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E kötet megjelenése mindenképpen Öröm 
a szűkebben és tágabban szakmabelinek, 
öröm először is azért, mert oly ritkán nyílik 
módja egy-egy magyar irodalomtudósnak, 
hogy eszméit, módszerét legeredetibb formá
jában: tanulmányai gyűjteményében nyújtsa 
át idegen nyelven a világnak, s ezáltal lehe
tősége nyíljék arra, hogy közvetlenül is 
bekapcsolódhassék az eszmék és tapasztala
tok tudományos cseréjébe, a nemzetközi 
fórumokon ne csak kapjon, adjon is; hogy 
az új módszerek és gondolatok mágneses 
erőterében ne csak mozogjon, mozgathasson is. 
De Öröm azért is, mert Sőtér ezt a lehetőséget 
— kötete címe a tanulság rá — szolgálatként 
fogta fel: a magyar irodalom megismerteté
sének, az irodalomról nemzetközi méretek
ben folyó gondolkodás vérkeringésébe való 
bekapcsolás eszközének — mankójának és 
műszerének egyszerre — szánta ezt a mun
káját. 

Külön is örvendezni kell azon, hogy az 
Akadémiai Kiadó vállalkozott erre a kötetre. 
Nehezen választhatott volna jobban: Sőtér 
István, mint a magyar PEN-Club elnöke és 
a PEN emlékezetes magyarországi ülésének 
házigazdája, mint a szocialista irodalomtör
téneti intézetek első nemzetközi konferenciá
jának házigazdája, mint a nemzetközi össze
hasonlító irodalomtörténeti szervezetek 
magyarországi konferenciájának házigazdája 
s a külföldi ülések, ülésszakok, viták és össze
jövetelek rendszeres látogatója, felszólalója, 
mondhatni habitüéje közismert — joggal 
várható, hogy írott szavával is méltó érdek
lődést kelt a világ négy sarkában mindazok
nál, akikkel találkozott, akik hallották őt 
vagy hallottak róla. E kötet megjelenése felett 
érzett örömünket csak az tetézhetné, ha ez a 
kötet nem maradna fehér holló; ha egy ésszerű 
kockázatot széleslátókörűen vállaló kiadási 
politika ez után továbbiakat is vállalna és 
megszületéshez segítene. Talán nem is kellene 
mindig megvárni,hogy szerzőjük olyan ismert
ségre és nemzetközi eminenciára jusson, mint 
a jelen kötet esetében: fiatalabb s idősebb 
kutatóink között van nem egy, aki akár a 
magyar, akár a világirodalom terén kidolgo

zott eszméivel, elért kutatási eredményeivel 
nem vallana szégyent egy ilyen, a magyar 
nyelv által szűkre szabott érdeklődési körön 
való túllépésével — s ezáltal a magyar tudo
mányosság súlyát öregbítené a világ fóru
main. 

Éppen, mivel ritkán esik, hogy magyar 
szerzőnek módja nyílnék idegen nyelven tanul
mányokat közre bocsátani, érthető, hogy 
Sőtér István tanulmányainak ez a gyűjte
ménye eléggé kétarcúra sikerült: mintha 
nem tudott volna szerzőjük az összeállítás 
pillanatában dönteni, hogy azonos célt 
szolgáló tanulmány-füzért bocsásson-e ki, 
vagy pedig próbáljon meg saját szellemi-
tudósi fejlődéséről tanulmányai során át képet 
adni? Mindkét törekvés jogos és indokolt 
lenne; de a kettő keveredése hagy némi bizony
talanságot az olvasóban. 

A cím s az előszó határozott célt s cél 
szerint rendezett tanulmányokat ígér: a 
magyar irodalom fő problémáinak ismerte
tését, egy új, marxista szellemű, komplex 
irodalomhasonlítási módszer példáit és 
gyakorlatát. S a kötet tizenhat tanulmányá
nak nagyobbik fele e célkitűzésnek igen érde
kesen, színvonalasan, nem egyszer szelleme
sen felel meg; egy-egy olyan érzékeny, s az 
idegen olvasó gondolatvilágába magát bele
élni képes tanulmány, mint a Radnótiról 
szóló, vagy az (egyetlenként datált) 1948-as 
esszé-konferansz a modern magyar líráról 
sajnáltatja, hogy Sőtér érdeklődése egyre 
fokozódóan a tizenkilencedik század felé 
fordult, hogy legjobb tanulmányai, s mód
szertanilag is legtanulságosabb dolgozatai — 
mint a Madáchról szólók vagy a magyar és 
lengyel irodalom párhuzamaira rámutatok, 
mint a kelet-európai költészet és zene pár
huzamairól vagy a tizenkilencedik száza
di magyar irodalom külföldi elfogadásá
ról értekezők — általában a tizenkilen
cedik századi irodalomra s különösen a 
romantika problémáira fókuszozzák figyel
müket, s ahol szólnak is modernebb jelensé
gekről, áramlatokról vagy életművekről, eléggé 
summásan s mintegy mellékesen. (Hadd 
említem meg itt — magam is mellékesen s 
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gondolatilag is zárójelben: az időben egymás
tól sokszor többéves távolságra keletkezett 
tanulmányok, melyek valamilyen alkalomból 
a magyar irodalmat ismertették — népszerűsí
tették külföldi olvasók vagy hallgatók előtt, 
gyakran s természetesen újra meg újra elis-
mételnek alapvető tudnivalókat. Ez az alkalmi 
felhasználáskor szükséges, sőt nélkülözhetet
len volt: változatlan kötetben-közlésükkor 
azonban nem egyszer feleslegesnek tetszenek; 
itt a szervesebb összedolgozás, keresztbe-uta-
lás szerencsésebb lett volna. 

Problematikussá a kötet összeállítása ott 
válik, ahol — eléggé átlátszó cím-ötlettel 
fedve el a különbséget — a szerző néhány 
régebbi vagy újabb világirodalmi dolgozatát 
foglalja kötetbe — dolgozatokat, amelyek
nek a magyar irodalom „aspects et parallé-
lismes"-jeihez kevés vagy semmi közük sin
csen. E tanulmányok — mint a Doktor 
Fau&tus szerkezetéről, a Pan TadeuszvóX 
vagy Camus La C/iute-jéről szólók — is érde
kesek s a külföldi érdeklődő figyelmére mél
tók; de jobb lett volna ezeket elkülöníteni, 
mint így a magyar s összehasonlító irodalom
mal foglalkozók között kiadni, mert sem 
tematikailag, sem módszertanilag nem roko
níthatók amazokkal. Ebben a tekintetben 
különös szerepe van a Ligne herceg portré
jának, mely a kötet legrégebben keletkezett 
— közel huszonöt éves — tanulmánya. Ennek 
a maga idejében, a fasizmus szellemi éjszaká
jában különös és fontos funkciója volt; ma 
már azonban — változatlanul s különösen 
idegen nyelven — kevésbé halljuk ki belőle 
a német barbárság elleni tiltakozást, mint 
inkább a nagy francia forradalom előtti 
Európa utáni nosztalgiát — ami erősen elüt 
az egész kötet koncepciójától, szellemi vonal
vezetésétől. 

S ha a problémáknál tartunk, hadd hívjuk 
fel a figyelmet néhány részletkérdésre — 
részletkérdésekre, amelyek nem csökkentik 
örömünket a kötet felett s nem szállítják le 
az egésznek az értékét és jelentőségét, de 
talán tovább-gondolkozásra, újabb fejtege
tésekre indíthatják a szerzőt vagy valaki 
nyomába lépőt. így kissé furcsáivá olvassuk, 
hogy Sőtér ma is Camus-vel szembeni pozitív 
példaként említi Charles Morgant és annak 
neokatolikus misztikáját (78. 1.). Ez nem 
csak azért meglepő, mert a modern angol 
irodalom esszéírói és rendszerezői általában 
már tudomást sem vesznek Morganról, akit 
a húszas-harmincas évek siker-szerzői limbu
sába utalnak, hanem azért, is mert ha vitat
kozunk is vele, de a marxista felfogáshoz még 
mindig egy lépéssel közelebb állónak érezzük 
Camus moralista pesszimizmusát, mint Mor
gan transzcendentális optimizmusát — most a 
két iró közötti minőségi különbséget telje
sen figyelmen kivül hagyva. — Mint ahogy 
természetesen igaz, hogy Dosztojevszkij és 

Balzac egyaránt saját korukat fejezték ki — 
de azt állítani, hogy Dosztojevszkij „nem 
tett mást" e téren, mint Balzac (199. 1.) — 
legalábbis túlzott gondolati rövidítés, mely 
inkább az ellentmondást, mint az egyetértést 
hívja ki. 

A magyar irodalom problémáira térve 
általában is erősen kétséges az az állítás, hogy 
Eötvös legjelentősebb műve A falu jegyzője 
volna. Magam inkább hiszem, hogy a legjelen
tősebb mégiscsak a Magyarország 1514-ben; 
az előbbi tán programosabb és nyíltabban 
politizáló (sőt párt-politizáló), de az utóbbi 
művészibb egységben, költőibb áttételben 
fejtzi ki a kor — természetesen elsősorban az 
író kora — problematikáját, ellentmondásait. 
S tán a külföldi érdeklődő figyelmét is első
sorban erre lehet felhívni — annál is inkább, 
mert itt a Scott- és Dumas-párhuzam, a 
koordináta pozitív és negatív száraként, sok
ban segíthet. — A magyar regény egyes 
jelenségeinek világirodalmi elhelyezése (hogy 
befoga(itatásának kérdését most fel se vessük) 
még számos problémát fog mindnyájunk 
számára okozni; például Móricz Zsigmond 
esetében nem tudom, jogos-e visszafele utalva 
a tizenkilencedik századi líra eredményeivel 
hozni párhuzamba (239. 1.), nem inkább a 
huszadik század első, s hatalmas lépésének 
tekinteni őt abban az irányban, amit egyéb
ként Sőtér helyesen jelöl meg, hogy „a 
magyar regény valóban nemzetivé és monu
mentálissá váljék"? S a magyar novelláról 
lendületesen és nagyvonalúan írván, vajon 
helyes-e Nagy Lajos és Gelléri eredményénél 
megállni az ismertetésben (242—243.); nem 
kellene-e legalább jelezni azt, hogy a magyar 
novella a harmincas évek óta is tovább 
tudott lépni, új alkotókkal, s ami a fonto-
sabb, új irányzatokkal és eredményekkel? 

Mindezek azonban csak kisebb, s az egész 
kötet eredményéhez képes jelentéktelen észre
vételek. Sőtér Istvánnak ejz a kötete újabb 
határozott és energikus mozdulat arra, hogy 
a magyar irodalomtudományt — most már 
nem kolligátumok formájában, hanem egy 
sajátos arcélű művelője gyűjteményével — 
egyenrangú félként ültesse le a nemzetközi 
tudomány asztalához. Reméljük, hogy ezt a 
nemzetközi tudományosság is észre fogja 
venni és honorálni fogja — egyébként az ő 
kritikai megjegyzéseik, dicséretük és gáncsuk 
iránya fogja valóban megmérni, mit és 
hogyan ért el ezzel a kötettel a szerző, s a 
magyar irodalomtudománynak merre és 
hogyan kell tovább lépnie az összehasonlító 
módszer kidolgozása és alkalmazása tekin
tetében. 

A befogadás és elismerés kivívásához 
nyilvánvalóan jelentősen hozzá fogja segíteni 
a kötetet sima és elegáns francia nyelve is. 
A kiadás sajnos nem tünteti fel az egyes 
tanulmányok fordítójának — fordítóinak a 
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nevét s így azt a (valószínűleg hamis) látsza
tot kelti, mintha maga a szerző ültette volna 
saját írásait francia nyelvre. Nem mintha 
Sőtér erre nem lenne képes; de ha ő fordította 
volna saját írásait, akkor simaságuk mellett 

Mikes Kelemen életművének kritikai kia
dása, mely 1966-ban a Törökországi Levelek
nek és Mikes öt ismert missilis levelének meg
jelentetésével Hopp Lajos gondozásában 
megindult, több szempontból is jelentős lépés 
Mikes és általában a régi magyar irodalom 
elmélyültebb megismerésének útján. Az új 
kiadás, amellett, hogy továbbfejlesztheti a 
Rákóczi-emigráció törökországi szakaszának 
történeti kutatását is, egyrészt igen jelentős 
hozzájárulást jelent a XVIII. század magyar 
stílusának feltárásához, másrészt annak az 
egész műveltségi körnek és részben társadal
mi pszichének is jobb megértéséhez, melyből 
Mikes — úgy véljük, az új kiadás után is vál
tozatlanul főművének megmaradó — Török
országi Levelei, de egész életműve is kisarjadt. 
Egyedülálló útja az irodalmi fejlődésnek egy 
teljesen egyedülálló társadalmi psziché bázi
sán: olyan izgalmas szituáció, melynek új, 
sokoldalú és szakavatott bemutatása a kora
beli irodalom, stílus és társadalom kölcsön
hatását teljesen új aspektusokból segíthet 
megvilágítani. 

A terjedelmes kötetből a szövegközlés 
220 oldal; a többit a jegyzetek foglalják el. 
Ebből 11 oldalon a felhasznált művek rövidí
tésjegyzékét, vagyis a rendszeresen feldolgo
zott irodalom felsorolását olvashatjuk: a círn-
jegyzék jól mutatja azt, hogy a szöveg kiadó
ja eleve megteremtette minden előfeltételét 
a mű minden irányú megközelítésének. Ez
után az összes művek kritikai kiadásánál 
általában követendő alapelvek ismertetése 
következik, majd a leveleskönyv tárgyi jegy
zeteinek bevezetéséül szolgáló 46 oldalon 
Hopp leírja a kéziratot, ismerteti annak sor
sát, a szövegközlés alapelveit, felsorolja az 
eddigi kiadásokat, majd a mű keletkezés
történetét vázolja fel, és összefoglalja a Leve
leskönyv török vonatkozásait. 

E bevezetés egyértelműen tisztázza a kéz
irat útját a Mikes hagyatékát Rodostóban 
megőrző Horváth Istvántól Kulcsár Istvánig, 
ül. a kiadást finanszírozó Festetics Györgyig, 
— továbbra is homályban marad a kézirat
nak már a kiadás utáni útja Kulcsártól Toldy-
ig. A szövegközlésben Hopp a betűhív — a 
kézirat javításait, törléseit a lap alján jelölő 
— közlés mellett dönt; ez, tekintettel Mikes 

valószínűleg többet mentett volna át fényük
ből, mondatai sajátos kadenciájából is; mint 
ahogy bizonyosan elkerülte volna, hogy ismé
telten „théore7icien"ről (259-260.) emlékez
zék meg. 

Nagy Péter 

írásmódjának következetlenségeire a köz
pontozás, az egybe- és különírás terén, vala
mint arra a körülményre, hogy a szöveg kelet
kezésének időtartama több, mint 40 esztendő, 
valóban a leghelyesebb eljárásnak bizonyult. 
A keletkezéstörténetet illetőleg Hopp össze
foglalja az irodalomtörténészek közötti év
százados vitát: vajon a Leveleskönyvben 
előrehaladva, alkalmilag keletkezett fiktív 
levelek együttesét kell-e látnunk, vagy tuda
tosan levélformában szerkesztett emlékiratot. 
Hopp, hangsúlyozva, hogy a jelenleg ismert 
kézirat keletkezésének kérdése elválasztandó 
az egész mű keletkezésének kérdésétől, látha
tólag az első álláspont felé hajlik, bár véglege
sen — helyesen — egyelőre még csak a jelen
leg is kétségtelen fix pontokat rögzíti le. 

Maguk a tárgyi jegyzetek 400 petit sze-
désű oldalt foglalnak el: impozáns filológiai 
és történeti munka eredményeként bemutat
va a kézirat nyelvi-stiláris sajátosságait, for
rásait, a szereplő személyeket s az említett 
eseményeket. Az öt missilis levelet kommen
táló 35 oldalnyi jegyzettel együtt valóban 
szilárd bázisa ez az apparátus minden további 
Mikes-kutatásnak, és mindazon gazdag prob
lematika megvilágításának, mely — mint 
említettük — a kutatások során még kibon
tásra vár. 

E problematika legérdekesebb elemének 
Mikes nyelvének és stílusának kérdését tart
juk. Ez a nyelv és stílus ugyanis egy teljesen 
steril, a kortársi magyar irodalmi és nyelvi 
fejlődéstől hermetikusan elzárt, teljesen de-
szocializált, teljesen egyéni személyes bázis 
terméke. A Rákócziék Törökországban érke
zésével csaknem pontosan kortárs Robinson
tól a sciencefiction-ig nyúló műfaj kedvelt 
szituációja látszik valósággá válni: mintha 
hajótörésből (vagy a világ pusztulásából) egy 
magános szigeten megrekedt embercsoport 
további élete állna előttünk; csakis a magával 
hozott 111, a továbbiakban saját maga által 
létrehozott intellektuális és materiális eszköz
készletre támaszkodva, önmaga adottságait 
maximálisan kifejleszteni kényszerülve — 
olyan ez a rodostói világ, melynek a hazai va
lóságtól való egyre teljesebb elszakadását, el
záródását, s e folyamatnak többé-kevésbé 
mindenkit demoralizáló hatását éppen Mikes 

MIKES KELEMEN: TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK ÉS MISSILIS LEVELEK 
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