
IRODALOM. 
Teleki Mihály levelezése. IV. kötet. Kötelességemnek tartottam 

volt olvasóim figyelmét felhívni arra a tudományra nézve éppen olyan jelen
tékeny, mint hasznos munkára, a melyre a kolozsvári egyetem tanára, Gergely 
Sámuel vállalkozott, a kiváló erdélyi embernek, Teleki Mihálynak terjedelmes 
levelezése kibetüzésével, összegyűjtésével s kiadásával. Megrajzoltam volt 
a híres kanczellárnak annyira mozgalmas pályafutását, igyekeztem megjelölni 
a jó hazafi s világos eszű diplomata szerepét. Elmondtam főképpen, meny
nyire becses a történelemre nézve az a mű, a melyre Gergely Sámuel életét 
szentelte; elmondtam volt, milyen szolgálatot tesz Teleki Mihály levelezése 
azoknak, a kik a Magyar Királyság diplomácziai történetének megírására 
fognak valaha vállalkozni és a kik a levelezésnek tizenkét kötetében nem
csak teljesen új, de tiszteletreméltó lelkiismeretességgel és tudással csopor
tosított s megvilágított okiratokat (adatokat) fognak találni. Nem fogom 
ismételni azokat a csaknem leküzdhetetlen nehézségeket, a melyekbe Gergely 
Sámuel buzgalma mindegyre beleütközött; megelégszem azzal, hogy újonnan 
bámulatomat fejezem ki csodálatraméltó kitartása felett akkor, a mikor 
a Levelezés negyedik kötete lát napvilágot. Az ebben foglalt levelek, a melyek 
1666—1669 évekre esnek, Telekit hatalma hajnalán mutatják be; Apafy feje
delem bizalmát bírja s a folyamodók nagy száma a miniszter útján igye
kezik a fejedelemhez jutni. A fejedelemség végre a béke napjait éli; de 
már jelentkeznek a láthatáron a vészfelhők. A magyarországi elégedetlenek 
egy Ausztria ellen irányzott magyar-török egyesség megkötése érdekében 
Apafy közbenjárásáért könyörögnek s a fejedelem, miniszterének tanácsára, 
hajlandó a magyarok kívánságának engedni; 1667 augusztusában követséget 
küld a Nagy Vezérhez s biztatást nyer tőle egy közös eljárás lehetőségére 
nézve; ezt a követséget megújítja 1667 októberében, de a nagyvezér hatá
rozatlan ígéreteket tesz. Az eperjesi Conferencia (1669 április 14) kudarcza 
után a fejedelem ismét megkezdi a tárgyalásokat az ozmán birodalommal; 
de összezörren miniszterével s felhatalmazza őt, hogy menjen családjá-
tan Kővárra, a fejedelemség határára; azonban továbbra is meghallgatja 
valácsait s reá hallgat, a mikor az elégedetlen magyaroknak egy újabb 
követét fogadja és 1670-ben a rendeket gyűlésbe egybehívja. Ez a kötet, 
a mint mondtam, Erdély külügyi politikája több homályos részletének meg
világítására alkalmas, nagyszámú okiratot tartalmaz; s ezért a történészre 
nézve megbecsülhetetlen értékű. A franczia közönség még jobban fog érdek
lődni azok után, a melyek ezután fognak megjelenni és a melyek meg fogják 
ismertetni az Erdély, Magyarország és Francziaország közt a 17-ik század 
elején folyt tárgyalásokat. — Addig is, míg ezek a kötetek megjelennének, 
— még nyolcz fog megjelenni, — illendőnek tartjuk őszinte szerencsekivá-
natunkat fejezni ki Gergely Sámuelnek, a fáradhatatlan munkásnak, abból 
az alkalomból, hogy nagy feladatának egy ilyen fontos részét már megoldotta.1 

1 Miközben a múlt fűzet megjelent, kaptam kézhez a Mereur de Francéban 
ezt az ismertetést. Mivel a Mereur de Francé nem jár mindenkinek, mivel ez 
ismertetés érdekes adalék arra, hogyan fogadták kint a Teleki-kódexet, nemcsak 
időszerűnek találtam a közlemény fordítását kiadni, hanem szükségesnek is a P. N. 
kalandozása miatt, Szerk, 
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