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MIKES ÉS A KORAI FELVILÁGOSODÁS

Tanulmányunk címének megválasztása rövid indokolást kíván: hogyan kerül összefüggésbe
Rákóczi kamarásának irodalmi életműve a korai felvilágosodással. A kérdés előzményei nem
ismeretlenek a Mikes-szakirodalomban. Toldy Ferenctől és Gyulai Páltól Zolnai Béláig többen
megpróbálkoztak, hogy valahogy elhelyezzék a rodostói írót a XVIII. század első felének euró
pai szellemi térképén. Egyesek érthetetlenül elszigetelték; mások egyoldalúan a XVII. századi
áramlatokhoz kötötték; voltak akik a felvilágosodással is kapcsolatba hozták. A Mikes-életmű
kirajzolódó erővonalai nagyobb körültekintésre és elmélyültebb vizsgálódásra ösztönöznek.
A Mikes-kutatás már sok mindent fölszínre hozott; de inkább csak az összehasonlító műfajés tárgytörténet, a forráskutatások, nyelvi és stílusvizsgálatok területén mutatott föl bizto
sabb eredményeket. Kevesebb megnyugtató eredmény született világnézeti, eszmetörténeti
téren, a társadalmi gondolkodás vagy az írói tudat, szemlélet s az esztétikum szemszögéből.
De nemcsak Mikes műveinek értékelésével állunk így, többé kevésbé elmondható a Rákóczi
szabadságharc és emigráció irodalmának egészére, ha ennek az ideológiai szempontból igen
összetett, gazdag periódusnak szellemi arculatát a korai felvilágosodás oldaláról vizsgáljuk.
Az ilyen összefüggés-keresés és megfogalmazás egyben azt is jelenti, hogy a mikesi élet
művet egyértelműen a korai felvilágosodás korszakához kötjük. Az író csaknem fél évszázados
alkotó munkássága időben az E. Winter által1 elég tágan megjelölt kb. 1650—1750-es fejlődési
út XVIII. századi szakaszába, a magyarországi és erdélyi vagy középkelet-európai felvilágo
sodást megelőző évtizedek irodalmi áramába torkollik.
Legutóbb a XVIII. századi magyar irodalom és felvilágosodás kutatásának feladatairól
rendezett vitán — részben fejlődéstörténeti szemszögből, másrészt periodizációs megfontolás
ból — elhangzottak olyan észrevételek, hogy a XVIII. század harmincas éveiben kezdenek
sűrűsödni a korai felvilágosodás kibontakozására jellemző elemek.2 A vitában résztvevő tör
ténészek is emlékeztettek arra, hogy ennek a jelenségnek bizonyos előzményei visszanyúlnak
a Rákóczi-szabadságharc korába. Ennek kimunkálása közös feladat. S ha Winter említett
(Frühaufklärung c.) könyvének tanulságaira és hiányaira gondolunk,3 a Rákóczi-szabadság
harc és emigráció időszakának új szempontú tanulmányozása lényeges vonásokkal egészítheti
ki, nemcsak a hazai, hanem a középkelet-európai korai felvilágosodás fejlődésképét.
Egy ilyen távlatú kutatási program Mikes életművének feldolgozásában újabb követel
ményeket és igényeket támaszt. Következetesen életművet említettem, ezzel is jelezve, hogy az
immár másfél évszázados Mikes-kutatásoknak jobbára a Törökországi Levelekre épített bázisát
— a levélíró és fordító párhuzamosan folytatott irodalmi munkásságára —, a teljes írói étet•E. WINTER: Frühaufklärung. Der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel- und
Osteuropa
und die deutsch-slawische Begegnung;. Berlin 1966. 111
2
A XVIII. századi magyar irodalom és a felvilágosodás kutatásának feladatai. (SZAUDER
József.) ItK 1969. 137., 141-43., 157., 162-63., 166., 171-72 (vita).
•Vö. az ItK 1969. 111 és a Helikon VF 1970. 505. megjelent bírálatokat.
1 Irodalomtörténeti Közlemények
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műre kell kiterjesztenünk.1 De nem egy magányos életműre, hanem az egész (lengyel-, francia-,
törökországi) Rákóczi-emigráció történetének és irodalmának alkotó részére. S mivel a kuruc
emigráció irodalmának ideológiai gyökerei meghatározóan a nemzeti függetlenségi (fegyveres)
mozgalom időszakába nyúlnak vissza, indokolt és szükséges, hogy Mikes Kelemen életét és
műveit a Rákóczi-szabadságharc és emigráció irodalmának elnevezhető, a hazai fejlődés
történetbe ágyazott periódus keretében tanulmányozzuk.
Mikes esetében arra is tekintettel kell lennünk, hogy az író nemesi szemlélete nem az átlagos
magyarországi vagy erdélyi köznemesi szemléletmód jellemző példája, hanem kiemelkedően
egyéni jellegű; ugyanakkor az erdélyi (háromszéki) hagyományokban s még inkább a Rákóczi
szabadságharc nemzeti ideológiájában, a fejedelem és a kuruc kancellária által propagált
nemesi-nemzeti függetlenségi történetfelfogásban5 gyökerezik, társadalmi reformelgondolásai
ból, s kulturális programjából táplálkozik. Mikes világnézete Rákóczi közvetlen környezetében,
fejedelmi udvarában, illetve a lengyel, francia és török földön bujdosó fejedelem személyes
kíséretében szerzett tapasztalatain és olvasmányain alapul.
trói szemléletének alakulására döntő befolyású tényező emigrációs állapota. Mikes hazájá
ból fiatalon száműzött, fő- és jószágvesztésre ítélt székely középnemes, aki nemességére
Rákóczi mellett betöltött udvari hivatala, nehéz sorsra jutott urához fűződő rendíthetetlen
hűsége s nem utolsósorban, rendkívüli műveltsége tudatában büszke. Bizonyára ez is közre
játszott abban, hogy a nemesség, a mágnások erkölcsi szempontú és nemzeti tartalmú bírálatá
ban a legélesebb hangot az önzetlen hazaszeretet eszménye, a nemzeti művelődés, a kultúrált,
dolgos életmód, a fejlett udvari és társasági élet és polgárias igények szemszögéből üti níeg.
A polgáriasnak tűnő mikesi nézőpontok mögött bonyolult társadalmi háttér húzódik meg.
Ha ugyanis az európai korai felvilágosodás sokrétű szellemi mozgalmát egy széles medrű,
a feudalizmus rendi viszonyai között megindult gazdasági-társadalmi, nemzeti-polgári fejlődés
és átalakulás kísérő jelenségének fogjuk föl, közép-kelet-európai viszonylatban — a feudális
rendi osztályviszonyoknak megfelelően —, a polgári erők gyengesége folytán, a módosulás
szembetűnő: a polgárosodás és nemzeti mozgalom ellentmondásos nemesi képviselete még a
felvilágosodás betetőzésének folyamatára is jellemző.
Az Erdélyből elindult Mikes irodalmi alkotásai kb. 1717—1761 között keletkeztek; egy olyan
sokatígérő kísérlet után, amikor a bécsi (un. konfessionalis) abszolutizmustól létében fenye
getett soknemzetiségű rendi-nemesi Magyarországból, az erdélyi fejedelem vezetésével, egy
független, központosított, toleráns, modern nemzeti állam megteremtésének lehetősége csillant
föl. S itt kapcsolódik össze legszorosabban Mikes életműve a korai felvilágosodás egyik leg
messzebbre látó hazai egyéniségének, II. Rákóczi Ferencnek munkásságával. A fejedelem
tágabb irodalmi érdekű, politikai, publicisztikai, államelméleti síkon dolgozza föl a valóság
nyújtotta élményeket; kamarása a bujdosás évtizedeiben szépirodalmi köntösbe öltözteti az
átélt hősies, de sikertelen vállalkozás előremutató társadalmi és művelődési tapasztalatait.
Induljunk el ezen a nyomon.

* Erre figyelmeztetnek Mikes Kelemen Összes művei I., IL, III. kötetével kapcsolatos
eddigi bírálatok is: BÁN Imre (Helikon VF 1967. 131-133; 1972. 269), BARÓTl Dezső
(Acta Litteraria 1967. 327-330), V. WINDISCH Éva (ItK 1967. 673-677), GYEN IS Vilmos
(ItK 1968. 238-243), KÓKAY György (MKSz 1968. 116-117; 1971. 390—391). SZABÓ T.
Attila (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények Kolozsvár, 1968. 365-369). SZIGETI
József (Korunk, Kolozsvár 1968. 290-295), VARGA Imre (MTA I. Osztály Közleményei
1968. 405-412), POMOGÁCS Béla (Kritika 1971. 113—116.)
5
R . VÁRKONYI Ágnes - KÖPECZI Béla: II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1955. 127., 130.,
137-39., 247., 250; A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLANICZAY
Tibor. Bp. 1964. 2. köt. 329., 335—339; A Rákóczi-szabadságharc politikai irodalma c. feje
zet, 358-370; továbbá Magyarország története I. Bp. 1971. 298—316.
'
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Társadalmi gondolat és nemzeti művelődés
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Mikes nemesi nacionalizmusának, az ún. rendi nacionalizmustól eltávolodó haladó szemlé
letének azok a legpozitívabb elemei, amelyek a nemzeti-nemesi reformok és a polgárosodás
irányában hatnak. Szinte a felvilágosult művelődési program jövendő jelszavait juttatják
eszünkbe öntudatos sorai: mint haza fia azt akarnám, hogy a tudomány oly közönséges volna
nálunk, valamint a tudatlanság* Ennek a nemes gondolatnak szép hagyománya van. Amikor
az erdélyi író az ország különféle (nemesi, polgári, paraszti) társadalmi rétegeit érintő iskolai,
művelődési reformokat sürget, ezt abban a szellemben teszi, mint jeles elődei, Heltai Gáspár,
Apáczai Csere János, Tótfalusi Kis Miklós, vagy Zrínyi, Bethlen Miklós és közeli kortársat,
Ráday Pál vagy Rákóczi tette.
Hozzájuk hasonlóan az író a művelt és erkölcsös ifjúságban látja a nemzet letéteményesét,
az ország jövőjének zálogát. Hazafiúság, műveltség, morál — Mikes életművében elválaszt
hatatlanul összetartoznak. A Mulatságos napokban önállóan jellemzett személyek: Julius,
Öctavius és Valerius, azokat a főrangú erdélyi ifjakat testesítik meg, akiket Mikes Leveleskönyvében ajánl az országnak: ezek mind olyan nagy fő renden lévő iffiu urakvalának, akik az
iskolájokot el végezvén, mind más tudományokban részesek lévén, alkalmatosak valónak az ország
szolgálattyára, s mátkáikhoz hasonlóan ezekben mind a jó erkölcs, mind az okosság bővölködött.7
Ismertebbek azok a fejtegetései, amelyekben a levélíró a nemes leány és nemes ifjú, a nemes
ember gyermekei nevelésének bírálatáról és új követelményeiről ír, valamint a paraszt ember
gyermekének falusi iskolázásáról és a mesterségek tanulásáról javasol. (27, 62. lev.)
Ha figyelmesen szemléljük a mikesi művelődési eszmény társadalmi „modelljét", fölismer
hetjük rajta az államszervező fejedelem modern nemzeti koncepciójának lényeges jegyeit s az
emlékíró Rákóczi osztály-rétegződés szerint festett társadalmi tablójának körvonalait. A
kuruc nemzeti összefogásnak megfelelő politikai és művelődési program a társadalom minden
rétegére kiterjed.
Földereng Mikes gondolatvilágában a tovatűnt nemzeti királyság eszméjének halvány sugara
is, a francia abszolút monarchiára célzó, a való, hogy nekik magok királyok vagyon eszme
társulás kapcsán. Meglátja ennek a nemzeti művelődéssel összefüggő következményeit; az
országokban .. . mindenféle tudományok és mesterségek virágoznak; az is való — írja az ifjúságra
térve —, hogy egy országnak a boldogsága az iffiakot való jó neveltetésekből áll; a hadakozást,
a tudományokot és a mesterségeket akkor kezdik tanulni. Fölismeri a polgári foglalkozások nemzet
gazdasági funkcióját, mivel a mesterségek és a kereskedések hajtanak hasznot egy országban.
Az Európát megjárt fejedelmi kamarás élettapasztalatból beszél; önkéntelenül összehason
lítja mindezt a sivárabb hazai állapotokkal: A mi boldogtalan országunkban mind ezekre alkal
matossága nincsen egy iffiunak, noha mind ezekre ollyan alkalmatos volna, mint akár mely nemzet,
A történeti háttér ismeretéről és öntudatról tanúskodnak sorai. Mikes gondolataiban nyomot
hagyott a hazai kísérlet, a nemzeti művelődés távlatait megláttató kuruc művelődéspolitika.
Az ifjú levélíró szemlélete világias, korszerű, iskolapolitikai nézőpontja modern igényű, Rákóczi
neveltjéhez méltó: tudom, hogy a mi országunkban egy iffiunak más tudományt ném tehet tanulni,
mert nincsenek arra való Collégyiumok, mint más országokban, ahol egy húszon öt esztendős iffiu
négy vagy öt féle tudományokot tud, és egy közönséges iffiu két vagy három mesterséget.8 Mikes
szemében az iskolaügy, az ifjúság nevelése országos, társadalmi érdek, nem felekezeti privi
légium; más tudományt kell tanulni, mint amit ő tanult a jezsuita kollégiumban. Űj intézmé
nyek, hasznos tudományok, nemzeti oktatási program és arra váló Collégyiumok kellenének.
8

62. levél, Rodostó, 11 junij 1725. Mikes ÖM I. Törökországi Levelek és Misszilis levelek.
Szerk.
HOPP Lajos. Bp. 1966. 109.
7
Mikes ÖM III. Mulatságos napok és más fordítások. Szerk. HOPP L. Bp. 1970.T9.
«62. lev. Mikes ÖM I. 106.
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Miien ált „az ország haszna"?

Mikes különösen érzékeny az egyéni érdeket az ország hasznának, a közös nemzeti érdeknek
alárendelő gondolatokra. Érdemes fölidézni levelének ezeket a tudatosan megismételt, közér
dekű sorait. A kollégiumba „beplántált" s onnan egy évtized múlva „kiszabaduló" nemes
ifjúban azt keresi, hogy annyi tanulás után mit tud és hogy ha használhaíé valamit tudományával
az országnak vagy magának?
Miből áll a tudománya ennek az egy néhány könyvit és philosophiáit valamely almárium
mélyébe eltemető deáknak? A falusi udvarházban lemossa az „iskola porát"; Áristotélesnek
ót egy néhány terminusit ki pöki, de deákul már szégyenlene beszélleni... csak a hölgyek szóra
koztatására futja, amit Vergiliusból vagy Ovidiusból olvasott. Egyébként a gazdaságban ollyan
tudatlan, mint mások, és a physicáfából annyit sem tud, mint a molnárja vagy a kovácsa ...
annyi deáksága után csak azt is a tiszttartójától kell meg kérdeni, ha a szölloje délre vagy északra
feksziké?
Ezek után — folytatja Mikes ironikusan — kérdgyük meg már aztot, hogy mikor fogja hasznát
venni a logyikájának? A magánéletben semmi hasznát nem veszi; az ország gyűlésiben el menvén,
az ország dolgához nem tud; nagy csendeségben kell hallgatni a végezéseket, mivel ha ót ugy disp
tálnának, mint az iskolákban, azonnal ő is fel ugranék székiről és fel kiáltaná, nego majorem!
De azokhoz nem értvén, ollyan tanácsét kell adni, hogy hánnyák el az emberfőt; nem hogy azt tudn
hogy miben áll az ország haszna, de azt sem tudgya, micsoda országok szomszédi Erdélynek...
A jezsuita kollégium deákja, mert arról van szó, a közügyekben is elbukik.
Mind ezekből láttyuk — összegezi Mikes kemény kritikával —, hogy a nyolcz vagy kitencz
esztendeig való tanulásnak se maga, se az ország hasznát nem veszi; mert a deák nyelvnek ugy ve
hasznát, ha a hadakozásról, az ország igazgatásáról és más tudományokról való könyveket olvas
nak. De igy a mi philosophusunk egy két esztendő múlva ollyan tudatlanná lészen, valamint a
gondviselője. A skolasztikus okoskodás, az arisztotelészi szillogizmus csődöt mond az élet gya
korlati, új követelményeivel szemben.
De a bírálatnak még nincs vége. Mikes a nemesi jó erkölcs szellemében is elmarasztalja hit
vány parlagi életmódja miatt műveletlen borissza filozófusát. Szimbolikus hasonlattal él:
egy tudatlan tanács ur ollyan egy országban, mint egy üres hordó a pinczében. Az „édes néné"-ne
szánt jótanácsában tömören megfogalmazza tevékeny patriotizmusának lényegét: kédnek
pedig azt jovallom, hogy fiának ollyan tudományokot adasson, amelyekkel használhasson ország
nak.
Ebből a szemszögből ítéli meg a nemes leány és nemes asszony hivatását is: jól oktatni a
leányokot ollyan szükséges, valamint aférfiakot, és az egyike ollyan hasznos az országnak, valam
a másika. Mikes ezt reális, természetes okokkal magyarázza: egy jól nevelt eszes leány, asszonnyá
változván, a fiát mind jól tudgya nevelni, oktatni és tanyitani, és aztot az ország szotgálattyára
alkalmatossá tenni; ergo, hasznára vagyon tehát az országnak .. .9
Az ifjú Mikes az utolsó magyar fejedelmi udvarban korán magába szívta azokat az eszmé
ket, amelyek révén Rákóczi az ország iskolaügyet és a nemesség kiművelését új, nemzeti ala
pokra kívánta helyezni. „Az Nemesi Társaság seregének rendi" már az első bekezdésben le
szögezte: „ezen Nemesi Társaságnak serege legfűképen a végre rendeltetik, hogy zászlója alatt
lévő nemes iffijuság oldalunk mellett, szemünk előtt nevelkedvén, hazájához való szeretetet
az isteni félelemmel együtt több tudományokkal és jóságos erköltsökkel tanullya és gyakorolylya, és az idő mostohasága által le tapottatott és elszegényedett atyák fijokot költsége nélkül

* I. h. 107-109.
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mind azokkal fel ékesíttethessék, az mellyek nemességekhez illendők."10 Rákóczi különös
gondot fordított udvari apródjaira; erről ír egyik tábornokának: „bizonyos lehet benne, hogy
valamint in generali egész dicsőségemet és gyönyörűségemet abban tartom, hogy az ifjúságot
hazám szolgalatjára nevelhessem, de in particulari is a Kegyelmed fiának is atyja lenni kívá
nok . . . u Ez áll Mikesre is.
A rnikesi gondolatmenet magvában nem nehéz fölismerni a Rákóczitól inspirált kuruc
kancelláriai iratok, a Nemes Ifjak Társasága hazafias szellemű szabályzatának fő mondani
valóját és a korai felvilágosodás szenvedélyes hangú egyházpolitikai vitairata, a Responsio
(1706) racionalizmusának12 nyomait. A fejedelem közvetlen személyes hatása is befolyásolta
a fogékony székely írót, hogy a hazafias nevelés követelményeit elsősorban hangsúlyozza.
Tudjuk, hogy Rákóczi franciaországi Emlékirataiban is visszatért ezekre a gondolatokra;
a Testament politique et moral... c. művében pedig Rodostón is foglalkozott13 a Mikes által
kedvelt témával, ami föltehetőleg beszclgetések, eszmecserék tárgyául is szolgált a fejedelem
körében.
Hazai talajban gyökerezik tehát a mikesi szemlélet; erre épül mindaz, amit az író később
külföldi tapasztalataiból, olvasmányaiból, francia fordításaiból magáévá tett. Claude Fleury
és Fénelon traktátusaira, a Spectateur cikkeire, mint forrásokra vonatkozó régebbi megálla
pítások, csak ilyen összefüggésben értelmezhetők helyesen. Mikes élettapasztalatai alapján
sürgeti a hazai kollégiumi, oktatási rendszer reformját: a hasznos tudományok kerülnek elő
térbe, a reáliák, nyelvek, az államigazgatás, a hadakozás tudománya, történelem, jog, gazda
sági, földrajzi, természetrajzi ismeretszerzés, matematika, fizika, természettudományos,
gyakorlati ismeretek — szemben az egyoldalú, elavult retorikus-grammatikai skolasztikus
rendszerrel. Az új fölismerés az európai korai felvilágosodás vívmánya: a tanulást az élet
szolgálatába kell állítani; Mikes ezt konkretizálja hazaszeretetének mély átélésével: a nemzet
érdeke, az ország haszna lebeg szemei előtt.
. .
Ország, haza, nemzet
Ezek az író gondolatvilágában összekapcsolódó fogalmak nemcsak akkor fordulnak elő,
amikor Mikes általánosságban ír az ifjúság neveléséről. A haza és nemzet fogalmának konkre
tizálására, a kuruc politikai publicisztikára emlékeztető frazeológiának értelmezésére, beszédes
például szolgálnak Mikes alábbi levelei.

10
Ráday Pál iratai II. 1707-1708. Sajtó alá rend. BENDA Kálmán és MAKSAY Ferenc.
Bp. 1961. 162; vö. még Ráday esketési beszédét a Nemes Kompánia ifjaihoz, valamint az
ugyancsak általa fogalmazott „A Nemesi Társaság belső rendjét illető szabályok"-at, if m.
167-180.
"Gróf Eszterházy Antalnak, Szegi puszta, 1710. július 6. II. Rákóczi Ferenc válogatott
levelei. Szerk. és bev. KÖPECZI Béla. Bp. 1958. 213.
18
A jezsuita ellenes kuruc vitairatban Rákóczi és Ráday is azt hangsúlyozza, hogy az
országnak nem sok haszna van a jezsuiták által terjesztett „tudományokéból; iskoláikban
imeretlen a földrajz, mennyiségtan, történelem, építészet, politika stb., s az államot tönkre
juttatják azzal, hogy az ifjakat homályos szofisztikával és a skolasztikával elvonják a kor
szerű ismeretekről, s így az országot megfosztják az alkalmas vezető emberektől. Ráday Pál
iratai II. 1961. i. m. 705—726; 1. még A magyar irodalom története 2. köt. 1964. i. h. 362—
363.
" 1 1 . Rákóczi Ferenc Emlékiratai. Ford, VAS István. Bp. 1951. 66; Testament politique
et moral du Prince Rákóczi. Tom. I —II. A La Haye 1751. 381. A fejedelem 1725 táján Rodostón
befejezett állambölcseleti munkájában az abszolút nemzeti uralkodó,^kötelességeiről vallott
nézeteiben foglalkozik az ifjúság nevelésének kérdéseivel. Vö. ehhez Mikes idézett 62. lev»
jegyzeteit, Mikes ÖM I., 551—558.
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Nemes humanizmussal átszőtt enyhe nacionalizmusának szép megnyilatkozása olvasható
1720 tavaszán Jeniköyből Rodostóba vivő hajóútjáról készült levelében. A „keresztény"
gályarabok között magyarokat, mieinket fedez föl. Még szeme előtt a megindító látvány, fülébe
cseng a szomorú lánczörgés: mind ezekre azt mondaná kéd, hogy lehetetlen ezeknek a szegény
raboknak, hogy szabadságokot ne suhajttsák; mind azon által vannak mégis ollyanok, akik azt a
nyomom életet meg szokták. S itt rátér a velük folytatott szűkszavú beszélgetésre: Mivel én
beszéltem két magyar rabbal, akik húsz esztendőtől fogvást vannak a gallyán, és mondottam, hogy
ha nem lehetneé ollyan módot találni abban, hogy meg szabadulhassanak. Csak azt felelék erre,
miért mennénk mi már magyar országban? feleségünk, gyermekünk talám már meg holtának;
ott is mivel élnénk? itt ételt adnak, és meg szoktuk már ezt a nyomorúságot. Mikes megdöbben
ezen a boldogtalan vallomáson: A való, hogy nem vártam ezt a feleletet töltök -~ írja a szülőföldje
után holtáig sóvárgó, lengyel, porosz, francia földet megjárt, törökországi bujdosásra kény
szerült író; meg is mondja. — másképpen is gondolkodnám, ha hellyettek volnék.u Erősen él benne
a nemzeti összetartozás tudata; neki csak otthon volna jó, szülőföldjén, hazájában.
Más összefüggésben is fölmerül ez a kérdés a Mikes-levelekben. Rákóczi György hercegnek
Rodostóból Franciaországba történt elhajózásakor ilyen gondolatokkal kíséri 1728 tavaszán
a török partoktól eltávolodó, messzeségbe vesző vitorlákat: legnagyobb fogyatkozást azt tatálom
benne, hogy magyarul nem tud; de nem az ő vétke, németek nevelték, akik csak a miatyánkot sem
engedték volna, hogy magyarul meg tanullya ... ahová megyén, az az ország még nagy hasznára
lehet, mert jó iskola . . .15
S hogy Mikes írói tudatában a nemzet fogalmához legszorosabban kötődik az anyanyelv,
arra idézhetjük a fejedelem halála után 1736-ban Rodostóba érkező idősebb fiúról, József
hercegről szóló, elmarasztaló sorait: Isten ebben a fejedelemben sok szép talentumot adott...
s ha ezt úgy oktatták, nevelték volna a mint kívántatik, dicséretre méltó dolog lett volna, de...
azt nem tudgya... hogy mi légyen a nemzetihez való szeretet, mert soha a nemzetivel nem társal
kodhatott.16 Rákóczi udvari embere merészen jellemzi mind a herceget, mind a körülményeket;
a fejedelemfi elhalálozásakor sem enyhül meg irányában, s 1739 nyárelején így búcsúztatja:
sok dolgokra esze szép volt szegénynek, de igen rossz neveltetése volt és nem szeretett semmit is
tanulni, .... ha pedig a nemzetit nem szerette, azt nem kell csudálni, mert ollyan helyt neveltetett,
ahol gyűlölik a mi nemzetünket,..."
Mikes megnyilatkozása őszinte: Rákóczi mindkét fiában
csalódott.
•••;•.:';
Mikes tisztában volt az osztrák uralkodóház szándékával; Rákóczi Ferencet is igy akarták
a jezsuitákkal „fölneveltetni". De csak fiainál értek el eredményt. Rákóczi Józsefnek a nem
zetihez fűződő nyelvi kötelékei, a nemzet szeretetének szálai már elszakadoztak. A fejedelem
másképpen nevelte udvari apródjait és nemeseit;18 kamarásának egész élete ezt példázza.
Ezért is van Mikesnek erkölcsi bátorsága, hogy középnemes létére írói ítéletet mondjon fŐrangúakról, mágnásokról. Egészséges nyelvi nacionalizmusa ugyanakkor védekezés is az
idegen abszolutizmus, „nemzet-gyűlöletével" szemben.
Nincs abban semmi különös, hogy az anyanyelv és a nemzeti nyelvűség követelményét
éppen az erős francia műveltségű és klasszikus irodalmi kultúrájú Mikes teszi szóvá. Francia
országi „tanulmányútja" megerősítette benne azt a magával vitt gondolatot, hogy az anya
nyelv tudása, a nemzeti nyelv kiművelése és a kultúra ápolása összefügg hazájának szereteté-
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36. levél, Rodostó, 24 apr. 1720. Mikes ÖM I. 5 3 - 5 4 .
15
88. lev. Rodostó, 24 martij 1728. Mikes ÖM I. 160-161.
16
125. lev. Rodostó, 20 julij 1737. Mikes ÖM I. 216-217.
17
147. lev. Csernavoda, 4dik junij 1739. Mikes ÖM I. 238.
18
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VÖJ a 10—13. sz. jegyz. Rodostón ismét ír erről: „Sur la Maison des Princes" és „Sur la
politesse d'un Prince envers es Courtisans et Domestiques" c. részekben, T e s t a m e n t . . . i. m.
370-72,452.
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vei, az Ország hasznával és a nemzeti nyelvű irodalom művelésével. Mikes azért jutott el bizo
nyos fontos, a korai felvilágosodásra jellemző európai szintű fölismerésekhez, mivel megvolt
hozzá hazai útravalója. Úgy is mondhatnánk, hogy nemzeti-művelődési és társadalmi érdekű
gondolat-bázisa, írói érzékenysége megfelelőnek bizonyult modern eszmék befogadására és
asszimilációjára.
Az adaptációs folyamat fölerősít Mikesben olyan erkölcsi-társadalmi problémalátást, ami
általános síkon — az osztályával szemben kritikus író gondolkodásában — a polgári szemlélet
felé bővül.
A munkáról és a hivatalról
A tanulás és művelődés igénye mellé a munkának, mint társadalmilag szükséges tevékeny
ségnek követelménye párosul. Mikes egyes leveleiben dicséri a dolgos életmódot, a munkás
ember, a munkások szorgalmát s elítéli az urak torkos, mértéktelen, részeges, tunya életét.19
Rákóczi ebben is kivétel; a levélíró vonzó emberi portrét rajzol uráról: ebédig az olvasásban
és az írásban tölti az időt; ebéd után pedig aki látná, azt mondhatná, hogy valamely mester ember;
vagy fur, vagy farag, vagy az esztergában dolgozik, és az ö gyönyörű szakálla sokszor tele forgáccsal,
hogy maga is neveti magát, és ugy izzad, mint ha munkája után kellene enni kenyerét.. .20 S jól
lehet a fejedelem példaadásában, a bútoresztegálásban, barkácsolásban, épületrendezésben,
kertészkedésben, a hasznos kézimunka végzésében lehetett valamiféle divatos francia udvari
elem, a fizikai munkát kedvtelésből űző „főúri demokratizmus", valamint a kamalduliaknál
Grosboisban tanult (a test ápolásával összekötött foglalatosság s a munka általi „Őnmegalázó") életmód, a rodostói életkényszer valódi tartalmat adott a munkának. Mikes művei
ben — a nemesség által Európa-szerte megvetett munka — szinte irodalmi motívummá,
általánosabb jelentőségű tényezővé vált.
Az Ifjak Kalauza átültetésekor Mikes magáévá tette azt a társadalmilag előre mutató gon
dolatot, hogy az emberek mindnyájan a munkára születtek.21 Egy másik fordításban, Az idő jóll
el töltésének Módgya Mindenféle rendben c. kéziratában egész fejezet szól arról, Hogy a munka,
természet szerént, minden rendben levő személyeket illeti,22 A munka az emberek morális köteles
sége, fogalmazza meg Az Epistolák és az Evangéliumok Magyarázattyában: Egy keresztyénnek
az életét a munkában, a hasznos foglalatosságokban kell tölteni, amely meg egyezzék az ő rendével...23
Hasonló moralista szellemben ír A Valóságos Keresztényeknek Tükörében: A tunya életnek
kárhoztatásáról21 és a Keresztényi Gondolatokban: Az idővel való élésről c. fejezetben.25 Erkölcsi
tartalmán túl társadalmi érdekű A munkáról és a hivatalról c. fejezet A Keresztények szokásairól
forditott kéziratában, mondván: Leginkább a gazdagoknak javallyák vala . . . hogy el kerüllyék
a henyélést.. ae
..«,..
A munka és tanulás Mikes müveiben társadalmilag és erkölcsileg meghatározott fogalmak,
az emberi élet két alapvető tényezője. El ne mulasd tehát fiam, magadot minden nap olyan
19
64. levél, Rodostó, 23 7bris 1725. Mikes ÖM I., 113. és 569., vö. uo. a Spectateur rokon
témájú
.olvasmányaira utaló jegyz. is.
2
° 88. lev. 1728. i. h. 161. és 629. 1. jegyz.
21
Az Ifjak Kalauza . . . 1751. OSzK Quart. Hung. 1099. 139 verso. (De az előző 1724/44
átdolgozásban is, EK A 241. 73 recto) Vö. a francia kiadás fogalmazását: ,,Considerez que tous
les hommes sönt nez pour le travail". Charles Gobinet: Instruction de la jeunesse en la piété
chrétienne . . . Paris 1664. III, 38.
22
Az idő jóll el töltésének Módgya . . . (én) OSzK Quart. Hung. 1091. 112. recto.
23
Mikes ÖM II. Az Epistoláknak és Evangéliumoknak Magyarázattya. Szerk, HOPP L.
Bp.24 1967. 142.
Mikes ÖM III. i. m. 927 és 1099 1. jegyz.
28
Mikes.ÖM III. i. m. 511 és 1055. 1. jegyz.
2
«A Keresztények szokásiról (én). OSzK Quart. Hung. 1098. 101. recto.
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munkában foglalni, amely ahhoz a rendedhez illik . . . — inti Az Ifjak Kalauzának olvasóját.
S az ifjaknak külön is ajánlja, mert ha a munka szükséges minden renden lévőknek, a sokkal
szükségesebb a tanulóknak. Ezt követőleg egész fejezetet szentel a kultúrált életmód megvilá
gítására. Intelmével, kerüllyed a heverő és henyélő if iáknak társaságokot, . . . munkára serkent;
mert azok, hogy hivatalodot el mulassad és magadot mulassad, a játékot, a korcsomat meg szeret
tetik veled. S az oktatás fokozatosan társadalomkritikai reflexiókká érik: sokat látz — írja a
szerző, s fordító, aki otthon érzi magát ebben a témakörben —, akik henyélő és tunya életet
élnek, a munkát ugy kerülik, mint a halált,... tsak a mulattságról gondolkodnak, a játék, a sétálás,
a jól lakás, aluvás, éteteknek ezek a legfövebb hivatallyi,.. ."Társadalombírálata a továbbiakban
különösen a nemességre összpontosul.
„Vera nobilitas": a nemesség bírálata

• ,-.

Minthogy az oktatásban is kinek kinek „a rendé" szerint jár el a szerző, bírálatát is diffe
renciáltan fejti ki: a minden napi próbán szerzett bizonyság a gazdagok ellen szól: az gazdag
ifjak rend szerént rosszabb erkölcsüek másoknál... restek, a munkát gyűlölik ... nagyra vágyók...
kevélyek ... másokot meg vetők, engedetlenek, az oktatásokot bé nem veszik ... gyakorta hamisak,
. . . csak a gazdagsághoz való szeretet uralkodik bennük.
Ezzel szemben vannak a társadalomnak hasznosabb rétegei is: ellenben pediglen az ollyanok,
akik szegények vagy közép értékűek („pauures ou de mediocre fortune")... a jó erkölcsben elébb
mennek, a henyélést kerülik, a munkát szeretik, a tanulást keresik és azt hasznokra fordittyák,.. >28
A bátor tollú kritikus ezután a bölcsesség és jóerkölcs nélküli gazdag ifjúra, aki az ő szemében
olyan lesz, mint egy czifránfel öltöztetett tó, aki minden ékességivei tsak okosság nélkül valóóMat*»
— már indulatos, sértő hangon pirít rá !
A gazdagok bírálata kiterjed az egyházi rendre is. Sokan, akik beneficiumokot birnak, he
verők, fösvények, mértékietlenek, alkalmatlanok a papi hivatalok végben vitelére,... A kulturált
szerző szigorú egyházkritikus: lehetetlen, hogy a tudatlan egyházi henyélő és tunya ne legyen,
mert tudatlan lévén, nem gyönyörködhetik a tanulásban, amely az ő dolga volna... Erkölcsbírálatát szemléletessé teszi, mondván-..szánalmaslátni, amidőn a pásztor meg nem találya #
juhainak való legeltető helyt, amidőn a kalauz az üdveségre vivő utat nem tudgya.. .30
S hogy világosabban kiderüljön, milyen nézőpontból kerülnek a gazdagok terítékre, meg
kell néznünk A nemesek különös akadályairól készült fejezetet. S jóllehet Mikesnek irodalmi
...

» Az Ifjak Kalauza . . . i.m. 1751., 94 verso, 95 recto, 137 v«rso, 139 recto. A francia for
rásban: „Le trauail necessaire á tous: et encore plus aux estudians, et pourquoy." Instruction
. . . i. m. 1644, II, 52. Továbbá: „lis vous persuaderont de quitter vostre employ et vostre
trauail, et de vous donner du bon temps. lis vous apprendront á aymer le ieu, hanter les
cabarets, frequenter les bals et les comedies." I. m. III. 33. S az állhatatlan rest jellemzése:
„C'est l'oisiueté qui apporté I'ignorance et le defaut d'instruction, laquelle on ne peut acquerir
que par le trauail... Elle est cause de l'inconstance. Le paresseux veut et ne veut pas; auiourd'
huy il veut vne chose et demain vne autre; auiourd'huy il veut le bien, et demain il change
d'auis . . . Vous en voyez la pluspart viure d'vne vie faineante et oysiue, fuir le trauail comme
la mórt, ne voulans s'addoner á aucun exercise arresté, . . . lis n'ont affection ny pensée que
pour les plaisirs et les diuertissements. Les jeux, les promenades, la bonne chere, le dormir ."'; .0
paresseux,
. . . " I. m. III. 35.
28
Az Ifjak Kalauza . . . 1751. i. m. 174 verso, 175 recto. A polgári rétegek: „pauures ou
de 19mediocre fortune" (i.m. III. 106) „szegények vagy közép értékűek" — fordítja Mikes,
Az Ifjak Kalauza . . . 1751. i. nj. 176 recto. Fr. „vous estes semblable á vn cheval richement encharnaché, qui auec tous ses ornemens n'est qu'vne beste sans raison." Lm. III.
108.30
Az Ifjak Kalauza . . . 1751. i. m. 61 recto, 287 verso, 288 recto. Fr. „II est impossible
qu'vn Ecclesiastique ignorant ne soit faineant et oisif, ne pouuant s'appliquer á l'estudé...
comme on le voit tous les iours." I. m. V. 51.
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leveleiben is kritikus a hangja a nemességgel szemben, sohasem ragadtatta magát olyan
szigorú ítéletre, mint a fordító, aki a francia szerző nyilvánvaló polgári beállítottságát nem
tompította, hanem híven tolmácsolta gondolatait. A rossz erkölcsű tanulók a Nemesek között,
kevély nemes emberek, akik veszekedők, szemtelenek, káromkodók, szabad életűek, A morális szem
pontú francia társadalomrajzot így elevenítette meg Mikes tolla: Tsak egy kevéssé visgállyuk
meg a nemesek életét, ez az igazság ki tettzik, . . . hogy rend szerént, ennél meg romlottabb, se rossz
erkölccsel teltyes(ebb) rend ennél nintsen.31 S az ezt követő kritikai jellemzés felülmúlja a gazda
gok előbbi szigorú bírálatát is.
A keresztény moralista nézőponton túl a társadalmi ellentéteket kifejező polgári maga
tartás kap hangsúlyt az erkölcsi oldalról kiinduló, de társadalmi konklúzióhoz vezető gondolat
menetben. A reneszánsz óta többé kevésbé nyíltan támadott születési előjogokról, a feltörekvő
polgárság részéről hangoztatott legfőbb sérelemről van szó: mert ha a nemesség a fő renden levő
szüléktől való születésekből áll, . . . és ha a nemesség . . . a jó erkölcsnek jutalmára
adatott...
hihetetlen, hogy a keresztényeknek legszebb része oly igen meg légyen romolva. A nemességet és
királyi hivatalt nagypénzen vásárló újgazdagok emezeken is túltesznek.
Mikes megfogalmazza a számára bizonyára merésznek tűnt konklúziót: jobb lett volna,
ha a nemeseknek legnagyobb része alább való famíliákból volnának.32 Ez a csúcspontja az ifjak
oktatására szánt gondolatoknak. Még akkor is, ha a valláserkölcsi burokban született társada
lombírálat a biblikus kompromisszummal, az illendő morális intelmekben részesülő „valóságos
nemes" s a „rossz nemes", a gazdagok és a szegények egymásrautaltságának elfogadásával
végződik. Ennek is van pozitív eleme; ti. annak, ahogy a szerző hangsúlyozza a mi vallásunk
nem személy válogató, az emberek rendét nem tekinti, hanem az életet, a szokásokról ítéli meg a ne
mességet. S még egy utolsó figyelmeztetés: Ne betsüllyed magadot felly ebb másoknál nemességedéri
és meg ne vessed azokot, akik nem nemesek.33
A dolog érdekessége, hogy Mikes a XVIII. század húszas éveiben, majd a század derekán
adaptálja a XVII. század közepén élő Ch. Gobinet gazdag élettapasztalatait, amelyeket a
Sorbonne-kollégium egykori igazgatója a fejlett polgárságú Franciaországban szerzett. Ez a
téma egyébként nem volt ismeretlen a rodostói udvarban.
Rokon módon gondolkodik erről Szegedi Kiss István 1730-ban írott Magyar Philosophiájában: „Más a nemesség magától, más történet szerént: magától tulajdon erkölcse s érdemre
nézve, történet szerént eleitől, nemzetségétől. Dicsőségesebb magától fényeskedni, mint csak
eleitől, őseitől vett fényesség sugárival élni, . . . Nagy verség, sok nemzetség mit használ,
kiknek címerivel sok helyen egész pitvarokat szoktak bevonni." S ilyen bevezető után a rodos
tói filozófus szemléltetően fejti ki a lényeget: „Az érdemes jó erkölcs egyedül igaz nemesség,
81
Az Ifjak Kalauza . . . 1751. i. m. 61 recto, 177 verso, 178 recto. Fr. „Dans la noblesse
les Gentilshomme süperbes, querelleux, duellistes, impudiques, blasphemateurs, libertins . . . "
I. m. 98. Alább: „Les obstacles particuliers aux Nobles." c. fejezetben, a „Corruption de la
Noblelesse" margó-jelölésű bekezdésben: „II suffit de faire quelque peu de reflexion sur la
vie de la noblesse pour voir cetté verité, <S pour connoistre euidemment qu'il n'y a point d'estat plus corrompu pour l'ordinaire, ny plus remply de vices que celuy-la. On y voit regner
vne superbe prodigieuse, qui leur fait mépriser tout le monde, á estimer tous les autres infiniment au dessous d'eux . . .Iniustes, vioiens, durs, á souuent cruels enuers les autres, &
et principalement enuers les inferieurs . . . Vindicatifs iusqu'á l'excés,... O Dieu! quelle
v i e . . . " I. m. III. 111-14.
" A z Ifjak Kalauza . . . 1751. i. m. 178 verso. Fr. „Et que la noblesse, qui est donnée pour
recompense de la Vertu, <S pour y exciter les autres, soit deuenue la source du vice á de la
deprauation des nobles? en sorte qu'elle est á plusieurs vne marque de reprobation, & qu'il
seroit beaucoup plus souhaitable pour la plus grandé des nobles, qu'ils ne l'eussent iamais
e s t é . . . " L m . III. 114.
33
Az Ifjak Kalauza . . . 1751. Lm. 179 verso. Fr. „Ne vous estimez iamais plus que les
autres á cause de vostre noblesse, et ne méprisez pas ceux qui ne sönt pas nobles." I. m. III.
116.
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Az egy igaz erkölcs vagy mesterségben, vagy fegyverben áll. . . Az vér, nem az erkölcs szár
mazik vértől. Nem csinál nemest festett képekkel való teljes udvar, vagy annak pitvara.
Valami előttünk, volt nem miénk, másért mást dicsir, valaki nemzetét hányja. Tudatlan,
kinek minden tudománya mások pennája: nemtelen, kinek minden nemessége mástól vagyon.
Szebb dolog embernek érdeme után nemesedni, mint úgy csak születni. Nemtelen vagy? Ha jó
erkölcsöd vagyon, nemesség eredetivel bírsz. Nemes vagy? Ha jó erkölcsöd van, hazádhoz
illendő vendég vagy." 34
A „vera nobilitas"-nak — a humanizmusra és késő reneszánszra visszamutató —36 a barokk
kor rendi-nemesi mentalitásával ellenkező felfogását szókimondó erdélyi kortársuk, az öntuda
tos nagyenyedi papi polgár is osztja; prédikációjában tömören fogalmazza meg véleményét „a
szép nemzetségből való származás"-ról.36 Mindez arra vall, hogy a kardinális morális-társa
dalmi kérdés — a feudális társadalom osztályrendje és a valóságos erkölcsi értékek között levő
ellentmondás — többeket is foglalkoztatott a XVIII. század első felében.
A nemesség bírálata, a nagy renden levők s az egyháziak kritikája végül elvezet a nemesi gyü
lekezet központjába, az udvarba. Az udvari életről szóló részben minden rossz megtalálható,
amit a szerző addig felhozott a gazdagokkal szemben: az olyan élet, amelyben tellyeséggel ural
kodik a kevélység, a nagyra vágyás, a hivalkodás, a heverés, a tzifrálkodás, a mérlékletlenség, a

3i
Rákóczi-Emlékkönyv II. köt. Szerk. LUKINICH Imre. Bp. 1935. 2 0 - 2 1 . (A kézirat —
OSzK Quart. Hung. 122. — szövegével Összevetve.)
35
Három különböző hagyományos gondolati láncra utalunk; Heltai Gáspár: Dialógus
(1552). „Micsoda a nemes ember, ha a jóságok benne nem találtatnak? Goromba pór, nem
nemes: noha e nevet v i s e l i . . . nemcsak ez a nemesség, hogy valaki nyest subájába öltözzék,
és a festett lóra felhágjon és úgy móráljon, hanem más dolog kell hozzá . . . " Szöveggyűjte
mény a rési magyar irodalomból. 1/1. Középkor és reneszánsz. Szerk. BARTA János és KLANICZAY Tibor. Bp. 1963. 389.
Enyedi György (1555k.—1597) humanista unitárius püspök Gismunda és Gisquardus szép
históriájában, amely Boccaccio novelláján és Filippo Beroaldo olasz humanista feldolgozásán
alapul.

Az nemesség nemcsak külső nemzetség,
Mert nem testnek, de elmének fényesség,
Sem nemzettől származandó tisztesség,
De tulajdon természeti fényesség.
Az emberi tisztesség célja: „fegyver és tudomány". Ez ad nemességet, nem a születés vagy
pénzen vásárolt nemesség.
Igaz nemességet nem adhat az pénz,
Nem vehetni áron, mert igen nehéz,
Szinnemesség, az kit papiroson vessz,
Szerencsétől ilyetén nemesség vész.
Mindnyájunknak eredeti Istentől,
Születésünk hozatik atyáinktól,
Jó életünk adatik csak Istentől,
Az nemesség jó erkölcs folyásától. ( L m . 1963., 533.)
Rimay János, birtokos középnemes, Justus Lipsius müveiből tette magáévá a „vera nobilitas" elvét, hogy az igazi nemesség forrása nem a származás és a vagyon, hanem a szellemi és
erkölcsi erény. „Ez a tanítás ugyan ismeretes volt a magyarországi humanista irodalomban
az újsztoikus ideológia térhódítása előtt is, Rimay azonban élete egyik vezérelvéül választotta."
A magyar irodalom története 2. köt. 1964. i. m. 16.
M
Hermányi írja prédikációiban: „ganéjnak tarthatni" a tudomány nélküli nemességet;
,nem tudom, mint lakhatik az alázatosság a büszke köntös alatt, a fényes fő és kendőzött ortza
alatt s ama tzitzomákon belül, amelyekét nem szenvedhetni. . . " Vö. GYENIS Vilmos: Her
mányi Dienes József. Bp. 1970. kézirat, 512-513 (MTAK).
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mód nélkül való gyönyörűségeknek szeretete, a világi jóknak telhetetlensége, sorolja kifogyhatatla
nul; az udvar irigyek, álnokok, képmutatók, csalárdok, bosszúállók, hamis barátok és két
színű udvaroncok fő gyülekező helye, ahol ki ki tsak a maga hasznáról és szerentsejtről gondol
kodik.37 Mikes oly szakértelemmel és jellemző stilizálással ültette át az éleslátású részleteket,
mint akinek olvasmányélménye mellett bő emberi — hazai és külföldi — tapasztalata volt
ahhoz, hogy ossza a francia író társadalombírálattá mélyült fejtegetéseit. Nem szabad elfeled
keznünk arról, hogy a levélíró Mikes jó társadalomkritikusnak bizonyult; a fordító hasonló
képpen.
Űjra az alapgondolatnál — „a maguk hasznát" keresők és „az ország hasznát" tekintők
dilemmájánál — vagyunk, amellyel a nemzeti művelődés és társadalmi gondolat összefüggését
igyekeztünk megvilágítani. A probléma erkölcsi és társadalmi jellegű; Mikes egyértelmű
írói magatartása szerint az ország hasznát keresők szűkebb táborába tartozik, akár konkrét
hazai viszonyokról, akár általános morális társadalmi kérdésekről esik szó. S nem kell ahhoz
Rákóczi Emlékiratait olvasni, hogy megértsük Mikesnek a magyarországi állapotokra vonat
kozó köznemesi kritikáját, amikor klasszikus irodalmi tájékozódásával a hazafiúi erényt
a régi római gyenerálisoknak idejében keresi: csudáilyuk azt a boldog időt, amelyben egy ollyan
nagy hadi ember (Regulus) a maga szegénysége mellett csak a hazája gazdagságát kereste,...
s a jelenre vagy közelmúltra gondolva, Mikes írói sóhajba foglalja mélyenszántó gondolatait:
boldognak mondhatni azt az időt, amelyben a nagy urak csak éppen a haza hasznát keresték .. .38
A mikesi racionalizmus
összeségükben vitatható volna az egész társadalmi gondolat-komplexumot a barokk kor
rendi-nemesi ideológiájának társadalomszemléletébe és történetfilozófiájába sorolni, a kon
zervatív feudális társadalmi gondolkodás „tipikus" elemei közé számlálni. Inkább a közép
kelet-európai feudalizmus keretei között megindult nemzeti-nemesi reform-igényekkel, a
polgárosulással érintkező haladó törekvésekkel, történelmi nemesi szerepvállalással áll össze
függésben. Innen adódik a gondolati tartalom feltöltődése Mikes meghatározó köznemesi
világnézetének és asszimilált polgárias szemléletének elemeivel; a világi (valódi) tapasztalatok
keveredése a vallásos biblikus világnézet moralista irodalmi ítéleteivel. Ez a korai felvilágo
sodásra jellemző folyamat jól tükröződik abban a kettősségben, ill. ellentmondásban, ami az
író társadalomfilozófiájának mélyén rejlik.
. A rodostói íróban a társadalmi eszmélkedés és egyéni sorskérdésein való töprengése megérlel
egy általános érdekű gondolatot. De hallgassuk a bujdosás súlyával küszködő, 33 éves levél
írót: . . . minden képpen csak bizonytalan voltát látom a sorsomnak; de mind itt, mind másutt,
csak az Isten akarattyára kell magunkot hadni; és ne ügy gondolkodgyunk, mint az ollyan isten
telenek, akik azt tarttyák, hogy az Isten a világot teremptvén, magára a világra hadta, hogy mennyen
amint mehet, és hogy az aprókos dolgokra nem vigyáz, valamint az órás, meg csinálván az órát,
aziotfet tekeri és azután azt járni hadgya, amint neki tettzik. Eztet nem vgy kell hinni egy keresz
ténynek, akit is arra tanyit az évagyélium, hogy az Istennek ollyan gondgya vagyon egy szegényre,
valamint a királyra, és hogy minden dolgunknak az ő akarattya szerént kell folyni. S az isteni
37

Az Ifjak Kalauza . . . 1751. i. m. 308 recto. Fr. „De la Vie de la Cour." íme egy részlet:
„Cetté vie est toute pleine de dangers & de precipies qu'il est tres-mal-aisé d'éuiter á ceux
qui y sönt engages... C'est vne vie en laquelle on voit regner absolument l'orgueil, I'ambition,
la vanité, l'oisiueté, le luxe, l'intemperance, l'amour desordonné des plaisirs, la conuoitise
insatiable des biens du monde. S'il y a de la Religion, eile n'y est qu'en mines & et en hypocrisie; chacun en fait paroitre autant qu'il en a besoin, pour parvenir á ses fins. La solide Vertu
y est méprisée, mocquée, & souuent persecutée. Vn desir insatiable de s'agrandir y occupe
tous les esprits: chacun ne pense qu'á ses interests, & á sa fortune . . . " I. m. V. 71.
38
68. levél, Rodostó, 12 9bris 1725. Mikes ÖM I. 119.
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elrendelés janzenista színezetű hitének megvallása és a deisták kedvelt órahasonlatának el
utasítása után következik Mikes társadalmi megalapozású racionális eszmefuttatása: Ha azt
másképpen hinnők, azt is kellene tartanunk, hogy nincsen más világ, és hogy csak a nagy uraké
a gazdagokért teremptetett ez a világ; az alacsony rendűek és a szegények csak azokért vannak t
világon, valamint a vizben az apró halak a nagyokért, és valamint az oktalan állatok a terh voná
sáért. Ez a szokatlanul bátor racionalista gondolatmenet itt újra a hagyományos biblikus világ
kép síkjára terelődik: Ne adgya Isten, hogy Hlyen hiszemben legyünk, és hogy ebben csak a névv
való keresztényeket kövessük; mert én azt hiszem, hogy az Istennek ollyan gondgya vagyon reám
valamint egy királyra, és az én életemre, sorsomra ugy vigyáz, valamint a leggazdagabbéra; va
hogy világi módon azok jobban vannak, de minthogy keresztények vagyunk, csak azt kell monda
nunk, legyen Isten akarattya rajtunk.™
•••-•.,
A maga módján Mikes is eljutott kora nagy kérdéséhez: jó-e ez a világ úgy, ahogy van?
Ügy, ahogy vallása tanítja? Gyakorlati társadalmi tapasztalatai elkeserítik, a szegény mindig
a rövidebbet húzza, ki van szolgáltatva a gazdagoknak. Hát az évangyéliumot csak a köz népnek
adtáké kii — kérdi fölindultán egy másik levelében.40 A nagy cselédes gazda gondviselésébe
vetett mély hite mégis megvigasztalja; ez utolsó refugiuma a bujdosóknak: az isteni beavat
kozás még megváltoztathatja szomorú sorsukat. Mikes világnézeti hitvallásának ez a kovásza.
Az író mély emberi megnyilatkozásának igen erős érzelmi okai41 vannak; de nem rendül meg.
A bibliai társadalmi kompromisszumba való belenyugvása a túlvilági irracionális hit elfoga
dásán alapul. A vallás által ígért túlvilági jutalom egyenlíti ki a földi társadalmi igazságtalan
ságot. Talán ez által kötődik legszorosabban a bujdosó író a hagyományos barokk vallásos
világképhez.
De Mikes racionalizmusa túl is mutat ezen. Okoskodása azt a gondolatmenetet mutatja,
amelyen a cartesian us filozófián nevelkedett gondolkodónak és felvilágosult elmének végig
kellett mennie. A mikesi kérdésfölvetés következetes végigvitele ugyanis a teológiai gondol
kodás megtagadásához, a fölvilágosult racionalizmus és az empirizmus korabeli szintéziséhez,
a felvilágosodás filozófiájához kellett volna vezetnie. A válaszadás ugyanis az értelmi felvilá
gosodás hosszú folyamatának egyik legnagyobb társadalmi, világnézeti problémája és viták a
gyújtópontja volt. Mikes önmaga által is bírált iskolás (arisztotelészi) filozófiai jártasságával,^2
régi (Esopus, Seneca, a hét bölcsek stb.) pogány filozófusaival, biblikus, ún. teocentrikus világ
képe következtében — hazai literátor társaihoz hasonlóan — nem juthatott el szkeptikus,
deista, ateista fölismerésekhez. Tény azonban, hogy a társadalmi egyenlőtlenséget fölismerő
kérdésfölvetésével és annak irodalmi formában történt kifejezésével talán a legmesszebbre
jutott magyarországi kortársai közül a korai felvilágosodás évtizedeiben.
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51.
40
39.
41

levél Rodostó, 19 xbris 1723. Mikes ÖM 1. 83. és 518.1. jegyz.
lev. Rodostó, 18 9bris 1720. Mikes ÖM I. 61.
Az egyik tényező: Kőszeghy Zuzsi nem a neki sem közömbös, ám szegény Mikest, hanem
az öreg Bercsényit választja férjül, a grófi címért. (1723. 47-50. lev.) Vö. Mikes sorait: aki
gazdagabb, a hatalmasabb (48. lev.) rend szerént a szegény fogja meg a madarat, és a gazdag e
meg. (49. lev.) nem csak a búcsút járják pénzzel, hanem a menyasszony tánczát is. (50. lev.) A
másik súlyos érzelmi ok: anyja hazahívó levele, amelyben családi birtokai visszaszerzésére
bíztatja; 1. az 51. lev. jegyz. Mikes ÖM 1.518—522. De őt nemesi hűsége és emberi ragaszkodása
a bujdosó
fejedelem mellé köti.
- *>
42
Látódé néném, micsoda jó philosophus öcséd vagyon; hát ha még tanultam volna. De hü
nem tanultam is, üsmerek ollyanokot, akik philosophusok, nem elégé a? (160. lev. Rodostó, 27dik
xbris 1740.) Ez is jellemző megnyilatkozás Mikes józan, de filozófiailag kevésbé iskolázott
gondolkodására: az én eszem hasogattya az áért, mint a kédé, hanem csak a földön jár... (96.
lev. Rodostó, 24 xbris 1731. Mikes ÖM I. i. m. 175., 252. és 641., 727. 1. jegyz.
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Adaptáció és irodalomszemlélet
Mikes Leveteskönyvében a korabeli szokványos moralizáló tendenciával szemben egy vilá
giasabb szemléletmód nyilvánul meg; esztétikai élmény, az irodalmi szórakoztatás és mulattatás szándéka érezhető benne.43 A legendás történetek, bibliai vagy antik motívumok
beolvasztásakor nem a csodahit vonza és az erkölcsi tanulságok érdeklik elsősorban az írót,
hanem a mondanivalójához illő anekdotikus tartalom. Viszont a korai felvilágosodás kép
viselőinek általa elérhetett műveiből44 is jobbára csak a bennük talált történeti elemeket,
kuriózumokat veszi át, vagy legföljebb a társadalmi szokások, törvények, erkölcsök, eszmé
nyek változásának és viszonylagosságának fölismeréséből fakadó frappáns megfigyeléseket, s a
kritikai-történeti szemléletet hasonlítja át, s nem azok filozófiáját. Egyházkritikai meg
nyilvánulásai, a keresztes háborúk kritikus kommentálása éppen olyan jó példák erre, mint a
derzmussal kapcsolatos elutasító magatartása. Ez arra vall, hogy Mikes racionalizmusának
ideológiai összetevői még szorosan összefonódnak a teológiai racionalizmus biblikus elemeivel.
Korábban igyekeztünk kimutatni, hogy a világi tartalom szemszögéből a levélíró és fordító
munkái a vallásos-bibliai és egy világiasabb szemlélet egymásmelletiségére mutatnak, s kézzel
fogható például szolgálnak a vallásos (teológiai) és világi irodalmi műveltség szétválásának,
az írói világnézet rétegződésének, az irodalomszemlélet elvilágiasodása bonyolult folyamatának
vizsgálatára.46 Természetes, hogy ebben az átmeneti periódusban a moralista, retorikus, didak
tikus iiteratúrából a világias szépirodalomba való átmenet évtizedeiben, Mikes életművében
vannak a múltba visszatekintő és modern eszmélkedés irányába mutató vonások. A régies,
konzervatív és az új elemek közötti ellentmondások Mikes irodalomszemléletében és életfilo
zófiájában, erkölcsi felfogásában megférnek ugyan egymás mellett, de nem belső küzdelem
nélkül. Ez a jelenség korántsem olyan egyértelműen tisztázott, ahogy eddig gondoltuk.
Á világias irodalmi érdeklődéséről ismert, a szerelmi tematikát (verseket, énekeket, borsos
szerelmi históriákat, finoman körülírt kényes epizódokat) különösen kedvelő, a „női lélek
természetrajzát" kutató48 levélíró Mikes egyes fordításaiban maradéktalanul tolmácsolja,
forrásának irodalmi előítéletét. Az Epistolák és az Evangéliumok Magyarázattyában (1741)
olvassuk:... a helytelen énekek, amelyek árthatnak a szívnek ... bolond beszédek . . . Tisztátalan
ságról való könyvek, a szerelemről való versek és énekek, de sőt még a katzagásra való szók is, a
Helytelen tréfák, a két értelemre való szók és többek Hlyének— tilalmasak —, szent Pál és szent
Chrysostomus tilttya az Hlyen beszélgetéseket.. ,47 A szépirodalom-ellenes, a szerelmi lírát elítélő
felfogást szinte megismétli a Keresztényi Gondolatokban (1747): a komédiák, vendégségek, tántzok, tisztátalan versek, rossz könyvek, énekek, szemérmetlenségek, mindezek, véghetetlen vétkeket
ükoznak.. .iS
*• A magyar irodalom története 2. köt. 1964. i. m. 522.
«Pl. ADDISON és STEELE: The Spectator (1711-1712) francia fordítása: Le Spectateur,
ou le Socrate moderne, oü Ton voit un Portrait naif des Moeurs de ce Siecle, torn. I- VI. —
P. BAYLE: Dictionnaire historique et critique, I-IV. 1964. — N. CHOMEL: Dictionnaire
oeconomique. 1709. vol. I — II. — S talán Montesquieu: Lettres persanes. 1721. stb.
«Mikes Kelemen francia fordításai. Eszmei és irodalmi találkozások. Szerk. KÖPECZI
Béta
és SŐTÉR István. Bp, 1970. 65.
46
Ilyenek pl. az őre? emberek kalendáriuma, 49. lev. (1723), A való jó Kata, 51. lev. (1723),
Casimirus exkirály titkos felesébe, asszonypapság, 55. lev. (1724), a „gáláns mennykő", 58.
lev. (1724), antik novellák, a kriályfiu és mostohaanyja szerelme, 72. lev. (1726), nőcserés tör
ténet, a vérfertőző ifjú, 73. lev. (1726), asszonyhistóriák, 86. lev. (1728), a szerelmes asszo
nyok, erdei enigma, 94. lev. (1731), Cleopatra, 96. lev. (1731), a pórul járt udvarló, 101. lev.
(1734) stb.
« Mikes ÖM II. Epistclák . . . i. m. 39., 311. és 956.1. jegyz.
**Mikes ÖM III. i. m. 515. és 1056.1. jegyz. Fr. „Les comedies par exemples, les operas, les
bafe, les danses, les pogsies profanes et impures, les mauvais livres, les paroles et les chansons
iáscives, les tableaux deshonnetes, les nudités scandaleuses, les modes contraires á la modestie
chrétienne . . . " E.—F. VERNAGE: Pensées Chrétiennes . . . Paris 1720. 157.
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Az Ifjak Kalauzában is ír A rossz könyvekről.*9 Először általában említi a minden féle rossz
könyveket... ilyeneket az ördög minden időkben és minden nyelveken és minden nap ujakot
találtat. A szerző panasza, hogy azifiak azokot gyönyörűségei és buzgoságal olvasák. A „rossz
könyv" az ifjú olvasónak olyan mint az „utálatos méreg", a melyet apokol okádta a földrer
fakad ki az író hatásos barokk fordulattal.
:. >
Felsorolja a rossz könyvek csoportjait. 1. a heretikus könyvek. 2. Istentelen könyvek (egyházgyalázok, vallásgúnyolók, egyházi személyeket csúfolók, szentírást félremagyarázók). 3. A sze
mérmetlen és fajtalan könyvek, a melyek a tisztaságot üldözik, a szerelemről való könyvek, magya
vagy deák versek.
A tilalmi listának az utóbbitól jól elhatárolható első két pontja50 célzás a XVII. században
terjedő kezdetleges polgári materialista filozófiának az egyház dogmáit s a filozófiai idealizmust
kikezdő tanításaira, egyházellenes pamfletekre, természetfilozófiai fejtegetésekre, a libertinusok és szkeptikusok írásaira, a reneszánsz tovább élő eszméire, a reformáció heretikusnak
bélyegzett és kiátkozott írásaira (erre a sorsra jutnak a janzenista művek is). A felvilágosodás
hajnalán fordító Mikes előtt föltehetőleg nem voltak teljesen ismeretlenek azok a. régebbi
keletű ideológiai természetű viták és világnézeti küzdelmek, amelyek Franciaországban foly
tak. A XVII. századi katolikus restaurációs törekvések ellenére tovább éltek a késő reneszánsz
eszméi; a titkon kifejlődő libertinizmus a humanisták által terjesztett görög filozófia hatását,
Montaigne és Charron szkeptikus nézeteit tükrözi. A libertinusok és az ún. közönyösök (indifférents) tréfát űztek a bibliából, támadták a dogmákat, gúnyolták az egyházi embereket;
nagy érdeklődést tanúsítottak a modern természettudományok iránt. Egyes tudós szerzők,
mint a szenzualista és szabadgondolkodó Gassendi, Ph. Naudé, la Mothe le Vayer merész,
az egyház rosszallását kiváltó tételeket hangoztattak. Ezeket minősítette Gobinet holmi
színes tudományokkal vagy ékesen való szállásokkal vagy elme találmánnyal tele ártalmas könyvek
nek. Nem valószínű, hogy Mikes sokat olvasott volna közülük. Heretikusnak bélyegzett, a
jezsuiták vagy a római egyház által indexre tett janzenista szelleműnek tartott könyvek már
akadnak nála is, Rákóczi rodostói könyvtárában is; Mikes fordított is ilyen indexre tett köny
veket,61 bár lehet, hogy tilalmas voltukról nem volt tudomása.
A rossz könyvek 3. pontjába Mikes összevonta a francia szöveg 3. és 4. pontját; ez utóbbit
szembetűnően lerövidítette, sőt a fejezet végét felére csökkentette. Eljárása pontosan követ
hető, ha az előbb idézett 3. pontot összevetjük francia forrásával. „3. Les liures lascifs &
impudiques, qui font vne guerre ouuerte a la chasteté." Ezután következnek a szerelemről való
könyvek, magyar vagy deák verseknek megfelelő sorok: „4. Les liures qui traitent d'amours,
encores qu'ils ne soient pas impudiques en paroles; tels que sönt plusieurs Poétes Latins &
Francois, — s amit Mikes már elhagyott — & vne grandé partié des Romans." Szintén elma
radt az ezt követő szépirodalom ellenes magyarázat: „Ces liures sönt plus dangereux que
ceux de la troisiéme sorté; dautant que ceux-lä enseignent le mal k découuert, donnent facl49
Az Ifjak Kalauza . . . 175L, i. m. 100 verso, 101 recto, verso. Fr. „Avertissement contre
les mauvais Livres". Az ördög könyvei: „ .. .il les doiuent fuir comme des productions du
diable, et comme vn venin detestable que l'Enfer a vomy sur la terre, pour infecter les ames
et pour
les faire mourir." GOBINET- i. m. II. 65.
50
Fr. „Ces liures sont 1. tous les liures heretiques, qui enseignent des erreurs en la Foy, ou
qui combattent les veritez receues par l'Eglise. 2. Tous les liures impies qui tournent en deri
sion la Religion & les choses saintes: qui bláment les ceremonies de l'Eglise, & les coustumes
receues par eile: qui se moncquent des personnes dediées á Dieu, commes des Prestres & des
Religieux. Ceux qui abusent de l'Ecriture Sainte en des applications mauuaises <& profanes."
I. m.
II. 65.
!:•:•:•
51
Ilyenek F.-Aimé Poujet: Catechisme de Montpellier. 1702, janzenista vademecuma;
N. Le Tourneux: Histoire de la vie de Nostre Seigneur Jésus-Christ. 1678; vö. ZOLNAI Béla:
II. Rákóczi Ferenc könyvtára. Bp. 1926. L. még Mikes ÖM III. i. m. 1089. 1. jegyz. és R.
PINTARD: Le libertinage erudit dans la premiere moitié du XVII- siécle. Boivin 1943. ,.
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lement auersion d'eux mesmes aux ames qui ont encore la crainte de Dieu: mais ceux-cy ne
paroissans pas méchans tout d'abord, attirent l'esprit par leurs beaux discours, & par la dou
ceur des choses qu'ils traittent, par laquelle delectant les sens, ilsallument dans le coeur le feu de
I'amour impudique."53
E z a tilalom tulajdonképpen az antik és a reneszánsz s főként a francia barokk költészetre
és szépprózára vonatkozik. Kiterjed a gáláns, a szalonok világában kedvelt heroikus és liberíinus költészetre, a groteszk művelőire, a szatirikus műfajokra, epikus paródiákra és olasz
komédiákra, s- a Mikes által bizonyára ismert heroikus, pásztorai és kalandregények nagy ré
szére, a mondáin és précieux irodalomra.53 Kétségtelen, hogy a francia barokk irodalomnak
ezek a profán rétegei a „í'art de plaire" elvét hirdető, Venus udvarát magasztaló, „szerelemre
gerjesztő", udvarló, gyönyörködtető, szórakoztató tematikájukkal, akárcsak a reneszánsz
szerelmi líra és széppróza, szembe kerültek a korabeli vallásos-moralista szemlélettel és elő
ítéletekkel.
A „puritán" sőt rigorista irodalomfelfogás, a világi szépirodalom iránti elutasító szemlélet
amelynek történetére a rodostói Rákóczi-könyvtár szellemével kapcsolatosan Zolnai utalt,5*
Szent Ágoston és Kempis nyomán a janzenista íróknál (Nicole stb.), az öregedő Racine szem
léletében, Cl. Fleury és Bossuet munkáiban is fölfedezhető. Talán igaza van Zolnainak, hogy
a Port-Royalból kisugárzó, esztétizmust és cartesian izmust egyaránt tagadó rigurózus szellem
bői is magyarázható Gobinet morális-didaktikus szándékú művében az ún. rossz könyvekről
szóló fejezetnek szépirodalom ellenessége.
A latin költőket vagy deák verseket Mikes jól ismerte. De milyen francia költeményeket
olvashatott ebből a tilalmas szférából? Csak egy, de biztos nyomunk van. A Keresztényi Gon
dolatok c. kéziratának függelékében, annak is a végén, Mikes leírta Jacques Vallée Desbarreaux
(1602—1673) egy szonettjét.55 Első versszakát idézzük:
Grand Dieu tes jugemens sönt remplis d'equité
Toujours tu prens ptaisir ä nous étre propice,
Mais j'ai tant fait de mai, que jamais ta bonté
Ne me pardonéra sans choquer ta justice.
A francia „sonnet" műfajba tartozó vers címe :Sur la Penitence, A jámbor hangulatot keltő r
divatos, Malherbe-féle szóvirággal ékesített költemény szerzője egy hitetlen, szkeptikus költő,
akit a korabeli irodalom egyik legkicsapongóbb költőjének tartottak. A libertinus Desbarreaux,
akárcsak kortársai, Tristan l'Hermit vagy Saint-Amant, Théophile de Viau tanítványa. Mikesék még párizsi éveik alatt könnyen hozzájuthattak efféle verseskötetekhez, hiszen ilyenek
kel a XVII. század derekától elárasztották a városi és udvari könyvpiacot.
Arról alig tudunk valamit, milyen magyar versekre gondolt Mikes, amikor a fordítás termé
szeténél fogva a „tels que sönt plusieurs Poétes Latin et Francois,..." francia szava helyett
«GOBINET:
i. m. II. 65.
53
Mint pl. la poésie heroique et galante, le lirisme „grotesque" (Theophile, Cyrano, Tristan
l'Hermite, Saint-Amant, Voiture, Benserade etc.); l'epopée bouffonne, la parodie epique, la
comédie italienne, satires de Régnier; le román pastorale d'Urfée, le román d'aventures de
La Calprenéde, de la Mademoiselle de Scudéry, le román trivial de Ch. Sorel, le román burles
que de Scarron etc.
'. "ZOLNAI Béla: Mikes eszményei. Minerva 1937, 165—73.
53
Mikes ÖM III. i. m. 562. és 1063. I. jegyz. Az eredeti szöveg:
Grand Dieu, tes jugemens sönt remplis d'equité;
Toujours tu prends plaisir á nous étre propice,
Mais j'ai fait tant de mai que jamais ta bonté
Ne me pardonnera sans blesser ta justice.
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magyart írt. Alkalmi diák verselményekre vagy énektöredékekre, népköltészeti emlékekre valló
részletek előfordulnak kézirataiban, de magyar költőkkel nem találkozunk nála.
Bár Mikes kommentár nélkül fordít, túlságosan is megkurtította forrásának 4. pontját.
Ennek bizonyára nyomós oka lehetett. A XVIII. század derekán dolgozó író, túlzásnak találta,
hogy éppen azt a tematikát bélyegezze meg, amelyik írói képzeletét évtizedeken keresztül
annyit foglalkoztatta; azokat a könyveket marasztalja el, amelyeket ő is szívesen olvasott.
Feltűnő, hogy a „rossz könyvekről" szóló fejezet nincs meg a Kalauz első, 1724-i átdolgozásá
ban; holott az „Avertissement contre les mauvais Livres" minden általunk elért francia kiadás
ban megvolt. Igaz, hogy ezzel együtt más, összesen öt rész hiányzik ebből a kéziratból a későbbi,
1751-i változathoz képest.68
Teljes bizonyossággal nem állítható, hogy a fiatal Mikes a rossz könyvekről szóló tilalom
miatt hagyta volna el ezt a részt. Igaz, hogy az öregedő író is éppen csak megkegyelmezett
ennek a — minimálisra rövidített — szépirodalom-ellenes fejezetnek. A Leveleskönyv tanulsága
azt igazolja, hogy Mikes a társadalombírálat és a művelődés témakörében kezdeményezőén
aknázta ki a tudós francia auktor könyvét; de úgy látszik, hogy Gobinet konzervatív irodalom
szemléletéért nem lelkesedett. Ennek megfelelően ültette át magyarra ezt a szövegrészt.
A Leveleskönyv egésze tanúsítja, hogy a világias szépirodalmi igény — az író által ismert elő
ítéletek ellenére — erősen élt Mikesben és diadalmaskodott prózájában. Ám a mikesi alkotó
folyamat, a világi széppróza megteremtésére irányuló erőfeszítés küzdelmesebb írói munkát
takar, mint eddig hittük.
A Mulattságos Napok némely novellájának, kalandregényre emlékeztető gáláns históriájá
nak témája tagadhatatlanul a tilalmas irodalmi Övezetbe tartoznak. Ilyen az elrabolt álruhás
Eleonóra de Valesco viszontagságos szerelmi története; a török szultán szerelmes ágyasának,
a perzsa Rakimának históriája; az afrikai szultán háreméből visszaszöktetett szépséges ponthiöi fejedelemasszony kalandos élete vagy a meghódított angol polgárleány, azután elűzött
szerencsétlen Etelgiva Etelred érzelmes novellájában. Mikes önálló előjáró beszédében (1745)
a jól kiválogatott elbeszélések szerelmi tematikájához képest szolid moralista álláspontot
képvisel: ebben a könyvben sok szép erkölcsüeket és nemesi indulatuakot látz,... amelyek mind
az elmének mulattságára és hasznára, mind a szívnek meg jobbítására lehetnek . . . Szépirodalmi
átdolgozásának erkölcsi intelmét írhatná akár Bod Péter, Hermányi vagy Faludi, bármelyikük
elmondhatja hazai olvasójának: ne tsak mulattsággal de haszonnal olvassad.1"
De a levélíró Mikes világiasabb arculatú szépprózájáról, szépíróí szemléletéről nevezetes.
Különösen elmondható ez levélírói munkásságának első két évtizedéről. A világi tematikával
erős műfaji és stílus tudatosság párosul; meglepő stilisztikai igényesség járul. A Mikes-levelek
ben, az író eredeti, originális prózájában mérhető le valójában, hogy az adaptációs munka
évtizedei alatt Mikes mit tett magáévá szemléleti téren, mit hasonlított át és mivel küzdött
meg szépirodalmat teremtő írói tevékenységének hosszú évtizedei alatt. Az eredmény, a mikesi
széppróza magáért beszél; a folyamat, amire az író összes műveinek tanulmányozása ráirá
nyítja figyelmünket, még föltárásra vár.
Mert mosolyt keltő, amikor a levélíró a fordító auktori komolyságát öltve magára arról
int, hogy meg menekedgyél az idegen asszony állattól, akinek beszéde kegyes és tsalárd. Amidőn ó
az asszonyokkal való nyájas társalkodástól, amely igen veszedelmes. A mikesi művészet, a „con
versation familiére avec les femmes", a társalkodás és az asszonyokkal való társaság— ez a
különösen kedvelt téma — itt élő tilalomfa; mert a veszedelmessé és halálossá lészen, hogy na a
nyájasságra és a baráttságra fordul, a szabados beszédre, az Ölelgetésre, ha azt kiványák, hogy

56

Mikes Kelemen francia fordításai, i. m. 1970. 54.
«Mikes ÖM III. i. m. 7.
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lessenek és szereiessenek, és egyéb efélékre, amelyek közönségesek az ifiaknái...
Tedd ezekhez
még a tsolkolásokot is, amelyeket.., is nevezi egy jó aucíor az ördög marásinak .. . M
A Leveleskönyv kitűnő mellékletül szolgálhatna e passzus irodalmi motívumainak érzékel
tetésére, Mikes írói képzeletvilága jellemzésére, szépirodalmi világi elemei tárházának bemu
tatására. Az egész jelenség a korai felvilágosodás szemszögéből nézve mind általános fejlődés
történeti, mind az író egyéni életműve szempontjából tanulsággal vizsgálható.
Vannak az irodalomtörténetírásnak olyan tapasztalatai, hogy bizonyos okokból lezártnak
hitt írói életművek — új szemlélet és felfogások révén, újabb módszerek alkalmazása követ
keztében — ismét nyitottá válnak a kutatás számára. Hasonló történt Mikes munkáival is.
Az író teljes életművének, kevésbé ismert kiadatlan kéziratainak kritikai szövegkiadási
munkálatai óta, a korábban csak részlegesen megközelített, probléma körében leszűkített, el
szigeteltnek vélt rodostói író életművének szálai, egyre szorosabban fűződnek össze a hazai
kultúrhistóriával, a magyar felvilágosodást megelőző időszak művelődéstörténeti, irodalmi,
nyelvi jelenségeivel, s az európai korai felvilágosodással összefüggésbe hozható áramlatokkal.
Az értékelő és elemző munkának ki kell terjednie annak a folyamatnak elmélyült vizsgálatára,
amely végül is a mikesi világi széppróza megszületését eredményezte. A világnézeti problé
máknak, írói szemléleti kérdéseknek a korai felvilágosodás szemszögéből történő megközelítése
mind módszertani téren, mind pedig az írói alkotási folyamat tanulmányozásában hatékony
eszköznek bizonyulhat s újabb vitákra ösztönözhet.

Lajos Hopp
MIKES ET LES DEBUTS DES LUMIERES (Frühaufklärung)
L'étude examine comment Toeuvre littéraire du chambellan de Francois II Rákóczi s'est
mise en rapport avec les lumiéres précoces européennes. Les antecedents de ce probléme ne
sönt pas inconnus dans la littérature de cetté question. Depuis Ferenc Toldy et Pál Gyulai
jusqu'á Béla Zolnai, plusieurs de nos historiens littéraires se sönt essayés á placer cet écrivain
de Transylvanie créant dans 1'émigration ä Rodochto (en Turquie), sur la carte géographique
spirituelle de la premiere moitié du XVIII- siécle. En situant l'oeuvre de Mikes dans la période
de la guerre d'indépendance et de 1'émigration de Rákóczi, l'auteur concentre ses analyses sur
deux problémes principaux: a) la pensée sociale et la culture, b) le rationalisme de Mikes.
D'aprés sa conclusion finale, l'activité de l'auteur des Lettres de Turquie et du traducteur
d'une fécondité extraordinaire se rattachent également aux phénoménes des lumiéres précoces
en Hongrie et en Transylvanie. L'auteur de cetté étude souligne la nécessité d'un examen
plus approfondi de ce processus d'assimilation compliqué qui aboutissait au développement de
la conception mondaine et de la prose littéraire de Mikes, issu de la petite noblesse. II est trés
instructif, du point de vue de la méthode, comment l'auteur cherche ä révéler les couches de
la conception du monde de Mikes, les points de contact de la conception littéraire de l'épistolier et du traducteur et la lutte intérieure de l'écrivain, qui accompagnait la transition de la
littérature didactique et moralisante á la littérature mondaine.
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Az Ifjak Kalauza . . . 1751. i. m. 36 verso, 155 verso, 156 recto, verso. Fr. „ . . .la conuersation familiere auec les femmes, qui est encore infiniment dangereuse." GOBINET: i. m. III.
66. ,,Que si la compagnie des femmes est trés nui^ible aux ieunes gens, eile leur deuient funeste
<S tout á mortelle, quand eile passe á la familiarité, au désir de plaire <& . . .les b a i s e r s , . . .
vn bon Autheur les appelle excellement, les morsures de d i a b l e , . . . " I. m. III. 68.
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