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Az eredetképpen való Magyar Kézírásokból 
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KULTSÁR ISTVÁN 

Az Ékesszóllásnak Tanítója. 
SZOMBATHELYEN, 

Nvomtatta SIESS ANTAL JÓZSEF. 
1794. 

, Ezzel az ódon címlappal tűnt fel az iro-
-dalomtörténet látóhatárán Zágoni Mikes 
Kelemen Leveleskönyve. A hetedik Mikes
kiadás alkalmából adózzunk hálával Kultsár 
Istvánnak és Siess Antal Józsefnek, akik a 
leveleket az utókornak tovább adták. „A 
mi leveleinket Bécsben jis elolvashatják" 
— írja Mikes (60. levél), miközben azon 
búsul, hol nyomassa ki nénje leveleit. „Ha 
olyan könnyen meg lehetne, amint aztot 
megérdemlenék, nem kellene törődnöm; 
mert azt tudom, hogy mások is gyönyörű
séggel olvasnák." (59. levél). A régi magyar 
irodalom legnagyobb szépírójának eszmél-
kedése ez, az írói öntudat fellobbanásának 
ünnepélyes pillanata, a rodostói bujdosás 
napjainak éltető reménysége. 

A Törökországi levelek három évtizeddel 
Mikes halála után látnak napvilágot. Ezután 

* A könyvet szerkesztette és a bevezetőt ír-
Bukarest. 454 1. é. sz.) 

LEVELEINEK ÚJ KIADÁSÁRÓL* 

majd száz esztendő pora rakódik rá, míg 
íróink és költőink felfedezik az irodalom
történészek és az olvasók számára. Csak néhá
nyan (Erdélyi János, Szilágyi Sándor, Toldy 
Ferenc) bontogatják „gyönyörűséggel" Mikes 
leveleit és csak Toldy Ferenc kiadása után 
(1861) kezd irodalmunk e drága hajtása 
lombbá terebélyesedni. Kisfaludy Sándor már 
őrzi könyvtárában Mikes Leveleskönyvét s 
századunkig Vörösmarty, Petőfi Arany és 
Ady érdeklődése és szeretete kíséri. A 
múlt század utolsó harmadában s száza
dunk elején alig van jelentős irodalomtörté
nész, aki a Törökországi levelek keletkezésé
nek vitájában ne hallatta, volna szavát. 
A kutatás területe egyre szélesül, a feltáró 
munka még a 30-as évek után is folytatódik. 
Összefoglaló, tudományos igényű Mikes
tanulmány megírására azonban nem akad 
vállalkozó. 

Mikes szerény alakja és jelentősége az 
utóbbi időben erősen elhalványult. Szép
prózánk egyik jelentős alkotása Mikes leve
lezése csendesen húzódott meg a kutatás 
peremén, a lázas sietséggel évtizedek mu
lasztásait pótolni akaró irodalomtörténeti 
munka hátterében. Az 1955. évi irodalom
történeti kongresszuson neve már csak 
néprajzi vonatkozásban került elő Ortutay 

' Gyula hozzászólásában, aki a Mikesnél talál
ható közmondásokra hívta fel az irodalom
történészek figyelmét. Mikes háttérbe szo
rulása irodalomtörténetírásunk sajátos prob
lémáival függ össze. A marxista irodalom
történetírás hazai kialakulásának éveiben 
a legsürgősebb problémák megoldása mel
lett az érdeklődés elsősorban azoknak az 
íróknak életművére irányult, akiknek köz
vetlen társadalmi hatása, az ország történel
mében és politikai életében játszott szerepe 
szembetűnő volt. Az irodalom történetének 
újjáértékelése arány-eltolódásokat eredmé
nyezett a korábbi értékrenddel szemben. 
Egyes írók az őket megillető helyre kerül-

: Szigeti József. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó 
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ek, mások ennél magasabbra, vagy kisebb 
rangsorba, de voltak olyanok is, akik érdem
telenül háttérbe szorultak. A kiemelkedő, 
ideológiai-történelmi vonatkozásban köny-
nyebben kiaknázható nagy íróegyéniségek 
életművének elemzésében monográfia-íróink 
helyesen helyezték a hangsúlyt a művek 
marxista igényű, irodalmi szempontú érté
kelésére, esztétikai elemzésére. Az olyan 
írók életművének vizsgálatára azonban, akik
nek társadalmi-mozgósító hatása nem volt 
nyilvánvaló — bár az irodalmi fejlődésben 
betöltött fontos szerepüket ,a polgári iro
dalomtörténetírás is felismerte —, csak el-, 
vétve került sor. Ez esetben sem művészi 
értéküket elemeztük elsősorban, hanem tár
sadalmi-politikai jelentőségük kiemelésével 
és világnézetük haladó vonásainak hang
súlyozásával próbáltuk alakjukat az irodalom 
fejlődés-menetébe beállítani. Amíg nagy köl
tőinkről, nem függetlenül a mondottaktól, 
monográfiák és tanulmányok sora készült 
el, a széppróza, a regényirodalom feldolgo
zása sajnálatos módon elmaradt. (Kivétel 
Eötvös, Mikszáth, Móricz.) Különösen a 
művészi próza kialakulásának, a regény 
kezdeteinek vizsgálatát hanyagoltuk el. Ez 
a körülmény Mikesnél annál inkább érezteti 
hatását, mivel a Törökországi levelek kelet
kezése után Mikes Kelemen műve még 
hosszú ideig nem vált szerves részévé az 
irodalomtörténeti kutatásnak. A felvilágo
sodás előzményeinek, a XVIII. század első 
két harmadának kevéssé feltárt állapota 
szintén kedvezőtlenül befolyásolta a Mikes
kutatás alakulását. 

A Rákóczival kapcsolatos történelmi-iro
dalmi munkálatok során Mikes neve is fel
vetődött. Gálos Rezső népszerű Mikes
könyve után romániai magyar irodalomtörté
nész, Szigeti József kiadása fordítja most 
újra figyelmünket a Mikes-kérdésre. A szöveg 
előtti bevezetőben Szigeti nem törekedett 
az eddigi kutatásokat összegező tanulmány 
megírására, inkább Mikes művének és életr 
útjának a már ismert források alapján tör
ténő bemutatását tűzte ki célul. A bevezető 
több megállapítására röviden térünk ki és 
szándékosan a szövegközlés problémáival 
foglalkozunk részletesebben, mert erről ötven 
esztendeje alig esett szó. 

A szöveg a szerkesztő megjegyzése szerint 
a Császár Elemér-féle kiadás (1905) alapján 
készült, az Erődi Béla által kiadott (1906), 
valamint a Miklós Ferenc által sajtó alá 
rendezett emlékkiadás (1906) szövegeinek 
összevetésével. A Szigeti-kiadás szövegével 
együtt vegyük sorra az általa használt forrá
sokat is. 

Császár szövege az eredeti kézirat alapján 
készült, kijavítva a Kultsár, a Toldy és az 
Abafi gondozásában megjelent első három 
kiadás hibáit. A nyomdahibák mellett ezek

ben előfordultak még helytelen szövegértel
mezések, önkényes változtatások s Mikes 
következetesen pongyola helyesírásának és 
gondatlan interpunkciójának szakszerűtlen 
jelölései. Császár igyekezett a hiteles szöve
get közölni, amennyire csak lehetett, ragasz
kodott Mikes helyesírásához, túlnyomórészt 
megőrizve a hangértékek eredeti jelölését. 
A kétségtelen tollhibákat kijavítja, a fonto-
sabbaknál jegyzetben is közli az eredeti 
szöveget. Császár kiadása sem betűhív de, 
következetes és megközelítően pontos. A 
szövegközlés módját a jegyzetek elején rö
viden szakszerűen ismerteti. 

Miklós Ferenc szigorúan, szinte mereven 
ragaszkodott a kézirathoz, s formailag a 
leghitelesebb szöveget adja Mikes helyes
írásának „kedves következetlenségeivel és 
ingadozásaival", amennyire ezt a megértés 
és a mű élvezése megengedte. A hibás része
ket csak akkor javította ki, ha tollhibának 
vélte vagy értelemzavarónak tartotta. Ezek 
száma jóval kevesebb, mint a Császár-féle 
kiadásban, amelytől ezáltal lényegesen el
tér. Az eredeti szöveg nem egy nyilvánvaló 
helyesírási hibáját és tévedését veszi át. 
Bevezető írásaiban ő is ismerteti a szöveg
közlés alapelveit. 

Erődi Béla Toldy Ferenc szövege alapján, 
annak hibáit kijavítva adta ki Mikes leveleit, 
egybevetve a Császár- és Miklós-féle kiadás
sal. Ezektől főleg abban tér el, hogy „csak 
a helyesírás van a mai (1906) szabályok sze
rint átjavítva." Ezáltal a szövegek újabb 
változata jött létre. Pontosság és hitelesség 
szempontjából az előbbiek mögött marad. 
Erődi a szövegközlésre csak röviden utal a 
jegyzetekben s a javítások mibenlétére nem 
tér ki. 

E kiadások összehasonlítása, eltérő eré
nyeik és hibáik egyaránt felhívják figyel
münket az óvatosságra és körültekintésre, 
amellyel a szerkesztőnek is fel kellett vérteznie 
magát, amikor ötven esztendő múltán az 
eredeti kézirat kényszerű mellőzésével egy 
újabb szövegkiadás munkájába fogott. Mivel 
a Szigeti-féle kiadás is a nagyközönség szá
mára készült, nem támaszthatjuk vele szem
ben a kritikai kiadás igényét. Azt kívánjuk 
csupán megvizsgálni, jelentett-e előrelépést 
ez a kiadás vagy fokozódott vele a tarkaság ; 
melyik kiadásra támaszkodhatunk a tudo
mányos vizsgálódás során a kritikai kiadás 
hiányában, mivel az eredeti kézirathoz nem 
mindig juthatunk hozzá. Szigeti József a 
forrásokat közlő megjegyzésen kívül nem 
igazít el bennünket a szöveg átirásának 
módjáról, a várható újabb eltérésekről, pedig 
ez ma már elengedhetetlen lett volna. 
Az aprólékos szövegvizsgálat nem célunk, 
néhány általánosabb érdekű megjegyzésre 
szorítkozunk. Észrevételeinket az alább cso
portosított példákhoz kapcsoljuk. 
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1. Eltérések a levelek keletkezésének jelzésénél: 

Miklós Császár Erődi Szigeti 
103. levél CIII, levél CIII. levél 103. levél 

Rodostó, 15. 
febr. 1734. 

Rodostó, 15. 
Mártii,1 1734. 

Rodostó, 15. 
Marttii, 1734. 

Rodostó, 15. 
Marttii, 1734. 

141. CXLI. CXLI. 141. 
Vidin, 4. 
octobris, 1738. 

Vidin, 4. 
octobris, 1738.2 

Vidin, 4. 
Octobris, 1738. 

Vidin, 4. 
Octobris, 1738. 

175. CLXXV. CLXXV. 175. 

Rodostó, 19. 
septembris, 1748. 

Rodostó, 19. bris,3 

1748. 
Rodostó, 19. 
Dec. 1748. 

Rodostó, 19. 
Dec. 1748. 

176. CLXXVI. CLXXVI. 176. 
Rodostó, 15. 
febr. 1749. 

Rodostó, 15. 
febr. 1749.4 

Rodostó, 15. 
Februarii, 1749. 

Rodostó, 15. 
Febr. 1749. 

1 (CIII.) Az eredetiben tollhibából Febr. van. 
2 (CXLI) Az eredetiben tollhibából 1739. 
3 (CLXXV) Az eredetiben 7 bris (szeptember) olvasható, de en

nek tollhibának kell lenni 9bris vagy lObris helyett. 
4 (CLXXVI) Az eredetiben tollhibából 1759. 

(A 103. levél dátumának magyarázatához 
közöljük a 102. levél 18. febr. 1734. és a 104. 
levél keltét 12. április 1734. A 175. levélhez 
pedig a 174. levél dátumát 26, Octobris. 
1748.) 

A fenti példák változatos képet mutatnak, 
melyek a kézirat eredeti jelzéseitől is el
térőek. Egyezés Erődi és Szigeti közlése közt 
tapasztalható, Miklós minden magyarázat 
nélkül az eredetit közli, Császár a javítottat, 
de jegyzettel kisérve. A levelek római és 
arabszámú jelzését tetszés szerint alkalmaz
zák. Mikes kéziratán sem levél, sem lapszámo
zás nincs. Szükséges lenne a keltezések jelzését 
következetes formában megvalósítani. Szi
geti törekszik is erre, de a megjegyzéseket 
elhanyagolja. A levelek keletkezésének idő
pontját a kutatás még nem tudta meghatá
rozni. Minden erre vonatkozó nyomot meg 
kell őriznünk. 

2. Helyeseljük az alábbi, a nyelvészek 
által is elfogadott javításokat, amelyeket 
Szigeti Császárhoz és Erődihez ragaszkodva 
Miklós Ferenccel szemben végzett. Ezeknek 
a kézirat szerinti megőrzése szükségtelen. 
Miklós csak merevségből ragaszkodott hozzá
juk. Ilyenek például: végzéseket (végezéket 
helyett [62. levél]), előmenetelnek (előmenel-
teknek [41. lev.]), a bizony (a nyiron [33. 
lev.]), csiki barát (csiki bárány [156. lev.]), 
egy bécsi hintót (és bétsi hintót [131. lev.]), 
mikor a tábor megyén (mikor a tábor va
gyon [138. lev.]) helyett. 

Szigetivel együtt a kézirathoz ragaszkodunk 
a következő Miklóstól való átvételekkel 
Császárral és Erődivei szemben pl. Talaba 
(talaba helyett [24. lev.]), sellegenként 
(fellegenként [84. lev.]), sárosi, sárosiné 
(Sárosi, Sárosiné [84. lev.]), helyett. 

3. Nem értünk egyet az alábbi típusú átírásokkal: 

Miklós Császár Erődi Szigeti 
31. 
41. 

levél 
levél 

innepen 
holnapja 
felölle 

ünnepen 
holnapja 
felőlié 

innepen 
holnapja 
felőlié 

ünnepen 
hónapja 
felőle 

75. levél 
egy néhányszor 
üsmérik 

egynehányszor 
üsmerik 

egynehányszor 
üsmérik 

egynéhányszor 
üsm érik 

85. levél lekuczurodik lekuczurodik lekuczorodik lekucorodik 

Szigeti József az Erődi-kiadás példája után 
a mai helyesírásra írta át a szöveget. Bár 
törekedett Mikes erdélyies beszédmodorának 

érzékeltetésére, az átírást mereven alkal
mazta. Elsősorban a hangértékjelző magán
hangzók számos esetben történt átírását 
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tartjuk helytelen módszernek, különösen 
akkor, ha a_ legfontosabb változtatásokat 
jegyzetben sem jelöljük. A szövegátírások 

követeset elösegrto jegyzetek elhanyagolása 
nagymértékben csökkenti a szöveg értékét 
a szakemberek számára. 

4. Az alábbi példákkal csupán érzékeltetni szeretnénk a négy kiadás szövege közötti 
eltéréseket: 

Miklós Császár Erődi , Szigeti 
31. levél 

185. levél 
41. levél 

75. levél 
92. levél 

viszá tér a 
sátorában 

hadgyuk 
zápor eső 
fellyebb 
quártélyban 

szállunk 
roszszá 
áitatosan 
áitatosághoz 
férhez adta 
régyimentye 
franczia 
szikrádczott 
cirókál 
esze kontzolák 

visszatér a 
sátorába 

hadjuk 
záporeső 
fellebb 
quártélyban 

szállunk 
roszszá 
áitatosan 
áitatossághoz 
fér(j)hez adta 
régimentje 
franczia 
szikrádzott 
czirókál 
esszekonczolák 

visszátér a 
sátorába 

hagyjuk 
záporesső 
fellebb 
kvártélyba 

szállunk 
roszszá 
ájtatosan 
ájtatossághoz 
férjhez adta 
regimentje 
franczia 
szikrádzott 
czirókál 
összekonczolák 

visszátér a 
sátorába 

hagyjuk 
záporeső 
feljebb 
kvártélyban 

szállunk 
rosszá 
ájtatosan 
áitatossághoz 
fér(j)hez adta 
régimentje 
francia 
szikrádzott 
cirókál 
esszekoncolák 

Szigeti alapjában Császár szövegére támasz
kodik. Nála már átírva találjuk Mikes követ
kezetlen helyesírását. A mai olvasó szem
pontjából is célszerű a helytelen összetételek 
szétválasztása (desőt — de sőt), a különírtak 
összeírása (egyszers mind — egyszersmind, 
a midőn — amidőn, özön víz — özönvíz), 
az igekötők összevonása (ki fáradván — ki
fáradván, el felejti — elfelejti) és a múltidő, 
a középfok, a nagybetűk s az interpunkciók 
helyes jelölése, valamint a rendszerint rö
vid' hangok utáni -Ily, -tty, -tts, -ttz, -nny 
írása helyett a mai helyesírás alkalmazása 
(mellyet helyett melyet, láttya •— látja, 
baráttság — barátság stb.). Az s-nek zs-re 
váló átírását viszont nem minden esetben 
helyeseljük. A visgálom, sák, sidó szavaknál 
helyesírási szempontból az átírás indokolt. 
De Jerusalem, Susa, Ásia neveknél, ahol az s 
inkább a kiejtést jelölhette, meg kellett 
volna tartani. Teljesen együttérzünk a szer
kesztővel, mikor nehézségeire gondolunk, 
melyekkel a levelek közlésmódjának kialakí
tásakor szembekerült. Igyekezett rendet 
teremteni s a legbizonyosabb megoldásokat 
felhasználni. Kiadásának szövegét mégsem 
érezzük megnyugtatónak. A régi magyar 
irodalom szövegkiadásainál lépten-nyomon 
találkozunk bonyolult problémákkal. Meg
könnyítené munkánkat bizonyos alapelvek
nek leszögezése, egy olyan egységes szempon
tú szabályzat elkészítése, amely az akadémiai 
kritikiai kiadásoknál használatos. 

A hű szövegközlés a nyelvészeti vizsgá
latok szempontjából is elengedhetetlen. Szily 
Kálmán emeli ki utoljára (1906) a levelek 
igazi fontosságát a nyelvtörténet szempont

jából. Mikes levelei olyan korból valók, 
amikor a köznemesség társalkodó nyelve 
Magyarországon még a latin nyelv volt, a 
főnemességé pedig a német és a francia. 
Sok olyan szó is található Mikesnél, amelyek 
a Nyelvtörténeti Szótárból kimaradtak, vagy 
csak tőle idézik (pl. vízben vető hétfü, 
kokány, lefeszeget, lemetél, megcsemcseg, 
megérel stb.). A nyelvészek azóta nem sokat 
foglalkoztak Mikes nyelvi sajátosságaival. 
Az előbbi példákból azonban az is kiderül, 
hogy ezek a szövegkiadások komoly nyelvi 
és stílusvizsgálatra nem is alkalmasak. Nem 
érkezett-e el annak az ideje —• Zolnai Béla 
már fél évszázada sürgeti —, hogy Mikes 
levelei kritikai kiadásban lássanak napvilá
got? Egy fotókópia kíséretében kiadott 
kritikai szöveg biztosan fokozná a vállalkozó 
kedvet. Azért is topog a Mikes-kutatás egy
helyben, mert a szétfolyó forrás- és részlet
kutatásoknak nincs egy olyan kútfőjük, 
mint amilyen a Leveleskönyv kritikai kiadása 
és annak apparátusa lenne (nem is beszélve 
Mikes fordításainak kéziratban levő gazdag 
anyagáról). Mikes kéziratait nem lehet to
vább rejtve tartani, s a még nagyon sok mun
kát követelő, de bő termést ígérő kutatások
nak gátat vetni. 

Szigeti József hetven oldalas bevezetőjé
ben ismerteti a Rákóczi-szabadságharc főbb 
mozzanatait, Mikes élettörténetét, írói mű
ködését és jelentőségét. Tanulmányának jel
legét a kiadás célja szabta meg s a szerző ér
deme, hogy többet ad egyszerű ismertetés
nél. A történelmi eseményeket, Rákóczi sze-
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repét s Mikes életrajzát a forrásokhoz híven 
a bevezető' első felébert foglalja röviden össze. 
A kisebb megjegyzéseket mellőzve néhány 
fontosabb kérdést szóvá teszünk. 

A Mikes-kutatás mai állapotának követ
kezménye az a kép, amelyet a tanulmányban 
a franciaországi évekről, a párizsi tartózko
dás (1713—1717) megítéléséről kapunk. Nem 
egyszerű életrajzi vonatkozás ez, hanem a 
Leveleskönyv keletkezésének kulcskérdése 
is. Gálos Rezső könyvének egyik bírálója 
is hibáztatta már a párizsi évek egyoldalú 
megítélését. Úgy véljük, sokkkai messzebbre 
mehetünk ennél. Az elmúlt ötven esztendő 
szakirodalmának gondos tanulmányozása bi
zonyossá fogja tenni, hogy a századforduló 
után a még vitatott álláspontok közül egy 
tudományosan be nem bizonyított felfogás 
merevedett meg s terjedt el a szakirodalom 
egy részében. A Törökországi levelek kelet
kezésének egyoldalú beállításához vezetett 
annak a nézetnek az elfogadása, amely sze
rint Mikes csak Rodostóban ismerhette meg 
a levélformát. A vizsgálódás leszűkülése, 
bizonyos hipotézisek tényként való elisme
rése, a korábbi francia hatás lehetőségének 
teljes elhanyagolása következett ebből. Pá
rizs vagy Rodostó?! Csak ez lehet újra a 
világos kérdésfeltevés és az egymást nem 
kizáró lehetőségek bizonyítása során erre 
a kérdésre kell a kutatásnak elfogadható 
választ adnia. 

Ezek után várható volt, hogy Szigeti 
József „A Törökországi levelek keletkezése" 
c. néhány oldalas fejezetben az által jelzett 
forrásokhoz hasonlóan (Zolnai Bélát kivéve) 
ama bizonyos „általánosabb álláspont" sze
rint a törökországi francia kolónia és César 
de Saussure hatásának tulajdonítja Mikes 
levélformájának kialakulását. Ennek meg
felelően a levelek első csoportja keletkezésé
nek időpontját a harmincas évekre, sőt 
Rákóczi halála utánra tolja. Nem egy követ
keztetés épül erre a bizonytalan talajra. 
Más választása nem is lehetett, hiszen ezt az 
„általánosabb álláspontot" Gálos Rezső mű
vénél sem fogadta a kritika kellő fenntartás
sal. Az egyoldalú álláspont revíziójának 
szükségességére hívja fel a figyelmünket 
Szigeti tanulmánya, hogy a sok részletkérdés 
vizsgálatához újra szabad teret biztosíthas
sunk (a levelek keletkezésének időpontja, 
idegen források felhasználása, a fordítások 
és a levelek összefüggése, a magyar környe
zet s a magyar irodalmi előzmények szerepe, 
Mikes és Rákóczi, az eredetiség kérdése, 
nyelv- és stílusvizsgálat, Mikes helye az iro
dalomban stb). 

A következő kis fejezetekben a szerző 
Mikesnek a fejedelemről és a szabadságharc
ról vallott felfogását, társadalombírálatát 
s a felvilágosodás hatását vizsgálja. Nem a 
kiragadott részletekre támaszkodik, hanem 
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az egész életmű szemszögéből ítéli meg Mikes 
megnyilatkozásait. Ez a módszer nem egy 
ponton a polgári irodalomtörténetírás bírá
latához vezet. Rossz szokásunkká vált 
azonban, hogy mindig ütünk egyet a polgári 
irodalomtörténetíráson, ha valamit kiigazí
tunk. Igaz ugyan, hogy régebben nem értel
mezték egyöntetűen Mikesnek a felvilágo
sodással való kapcsolatát, megítélésében, 
hazafiságának jellemzésében nagyobb sze
repet játszottak a vallásos elemek, óvakod
nunk kell attól, hogy társadalmi vonatko
zásainak túlzásával az ellenkező végletbe 
essünk. Az elmúlt években hajlamosak vol
tunk arra, hogy állításainkat bizonyos esz
mei absztrakciókból merítsük s nem a mű 
elemzéséből. Ennek nyomait a tanulmány
ban is megtaláljuk. Nem világos előttünk 
Mikes művének és a Szigeti által vele kap
csolatba hozott új erőknek, új viszonyoknak, 
a réginek és az újnak, s más, a Mikes társa
dalmi helyzetét „ellentmondásossá" tevő 
elemeknek a fejtegetése. Sűrítve találjuk 
ezeket az elvont magyarázatokat a „Mikes 
a fejedelemről és a szabadságharcról" c. 
fejezetben. „Mikes Rákóczi egyéniségében 
és életgyakorlatában látta megtestesülni 
mindazokat az értékeket, amelyekhez egész 
lelkével vonzódott ő is, s amelyek a fejede
lemben sokkal tudatosabb, sokkal határo
zottabb formát öltöttek. Ez a népi mozga
lom hatására kibontakozó magasabbfokú 
tudatosság ragadta meg és sodorta magával 
Mikest." (41. old.) A fejezet végén pedig 
így összegezi mondanivalóját: „A fejedelem 
emberi nagyságát alkotó e jellemvonások
ban a korabeli haladó erők legjobb tulajdon
ságai, erkölcse és törekvései öltöttek testet, 
melyek új viszonyokat akartak teremteni 
a régi megváltoztatása útján. Mikest valójá
ban tehát ezeknek a haladó erőknek a maga-
sabbrendűsége ragadta meg. Következésképp 
Rákóczihoz fűződő kapcsolatai lényegében 
a szabadságharc nagy céljaihoz való viszo
nyát tükrözik." (44. old.) 

Nem vonjuk kétségbe a Rákóczi-szabad
ságharc eszméinek, különösen a fejedelem 
egyéniségének hatását Mikes világnézetének 
és művének alakulására. Nem Szigeti Jó
zsef szándékát hibáztatjuk. A módszere 
azonban nem vezet el bennünket a Tö
rökországi levelek helyes megértéséhez. 
Régebben egyesek a szolgaian ragaszkodó 
udvaronc alakját vélték Mikesben felfedezni. 
Ugyanilyen helytelen lenne Mikes szerepének, 
tudatosságának túlértékelése. Ha bizonyos 
elemeket nem találunk meg a műben, nem 
pótolhatjuk azokat közvetett módon, Rá
kóczi alakjának Mikesre való rávetítésével. 
Éppen azért sajátos Mikes műve, mert Mikes 
megmaradt a rodostói fejedelmi udvar szerény 
igényű kamarásának, aki a politikai esemé
nyeket szemmel tartotta, de nem Rákóczi 



látókörének magasából látta azokat. Nem 
ejt csorbát Mikes hazafiságán, ha körül
ményeinek ismeretében elfogadjuk, de nem 
túlozzuk el a száműzetéssel kapcsolatos, el
szigetelten előforduló megnyilatkozásait. 
Irodalmi jelentősége sem kerül ezál
tal sötétebb megvilágításba. Nem csökken 
művének értéke, ha társadalombírálatának 
nem tulajdonítunk oly erős és tudatos feu-
dalizmus-ellenességet, mint Szigeti József. 
Bizalma már megrendült a feudális erkölcsök
ben, „de még nem juthatott el addig, hogy 
elvileg is szembeforduljon az egész feudális 
ideológiával." (53. old.) — írja a „Mikes 
és a felvilágosodás" c. fejezetben. A felvilá
gosodás korának elmélyültebb vizsgálata, 
Zolnai Béla idevonatkozó tanulmányai óva
tosságra inthették volna a szerzőt. Túlzott 
az a szerep, amelyet a fiatal Voltaire-nek 
tulajdonít Mikesek párizsi tartózkodása ide
jén (23. old.). Bizonyítható-e az a vélemény, 
hogy „A XVIII. század nagy haladó áramla
tával már törökországi tartózkodásának 
kezdeti szakaszán megismerkedett Mikes". 
(49. old.) Helyesebb lett volna ahhoz a fel
fogásához ragaszkodnia, mely szerint a korai 
felvilágosodás nyomait véli felfedezni Mikes 
magatartásában. Valóban utolérte-e Mikest 
a harmincas években a század nagy áramlata, 
a felvilágosodás, Bayle szótárán, Fleury 
abbé művein s a Spectatoron keresztül, 
Saussure és Bonneval vagy mások társasa-, 
gában? Mikes olvasmányai szinte kivétel 
nélkül a XVII. század szellemében írott 
művekből állottak, amelyek a felvilágosodás 
nagy századát megelőző időszak termékei. 
Még Bayle szótára és az enciklopédisták 
munkája között is alapvető filozófiai eltéré
sek vannak. Az egyik "a descartesi racionalista 
felfogás szellemében készült jellegzetes XVII. 
századvégi alkotás, a másik pedig a XVIII. 
század ( racionalizmus s annak igazi kép
viselőinek Diderot, Voltaire stb. forradalmat 
előkészítő eszméinek forrásműve. Az bizonyos 
hogy a felvilágosodásnak nevezett nagy szel
lemi áramlat reprezentáns filozófiai és iro
dalmi műveit, de másodrangú alakjait sem 
ismerte Mikes. 

Mikesnek ez a tudatosított, eszmeileg 
kissé túlméretezett alakja nem csupán 
Szigeti József alkotása, elemeit az újabb 
feldolgozásokban is megtaláljuk. Szigeti Jó
zsef ezeket fogadta el és fejlesztette tovább. 
Nagy segítséget jelentene nekünk, ha erdélyi 
irodalomtörténész kollégáink is kritikával 
fogadnák a hazai eredményeket s egyre 
több eredeti tanulmánnyal járulnának hozzá 
irodalomtörténeti problémáink megoldásá
hoz. 

A legeredetibb és terjedelemben is a legna
gyobb a Mikes nyelve és stílusa című fejezet. 
Ez a tanulmány legértékesebb része. Mikes 
nyelve ma is élvezhető szépségekben bővel

kedik. A levelek olvasása felüdülést, eszté
tikai örömöt jelent az elcsépelt, ízétől meg
fosztott, mai városi nyelvet beszélők szá
mára. Megromlott stílusérzékünket is meg
kapja Mikes nyelvének gazdagsága, eszkö
zeinek választékossága, szótára árnyalatai
nak finom érzékeltetése. Szigeti József mind
ezt hozzáértéssel, jó érzékkel mutatja ki. 
Teljesebb lett volna ez a fejezet, ha sikerül 
Mikes nyelvének és stílusának jellemző ér
zelmi momentumait, Mikes különleges tár
sadalmi helyzetéből, egyéniségéből, létéből 
fakadó sajátosságként felfognia, vagy ha 
tetszik, az egyén és társadalom viszonyának 
elemzésén keresztül pontosabban megköze
lítenie. Szigeti él ugyan ezzel a módszerrel, 
de Mikes Rákóczi melletti helyének hiteles 
meghatározásához nem jut el. Enélkül 
pedig az érzelmi tényezők nem érthetők 
meg teljesen s Mikes őszinteségéhez és humo
rához fűzött magyarázatok sem hatnak a 
természetesség erejével. 

Nem tudjuk elfogadni Szigetinek a Mikes 
nyelvével kapcsolatos megállapítását sem, 
mely egyébként a forrásaiban is fellelhető : 
„Mikesnek sikerült először a nép egyszerű 
és természetes beszédét irodalmi színvonalra 
emelni s egészen Petőfiig az egyetlen nagy 
írónk is egyben, aki a népnyelvre támasz
kodik és attól el nem szakadva alkot." 
(68. old.) A népnyelvnek az említése egyál
talán helyes-e itt? Mikes nyelvének magyar
ságáról beszélni is tág fogalom. Nem pontos 
az a fogalmazás sem, hogy Mikes a szegény 
ember mindennapi beszédét fejleszti tovább, 
de stílusa nem válik póriassá. Ma is Szily 
Kálmánra vagyunk utalva, aki a század 
elején panaszkodik, hogy a Törökországi 
levelek nyelvével még nem foglalkozott senki 
behatóan. A pontos útbaigazítás kedvéért 
idézzük ő t : „Mikes 16 éves korában jő ki 
Erdélyből, — az édes tündérországból —, 
s oda többé nem tér vissza. Ezentúl magyar
országiak között él, tőlük hallja a magyar 
szót, székely beszéd, székely kiejtés csak 
elvétve hangzik már körülötte. De azért a 
magyarországiak beszéde alig van hatással 
az övére. Élete fogytáig hű marad a Három
székről magával hozott édes anyanyelvéhez. 
Levelei valódi nyelvemlékek : a háromszéki 
úri társaság beszédének 200 éves emlékei." 
(1906 Emlékkiadás.) Ez a nyelvész meglátása 
s inkább erre támaszkodjunk, hogy az ál
talánosításokat és félreértéseket elkerüljük. 

Szigeti József megkísérelte Mikesnek a 
magyar irodalmi előzményekhez mért újdon
ságát bemutatni s eredeti íróegyéniségének 
jellemzésével, európai távlatú irodalmi mű
veltségének bemutatásával igyekszik nagy 
magyar szépírónkat a feledés homályából 
kiragadni. Könyve, mely a „Haladó hagyo
mányaink" c. sorozatban jelent meg, a 
magyar irodalomtörténet régi adósságát tör-
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lesztette. Mikes életművének ismertetésekor 
azonban fordításairól bővebben kellett volna 
megemlékezni. Hálásak vagyunk Szigeti 
Józsefnek, hogy munkája nyomán a Mikes
kérdés újra belekerül az irodalomtörténeti 
kutatás sodrába. 

Ha az utókor eddig elhanyagolta, ránk vár 
a feladat, hogy Mikes halálának közelgő 
200. évfordulójára irodalmi ereklyévé vált 
kéziratát kritikai kiadásban közzétegyük. 
Nem feledkezhetünk meg fordításairól sem. 
Ő maga írja egyik fordítását a késői olvasók
nak ajánlva : „ . . . az én Ítéletem szerint 
méltó, hogy kinyomassák". Mikes élet
művét becsüljük meg s ne hagyjuk veszen
dőbe. Álljon előttünk pár sora egy 1759-ben 
kelt misszilis leveléből s éljünk a szerencsé
vel, hogy a hatalmas kéziratanyag birtoká
ban vagyunk : „ . . . a tsendes életet a köny
vek fordittására szentelem, és sok frantzia 
könyveket magyarrá változtattam, amelyek
ből, ha alkalmatosságom adatik, Ötsém 
uramat is részeltetem." 

Röviden szólunk még a jegyzetekről is. 
Szigeti József gondos munkát végzett a 
jegyzetek összeállításával. A korábbi kiadá
sok jegyzeteit, melyek az ő jegyzetei
nek felét sem teszik ki, kritikával hasz
nálta fel. Kultsár és Toldy nem ad 
jegyzetet. Abafi névmutatóval igyekszik 
pótolni, főleg török és más idegen nevek s 
néhány magyar szóra vonatkozó megjegy
zésével. Az Emlékkiadás jegyzeteit a bevezető 
tanulmányok pótolják. Császár 153 és Erődi 
182 jegyzete főleg a török szavakhoz kapcso
lódnak, az előbbi egészen szűkszavú. Szigeti 
József jegyzeteiben a korabeli történelmi 
eseményekről, a kor politikusairól, íróiról, 
uralkodókról s a különböző, felvilágosodással 
kapcsolatos kérdésekről tömör, jol fogal
mazott tájékoztatót ad. A török és más 
idegen nevek magyarázata mellett a Mikes 
szavaihoz fűződő jegyzetek is szaporodnak ; 
kár, hogy nem nagyobb mértékben. 

Irodalomtörténeti Füzetek, Bp., 1957. 87 1. 

Nemigen fordult elő az utolsó évtizedek
ben, hogy magyarországi kutató a nagy-
enyedi kollégiumnak, vagy akármelyik más 
régi iskolánknak a történetéről könyvet írt 
volna. Sőt, mindjárt azt is hozzátehetjük, 
hogy a hazai történeti kutatásnak erre a 
területére alig-alig hatolt még be valaki 
az utolsó években. Pedig, ha irodalomtörté
nészeink alaposabban meg akarják ismerni 
a felvilágosodás nyelvi, művelődési és tudo
mányos törekvéseit, vagy pedig Krizának, 
Szentiváninak és az erdélyi népies nemzedék
nek harcait, akkor foglalkozniuk kell azok-

Egyes esetekben a kutatás már tovább 
ment. Például 23., 12. jegyzet Mercurius 
Veridicus (Esze Tamás a Mercurius-kérdés 
revíziója. ITK. 1953. 1—4.) 43. sz. Rokce-
jánusok (Koltai Kastner Jenő Tótfalusi Kis 
Miklós coccejanizmusa ITK.: 1954/3.) 33. sz. 
Sévigné asszony (Leveleinek egy része már 
1696—97-ben is megjelent Bussy-Rabutin 
levelezéséhez fűzve, később pedig 1725-ben 
is részlegesen, majd a jegyzetben jelzett 
évben, 1726-ban teljesebben. Ez azért fon
tos, mert az 1726 nyomós indok volt arra, 
hogy Mikes Franciaországban Mme de 
Sévigné nyomtatott leveleivel egyáltalán 
nem találkozhatott.) 39. sz. Montesquieu 
(a Lettres Persannes nem 1712-ben, hanem 
1721-ben jelent meg.) Az összes idegen 
szavak megmagyarázására való törekvés 
csak a szerkesztő munkáját szaporí
totta. Az olyan közkeletű szavak, mint: 
flinta, findzsa, penitencia, testamentum, 
rabinus, spékelni, markotányosné, hajdú 
jegyzetbevétele nem szükséges, ha a szer
kesztő sem közöl egyebet, mint amit tudunk 
róluk és Mikes is abban az értelemben 
használja őket. Felesleges egyes szavak is
métlése vagy utalás rá, ha már előfordult. 
Például 154. és 198. jegyzet Nagy Sándor, 
a 241. és 312. jegyzet ispotály, a 302. és 196. 
sz. jegyzet Cleopatra, a 303. és 197. jegyzet 
M. Antonius. A 34. jegyzetszám helyett 35. 
áll (Török Áfium). Itt jegyezzük meg azt is, 
hogy r betűk a szövegből számtalan helyen 
hiányoznak vagy rosszul olvashatók. A szö
vegben következetesen Veredicus áll a 
Verid.cus helyett. Ezek az apróságok 
azonban nem vonnak le semmit a szer
kesztő lelkiismeretes munkájának értékéből. 
Majdnem 400 jegyzetével a Török
országi levelek pontosabb megértését segíti 
elő s Mikes műveltségének gazdagságára 
hívja fel figyelmünket. 

Hopp Lajos 

nak a kollégiumoknak fejlődésével, belső 
életével is, amelyekben Aranka György, ille
tőleg Kriza és kortársaik nevelkedtek. Ter
mészetes ezért, hogy éppen a kolozsvári uni
tárius kollégiumnak és a nagyenyedi Beth
len-kollégium történetének egyes szakaszai 
izgatták újabban a legtöbbet az írók és kuta
tók érdeklődését és képzeletét. Az előbbinek 
történetéről több mint két évtizeddel ezelőtt 
Gál Kelemen írt egy alapos összefoglaló 
munkát, az utóbbi történetének megismeré
sénél még ma is P. Szathmáry Károlynak 
és Váró Ferencnek sok tekintetben már rég-
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