveg helyes kiválasztásától,
néha kissé megalkotásától is függ. A vizs
gált négy kötet esetében kéziratra alig
támaszkodhattak, két esetben teljesen hiány
zik (Rab Ráby, Egy játékos), a másik két
esetben csupán töredékek — A Domokosok
nál két és fél fejezet, A három márványfej
kéziratának kétharmada — maradtak fenn.
Mind a négy esetben egységesen követték
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az egész sorozatra érvényes — helyesen
megállapított — elvet: az első kötetkiadást
tekintették a kritikai kiadás alapjának.
Figyelembe vették és a szövegváltozatokban
közlik a kézirat, az első hírlapi közlés és
a Nemzeti kiadás (a továbbiakban NK)
variánsait.
m A szövegváltozatok terjedelmességét rend
re kifogásolták a JKK recezensei. Megálla
pításunk szerint még mindig sok a feles
leges variáns. íme egy példa: Az első kiadás
-bul, -bül; -rul, -rül; -tul, -tül ragjait a NK
következetesen -ból, -bői; -ról, -ről; -tói,
-tői formákra változtatja. A vizsgált kötetek
egységesen visszaállították az első kiadásnak
megfelelő állapotot, de e variánsokkal már
nem szaporították a szövegváltozatokat,
csak összefoglaló regisztrálást adtak. (Rab
Ráby, A három márványfej)

