SZEMLE

HOPP LAJOS KÉT MIKES-KÖNYVE
1. Mikes és világa. Bukarest 1973. Kritérion K. 560 1. + 24 mell. 2. Mikes Kelemen összes
Művei. IV. kötet. Az ifjak kalauza. Sajtó alá rendezte Hopp Lajos. Bp. 1974. Akadémiai K.
789 1. + 20 mell.
1. Ritka jelenség irodalomtudományunk nete II. kötetéből (1964) került e tanulmány
történetében, hogy egy kiemelkedő kutató kötet élére, de nem alaptalanul, mert be
szinte egész munkásságát egyetlen írónak mutatják azt az irodalmi hagyományt,
szenteli. Ez a különleges kultusz — mert amelyből Mikes kinőtt. Igaz, hogy Zágon
annak nevezhetjük! — jellemzi Hopp Lajos nagy szülötte nem volt sem történetíró, sem
nak Mikes Kelemenről vagy a vele kapcso publicista, II. Rákóczi Ferenc írói munkássá
latba hozható témák körében alkotott mun gából sem kapott közvetlen indításokat,
kásságát. Ez a hűséges ragaszkodás szinte mégis fontos Mikes írói helyének kijelölése
Mikes Kelemen sugallata, aki haláláig kötő szempontjából az a szellemi légkör és az a
dött a nagy fejedelem személyéhez, majd prózai örökség, amellyel igen sok vonatkozás
emlékéhez. Az ilyen nagyító- és gyűjtőlencsé ban, ha talán csak áttételesen is, rokon voná
be fogott érdeklődés páratlan haszonnal jár sokat mutat. Ezekhez a fejezetekhez nincs
és nagy értékeket hoz létre. Nyugodtan állít sok hozzátenni valónk, legfeljebb a bibliográ
hatjuk, hogy az utóbbi másfél évtizedben fia némi kiegészítését várhatnók el. Sajná
Hopp Lajos szinte egészében „átírta" a latos, hogy a kuruc publicisztika Köpeczi
Mikes-filológiát, noha ennek olyan munkásai Béla szerkesztette igen jó antológiáját (A
dolgoztak előtte, mint Toldy Ferenc, Király Rákóczi-szabadságharc és Európa. Bp. 1970.)
György, Gálos Rezső és Zolnai Béla. A jelen szerzőnk már nem tudta megemlíteni, vala
kötet a szerző alapvető tanulmányait tartal mint azt a tényt sem, hogy Péter Katalin a
mazza, szám szerint huszonnégyet, de nem Siralmas panasznak 1705-ös keletkezését
feledkezhetünk meg arról e helyen sem, hogy igazolta (A magyar nyelvű politikai publicisz
a Mikes kritikai kiadásnak immáron négy tika kezdetei. Bp. 1973.). Mindez, ismételjük,
vaskos kötete jelent meg Hopp Lajos gondo nem hiba, mi is csak a figyelemfelhívás okán
zásában, s a korszakkal kismonográfiákban is tesszük szóvá őket. Kiválóan fontos és értékes
foglalkozott (A lengyel—magyar hagyomá a Mikes és a korai felvilágosodás c. tanulmány.
nyok újjászületése, 1972, A Rákóczi-emigrációEz tulajdonképpen Mikes eszmevilágának
Lengyelországban, 1973), a jelen kötetben teljes, magát az írót is gyakran beszéltető,
publikált egyik-másik tanulmányát azóta mégis tömör összefoglalása. Legfőbb tartalmi
tovább is építette (Lengyel—magyar hagyo jegye e gondolatrendszernek a hazafiság, a
mányok a Rákóczi-szabadságharc és emigráció
műveltség és az erkölcs hármassága, ezek
irodalmában, ItK 1975). A kezünkben levő összetartozása. Mikes nem lép ki a nemesi
kötet tanulmányai öt csoportba rendeződnek, közgondolkodás keretei közül, de az igazi
és a Mikeshez vezető szellemi-irodalmi előz nemességet („vera nobilitas") az ország szol
ményeket, a Mikes-levelek műfaji kérdéseit, gálatában, a nemzeti nyelv művelésében, a
Mikes műfordító tevékenységét, a rodostói munka erkölcsi kötelezettségében látja, s
írói műhely kérdéseit (nyelv és stílus!), végül ebből a szemszögből bírálja — Zrínyihez,
a kuruc emigráció sorsát tárgyalják. Ismer Apáczaihoz hasonlóan — a nemesség tunya
tetésünk természetesen a Mikes-filológia fő heverését, a fölösleges pompát, az udvari
kérdéseire irányítja érdeklődését, s a gazdag romlottságot. A „vera nobilitas" elvének
anyagból nem is tud mindent tárgyalni. magyar múltjából Hopp Lajos három „ha
Feladatát abban látja, hogy Hopp Lajos gyományos gondolati lánc"-ot emel ki (470.
kutatásainak legfontosabb, a régebbi iro 1., 45. jgyz.): Heltai Gáspár harcosan polgáridalomtörténeti közfelfogást gyökereiből ki reformátori (Dialógus), Enyedi György pol
fordító eredményeit mutassa be.
gári-humanista (Gismunda...) és Rimay
sztoikus-nemesi álláspontját. Kérdés,
Az első három dolgozat (A századforduló Jánosismert
belőlük Mikes — Rimayt alig
erdélyi valósága: Bethlen Miklós, A kuruc mit
ha!—, de ez lényegében nem is fontos, mert
politikai irodalom, Szabadságharc és emigráció,
IL Rákóczi Ferenc) A magyar irodalom tórté-a „vera nobilitas" elve olyan világirodalmi
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közhely, amely a legnagyobb antik íróktól viselte. Minden más elképzelés (pl. a Toldy
(Cicero, Horatius) a középkoron át a polgári által Tóth Ferenc bárónak tulajdonított sze
forradalmakig minden emelkedettebb erkölcsi rep) alaptalan kombináció.
gondolatmenetben — olykor persze csak
A Törökországi Levelek műfaji problémái c.
szólamként! — felhangzik. Itt csak egy rend tanulmány először a levelekre vonatkozó
kívül plasztikus költői megformálásra uta Mikes-irodalom kitűnő összefoglalását nyújt
lunk, amely a Paradiso XVI. énekének első ja: ez máig a legjobb feldolgozás. Kiemel a
három terzinájában olvasható: a nemesség kérdés megoldása irányába eső minden jó
— Dante szerint — oly köpönyeg, amely ötletet, megcáfol minden elhamarkodott állí
napról napra rövidül, ha nem toldjuk (ti. tást, pl. Király György igen tetszetős De
erényes tetteinkkel), hiszen az idő ollója Saussure-elméletét, aki a leveleskönyv állító
folytonosan körülnyírja. Egészen valószínű lagos mintaadója lett volna. Mikes leveleit
a szerző feltevése, hogy Mikes már a jezsuiták kezdetben egy nagyobb szabású „művi" el
kolozsvári retorika-oktatásában megtanulta képzelés tudata nélkül kezdte írni, és csak
ezt a princípiumot, közvetlenül pedig Charles későbbi, másodlagos írói élményként jelent
Gobinet volt a forrása. A Kiss István rodostói kezett a „levelezés" növekvő együttese, a
filozófustól származó és hasonló tartalmú levelek „összefüggése alkotta tudatosság".
szép idézetért hálásak vagyunk a szerzőnek, (153.) Ez viszont a Toldy-féle „műegész"
de Kiss „Szegedi" előnevét (90.) egyetlen elméletének cáfolata. Az 1717 októberében
lexikális forrásunk, nagy irodalomtörténetünk megkezdett levelezés 1758 decemberéig tar
sem említi. Teljesen egyetértünk a szerzővel, tott, s nagyon egyenlőtlen időbeli megoszlást
hogy „vitatható volna az egész mikesi társa mutat. Hopp Lajos nagy érdeme, hogy meg
dalmi gondolatkomplexust a barokk kor győzően igazolta: a leveleskönyv lényegében
rendi-nemesi ideológiájának társadalomszem azért maradt abba, mert Mikes számára
léletébe és történetfilozófiájába rekeszteni". megnyílt a lehetőség hazai rokonságával foly
(93.) Mikes rodostói száműzetésében is nyi tatott igazi levelezésre. Ezek a jórészt Huszár
tottabb szemmel nézhetett a nagyvilágba, István báróhoz írt missilisek is teljességgel
mint a rendi nacionalizmus keretei köré zárt irodalmi jellegűek, a francia „lettres familihazai literátoraink, akár Faludi Ferenc is. éres" legjobb mintaadása nyomán készültek.
Még a deizmushoz is elfogulatlanabbal köze (Minderről főleg a Mikes Kelemen utolsó levelei
ledik (noha el nem fogadja!), mint a nagy c. dolgozatban olvasunk.) Indokolt volt
magyar jezsuita, aki csak a gúny torzító tehát, hogy a Törökországi Levelek és a családi
tükrében tudja bemutatni. Igaz viszont, hogy levelezés egyvégtében kerültek sajtó alá a
vallásos-moralizáló írásainak egyes részletei kritikai kiadásban.
ben (A nemes asszony, A nemes úrfi) teltebb, A szerzőnk által újraírt Mikes-filológia
gazdagabb szépírói teljesítményt nyújt, mint legnagyobb újdonsága mégis abban áll, hogy
a szépen és egyenletesen fordító Mikes. A Hopp Lajos, a francia XVII—XVIII. század
Faludi—Mikes-párhuzam
megrajzolásával kiváló szakértője, végig követte a már
— mondtam már többször — irodalomtörté Beöthy Zsolt és főként Zolnai Béla kijelölte
nyomokat a francia levélműfaj irodalmi jelle
netünk még adós.
Hopp Lajos második nagy teljesítménye ge és társadalmi jelentősége felé. Kitűnő
a mikesi levél műfaji jellegének tisztázása. tanulmányban tisztázza a XVII. századi
Ennek bevezetésére készült a Mikes hagyo francia levélműfaj népszerűségét (183—213.),
mány és a XVIII. század végi nemzeti irodalmimegrajzolja a nagy levelezők (Balzac, Voiture,
mozgalom, lényegében a Törökországi LevelekMme de Sévigné, Bussy-Rabutin) írói portré
hazakerülésének és korai fogadtatásának kér ját, s ami legfontosabb számunkra, világosan
dése. Noha már Thaly Kálmán felvetette, de igazolja, hogy Mikesre leginkább M"»e de
csak Hopp Lajos erősítette meg végleg, hogy Sévigné és Bussy-Rabutin „családias", mégis
a leveleskönyvet a 120 esztendeig élt Horváth rendkívül elegáns, a francia klasszicizmus
István, Rákóczi Ferenc egykori szolgája legjobb prózai szintjén mozgó levelei hathat
őrizte, s egy Mészáros nevű magyarral 1789- tak és bizonyosan hatottak is. Az „édes néne"
ben küldte Bécsbe, Görög Demeter és Kerekes képzelt alakja c. tanulmány nyelvészeti vizs
Sámuel lapszerkesztők kezébe. Érdekes, hogy gálódásai nyomatékosan bizonyítják, hogy
Horváth a leveleskönyv bécsi felbukkanása Mikes gondolatvilágában a néne nem a „nagy
után még éppen tíz évig élt (megh. 1799. néni" fogalmát fedi, hanem a francia cousineszept. 12-én), így a becses kézirat megjelené ét, s akárcsak Bussy grófja, a rodostói kama
sét is megérte. A régi magyar próza e remeké rás is gáláns, udvarló leveleket küld a magá
nek napvilágra kerülte az 1790-es nemzeti nál csak alig idősebbnek képzelt „édes nénjé
mozgalom lendületében történt, és Kulcsár nek". Csak egyetlen meglepő párhuzamot
Istvánon kívül egész sor magyar író (Révai idézünk. Bussy: „chére cousine qui a plus
Miklós, Batsányi János, Kisfaludy Sándor, l'air de Maitresse que de Cousine" (200.);
Sándor István) bábáskodott körülötte, a Mikes a 70. levélben: „mert kevéssel kédet,
költségeket pedig Festetics György gróf ha inkább szeretném, nénémséget néha el is

felejteném". (220.) Szegény Mikesünk, sajnos, ideál, a híres 62. levél szatirikus rajzával
csak árnyalaknak tett szerelmi vallomást, szemben, az „igazi nemesség" művelt visel
Bussy grófja szép unokahúga kezét akarta kedésének megrajzolására.
elnyerni, noha sikertelenül. Az irodalmi alko
A Mulattságos napokról írt szép tanulmány
tás esztétikai szintjének azonban nem köve egyetlen pontjához tennénk ellenvetést, s ez
telménye a beteljesülés vagy a fogható való Boccaccio „jellemábrázolásának gyengesé
ság: Mikes is remekelt az „édes néne" fiktív ge". (265.) Az a kritikus, akire Hopp Lajos
alakjának megteremtésével. Avval a Király itt hivatkozik, Beöthy Zsolt (Mikes Kelemen
György által dogmává me
merevített állítással és novellái. Bp. Sz. 1880). Meg kell azonban
szemben pedig, hogy M de Sévigné levelei mondanunk, hogy e csaknem százéves meg
csak 1726-ban jelentek meg, Mikes tehát nem állapítást a modern irodalomtudomány nem
ismerhette őket, meHopp Lajos kimutatta: osztja. Boccaccio nem regényeket, nem is
Bussy-Rabutin M de Sévignével folytatott bő lére eresztett kalandos történeteket írt,
levélváltásának anyaga (megközelítőleg 300 hanem novellákat, a szó eredeti olasz értel
darab) 1697 és 1716 között kilenc kiadásban mében: friss, fordulatos, az újság erejével
látott napvilágot s a párizsi előkelő társaság ható csattanós történeteket. Nem hiányol
kedvelt olvasmánya volt; Rákóczi és köre hatjuk belőlük a részletezőbb jellemzést,
szintén ismerhette. (199., 222.) „A Török hiszen lényegük éppen egy-egy embertípus,
országi Levelek szerzője tehát nem tekinthető különc figura (nagyszájú asszony, csalafinta
dilettáns levelezőnek, hanem művelt, öntuda barát, lóvá tett férj stb.) néhány vonással
tos levélírónak kell őt tartanunk, aki előtt rajzolt, mégis kiválóan sikerült bemutatásá
az irodalmi minták sokasága állott, . . . a leg ban, olykor karikatúrájában van. Azt meg
fejlettebb európai színvonalat képviselő fran a reneszánsz óta egyhangú magasztalással
cia klasszicista levélkultúra..." (219.) Két említik az olasz irodalom értői, mily termé
ségbe vonja viszont Hopp Lajos Montesquieu szetességgel s egyéniségüket mennyire ki
Lettres persanes-\ának (1721) többször emle fejező módon beszélnek Boccaccio alakjai.
getett hatását, s bölcsen kijelenti: „marad
Mikes Kelemen francia fordításai címmel
junk a föltételezésnél", hiszen semmi bizo összefoglaló tanulmányt is kapunk. (247.)
nyítékunk sincs arra, hogy a nagy francia író Hopp Lajos bizonyosra veszi, hogy fordítá
levélregénye Mikes kezében forgott volna. sait Mikes a hazai közönségnek, kinyomta
(243.) A közös témák és részletek véletlen tásra szánta, az anyanyelv művelését kívánta
motívumegyezések.
szolgálni velük. A magyar irodalomtudomány
Mikes műfordításainak alapos bemutatása nak akkor kell majd velük foglalkoznia be
csaknem egészében Hopp Lajos érdeme, noha hatóbban, ha a kritikai kiadás valamennyit
nem egy tartalmas értekezés foglalkozott már közzéteszi. Van közöttük egészében világi
velük előbb is. (498. 1., 10. jgyz.) Túlnyomó tárgyú és ezideig ismeretlen munka Az idő
részük vallásos és erősen moralizáló szellemű, jóll el töltésének Módgya, Antoine Courtin
mégis figyelmet érdemel az a tény, hogy a művének magyarítása. (256.) A Keresztnek
szépirodalmi igényt írónk sohasem adja fel királyi uttya viszont szinte vallásos regény
egészen. Az Ifjak kalauzának Ch. Gobinet-től (szerzője Benőit Van Haeften) és magyar
fordított első változatában (1724) elhagyja szövege Mikes munkamódszerét, rövidítő
a rossz könyvekről szóló részt, az öregedő író hajlamát és szemléletes stílusát is jól mutatja.
második redekciója (1751) pedig „minimá (259.) Ez a kegyességi mű került haza a
lisra rövidíti e szépirodalom ellenes fejezetet" Huszár—Boér családhoz Mikes ajándékaként.
(Adaptáció és irodalomszemlélet c. tanulmány, A Mikes-kéziratok sorsa c. tanulmány (351—
366.) minden részletében tisztázza a kéziratok
211.1.). E két változat között pedig lefordítja,
1745-ben, a Mulattságos napokat, ül. Mme hazajutásának kalandos történetét; különö
Gomez keretes elbeszélés-gyűjteményének sen érdekesek a Van Haeften-fordítás hányat
hat novelláját. Hopp Lajos szépen állapítja tatásai, nemkülönben az, hogy a Toldy
meg, hogy maga a szerző is érdeklődik a ki Ferencnél maradt Mikes-tisztázat (a Török
választott hősök sorsa iránt, „egyes portrékat országi Levelek ma ismert kézirata) vásárlás
átstilizál, melegebben, több részvéttel áll a útján jutott Bartakovics Béla egri érsek
bujdosásba jutott fejedelmek, száműzetésbe birtokába. Érdekelhet bennünket még az
magyarázattyának forráskuta
küldött lovagok, a bajba jutottak oldalára, Épistolák
mint Mme Gomez. A Mulattságos napokban tása (273. kk.), mert ez az egyetlen Mikes
elárad Mikes egyéniségének varázsa". (268.) opus, amelynek eredetijét mindmáig nem
A keret megmagyarosítása, „a Szamos mellett sikerült megtalálni.
levő szép városba" helyezése már többször
A rodostói író műhelye c. fejezetcím alá
dicsért erénye a novellafüzérnek, s osztjuk foglalt tanulmányok az aprólékos, de nélkü
a szerzőnek azt a megállapítását, hogy „Mikes lözhetetlen filológiai munka termékei (Mikes
legjobban sikerült fordításának" tarthatjuk. javító tolla nyomában, A levélíró s fordító írás
(271.) Az elbeszélő ifjaknak bemutatása módja, Mikes nyelve és stílusa, Mikes Kelemen
módot ad Mikesnek a századközépi nevelési könyvtára). A kéziratok sorsáról szóló és ide-

sorolt tanulmányt már említettük. Mikes
saját könyvtárának nyomát ezideig csak egy
1708-as lőcsei kiadású Pápai-Páriz l a t i n magyar és magyar—latin szótár bizonyítja
(350.), amely egyébként Máriássy Ádám és
Zay Zsigmond halála után jutott birtokába.
Nagy figyelmet érdemelne a Mikes nyelvét
és stílusát bemutató tanulmány, amely főként
Pais Dezső irodalmi nyelvünk kialakulá
sára vonatkozó vizsgálódásainak elvi alap
vetését kamatoztatja: az erdélyi úri rendköré
ben alakult ki az a társalgási nyelvtípus,
amely „az értelemnek fényes és hajlékony,
a fantáziának színes, az érzelemnek finom
rezgésű eszköze. Ezekkel a jelenségekkel
emelkedik különösen magasra Mikes Kele
mennél". (Pais D., 337. 1.) Az egyes stílus
elemeket (pl. a bibliás nyelv hatását) nincs
módunkban részletezni, de a szép idézetekre
felhívjuk a kutatás figyelmét.
Az irodalomtörténetíró nem érzi magát
illetékesnek a szinte kizárólag történelmi
érdekű utolsó főfejezet (A kuruc emigráció
életéből) tanulmányainak bírálatára. Annyi
bizonyos, hogy Hopp Lajos kutatásai (fen
tebb már említett könyvei) több új adatot
tártak fel különösen lengyel vonatkozásban,
mint bárki más előtte. Nem mulaszthatjuk el
azonban, hogy ne utaljunk Szathmáry Király
Ádám naplójának irodalmilag is értékes
lengyelországi tájrajzaira. (377—382.) A szer
ző 1973-ban megjelent könyve (Irodalomtört.
Füz.) még többet közöl belőlük. Rákóczi
környezetében sokan írtak és jól: a nagy feje
delem korszaka irodalmi műveltségünknek is
kiemelkedő ideje volt.
Hopp Lajos tanulmányainak összegyűj
tése hasznos és figyelmet érdemlő vállalkozás
volt, hiszen a „Mikes-filológia" vezérfonalá
nak is tekinthetjük és gyakran fogunk hozzá
fordulni, mint afféle francia „précis"-hez.
Megformáltságukkal, logikus gondolatveze
tésükkel, a lényeget mondó, mégis részletező
adatközlésükkel, szép stílusukkal e tanulmá
nyok — tájékoztató értékükön túl is — élve
zetet szereznek a magyar régiség iránt érdek
lődő olvasónak.
2. A kritikai kiadás IV. kötetében Mikes
egyetlen fordításának két, vagy, ha tetszik,
három változatát veszi kezébe az olvasó.
Ez Az ifjak kalauza (1751), amelyet Mikes
1724-ben kezdett fordítani, de 1744-ben át
javított. E korábbi változatnak a címe Az
iffiaknak kalauzzá az Isten uttyában. Ügy
látszik azonban, hogy a szerző nem volt meg
elégedve munkájával, mert 1751-ben újra
lefordította Charles Gobinet (1613—1690)
először 1655-ben megjelent művét, s ez utóbbi
szép, gondos tisztázatban maradt ránk.
A kritikai kiadás II—III. kötetének ismer
tetésében (Helikon 1972, 270—272.) rámutat
tunk arra az ellentmondásra, amely a Levelek
és a Mulatságos napok világisága és a vallásos

fordítások kegyességi szelleme között feszül.
Ez a kettős optika Az ifjak kalauza ismereté
ben csak fokozódik. Gobinet műve ugyanis
a legszigorúbban morális, önmegtartóztató
életeszményt hirdeti az ifjak számára, s
Mikes hűségesen fordítja, ugyanakkor írja
viszont a Leveleskönyv legpajzánabb részle
teit, hiszen 1723 őszén megy férjhez a fiatal
Kőszeghy Zsuzsi a vén Bercsényihez: a 49.
levélben ott van „az öregek kalendárioma",
az 50.-ben a próbaházasság eszméje, az 54.ben ez a fordulat: „de jaj ki ne szeretné az
ollyan szép oldalcsontot", az 58. levél viszont
az asszonyok papságával tréfálkozik, s át
veszi Bussy-Rabutintől a római francia követ
feleségének igen borsos történetét. A Gobinetmű 1744-es át javítása után fordítja Mikes
a szerelmi történeteket csokorba fűző Mulat
ságos napokat (1745), noha az ifjúság lelki
vezetésére szánt francia kalauz a legszigo
rúbban elítéli a rossz könyveket, különösen
a szerelmi történeteket („A szemérmetlen és
fajtalan könyvek, a melyek a tisztaságot
üldözik, a szerelemről való könyvek, magyar
vagy deák versek", 1751, IV. 119). Erre
Hopp Lajos is utal magyarázataiban a 745.
és 752. lapon: „A Leveleskönyvben Mikes
irodalmi szemlélete modernebb, mint fordí
tásaiban." (745.)
Gobinet műve egyébként jól megszerkesz
tett, szépen megírt könyv, a francia klasszi
cizmusnak enyhén barokkos, egyházias vál
tozata. Előnyének számítható, hogy forrásait
nem zsúfolja, s ezek a biblia mellett jóformán
csak néhány egyházatyára és egyházdoktorra
(Hieronymus, Augustinus, Cyprianus, Gregorius, Bernardus, az Aquinói) korlátozód
nak. Különösen kedveli Gobinet Ágoston
Confessiones című remekét, a hippói püspök
viharos életét és önmagán nyert győzelmét
erősen kihasználja és szépen is fordítja fran
ciára. Mikes nagyon ügyesen követi, s Ágos
ton híres művének jelentékeny részei így
nála szerepelnek régi magyar irodalmunkban.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Mikes
nem meri átvenni — bár a margón szó szerint
közli — Ágoston latinságának merész stilisz
tikáját, így pl.: „sed adhuc tenaciter colligabar ex foemina", Mikesnél csak: „tartván
nagy nyomorúságnak meg menekedésit azok
tól az utálatos kívánságoktól" (62); a „putabam me miserum főre, si foeminae privarer
amplexibus" mondatot Mikes egyáltalán nem
fordítja, noha a margóra odajegyzi a francia
kiadás nyomán. (63.) Mindez így található
már az 1724-es változatban is. Érdekes módon
az ágostoni mű címe magyar szerzőnknél
gyónás. Lehetség, hogy e tartózkodás már
Gobinet szövegében megvan, e helyen a sajtó
alá rendező nem ad francia párhuzamot, így
az összehasonlításra nincs módunk.
Gobinet egyébként igen népszerű és sok
kiadást megért könyvének irodalomszocioló405

giai jelentőségét akkor értjük meg igazán, ha
a XVII—XVIII. századi francia társadalom
rendkívül laza erkölcseinek ismeretében olvas
suk; ezekről legutóbb Claude Dulong festett
szinte elrettentő képet (magyarul 1974).
Innen magyarázható a francia író kemény,
sokszor kíméletlen társadalomkritikája. Ez
első renden a nemesi osztályt érinti, s talán
ebből fakad az a benyomás, hogy a bírálat
polgári szempontú, amint erre Hopp Lajos
jegyzeteiben többször is utal (pl. 763). Mi úgy
véljük, hogy a szerző a nemességgel azono
sulna szívesebben, ha erre módja lenne:
elvégre a mű egésze azt sugározza, hogy
nemes ifjaknak szánja, akárcsak Faludi a
maga erkölcstanító könyveit, legfeljebb talán
még a „grandé bourgeoisie" esik szemhatá
rába, ennek erkölcsei, éppen gazdagsága
révén, nem voltak sokkal különben a neme
sekénél. Az egyháznak a feudalizmust bíráló
magatartása mindig a fennálló társadalmi
rend érdekében történik: a kirívó hitvány
ságokat támadják, azokat, amelyek a rend
létét teszik kérdésessé. Ezért kerülnek sorra
pl. a rossz társaság (156), a tobzódás (179),
a nemesség bűneinek kíméletlen elítélése
(205), különösen a franciáknál eszeveszett
divattá lett duellumé (206 és alább is több
ször), a cifra köntös (210), a káromkodás
(234), de sok más egyéb is, így a kényeztető
szülői szeretet veszélyei (először a 144. lapon).
Nem alaptalan Hopp Lajosnak az a feltevése
(767), hogy a mű első kiadása a nemrégiben
nagykorúsított XIV. Lajosra tekint, és
Gobinet a Fronde politikai és erkölcsi fel
fordulása után mintha tőle várna valaminő
reform-programot. A jámbor egyházi férfiú
nak élete végéig sok és alapos oka lehetett,
hogy csalódjék a Napkirályban; Racine is
ilyfajta csalódáson ment keresztül.
Az orvosság természetesen a vallásos és
erkölcsi rigorozitás lenne, amelynek merev
szabályrendszerét a francia szerző, önmagát
ismételve, többszörösen előadja. Hogy csak
egyetlen példát emeljünk ki, a bírák bátor
ságának az alábbiakban kell állania: „ . . . e l
kell inkább vesztened minden jószágodat, és
még az életedet is, hogy sem valamely nagy
renden levőnek akarattyát kövessed, hogy ha
az igazságtalan." Nem kell mondanunk, hogy
a XVII—XVIII. században nem akadt fran
cia bíró, aki ezt a kegyes intést követte volna.
A magyar olvasót inkább az érdekelné,
hogy mi volt Mikes Kelemenünk célja e mű
lefordításával. A kegyességi iratokat, pl. a
Van Haeftenét, fordíthatta saját lelki épü
lésére is, de az ilyen szociális tendenciájú
írások társadalmi közeget kívánnak, mint
Faludi művei, amelyeket olvastak, és ame
lyek hatottak is. Fel kell tételeznünk, s erre
Hopp Lajos is többször utal, hogy Mikes
erős nevelő ösztöne számított a hazai hatás
lehetőségére, talán ezért is gondozta ezt a
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művét oly odaadással. Az mindenesetre érde
kes, hogy a magyar társadalomtól nagyrészt
idegen életviszonyokat fest igen szépen gör
dülő, kiegyensúlyozott prózájában. Híres 62.
levelében viszont a magyar valóságot adja
kitűnő szatírával és pregnáns nyelvi humor
ral. Mondanunk sem kell, hogy számunkra ez
utóbbi az értékesebb.
Mint mondottuk, Mikes szépen fordít,
stílusán a nyelvi erőszaktételnek a legkisebb
nyoma sincs: gyakran összevon, rövidít és
kihagy. Gobinet barokkos klasszicizmusának
stílusértékeit művészi érzékkel követi; az
1724-es első munkálat alapszövete lényegében
végig megmarad, az 1751-es változatig talán
még egyszerűsödik is. Az idézetekben Mikes
olykor kissé felületesen másol: a híres ovidiusi citátum („principiis o b s t a . . . " ) mindkét
változatban rossz (principis,
principes).
A jegyzet természetesen javítja. A „Nazianus
szent Gergely" furcsa magyaros alak (230),
a tudós Pázmány mindig a helyes „Nazianzénus" névformát használja (pl. a Kalauz
első könyvének elején, III. kiad. 1637, 3).
Juvenalis XI. satyrájának idézése (289) szin
tén pongyola egy kissé, de valószínű, hogy
már Gobinet-nél is az. — Érdekes, hogy egy
Szent Bernátnak tulajdonított aszkétikus
latin verset Mikes a IV. rész végén (612) az
első változatban magyarul is átkölt, a végső
tisztázatban már csak latinul közli, egy eltérő'
olvasattal (vita—vitae); a jegyzet nem ad
felvilágosítást, melyik a helyes, Szerintünk
az 1751-es változat. — Van természetesen
olyan eset is, amikor Mikes a végső fogalmaz
ványban teljesebb, azaz hívebben követi a
francia eredetit: a 181. lapon lefordítja, bár
rövidítve, a „csókolások"-ról szóló részt, ez
az 1724-es első fogalmazványból hiányzik.
A rossz könyvekről szóló egész fejezet (118)
hiányzik a variánsban; ebből fentebb már
idéztünk.
A sajtó alá rendező kiváló munkát végzett,
amint azt már az első három kötettel kapcso
latban megállapíthattuk, hiszen a vonatkozó
egyházi irodalomban is alapos jártasságra tett
szert. Megemlítem azonban, hogy az Aquinói
Tamástól idézett Summa után a Questiones
quodlibetales pontosabb körülírása lenne szük
séges; a kevésbé tájékozott olvasóban a 765.
1. jegyzete azt a benyomást keltheti, hogy a
kettő azonos. — A 286. laphoz csatlakozó
jegyzetben (764) viszont meg kellene mon
dani, hogy az említett „devineresse" a hí
res endori javasasszony, Mikes citálja is a
bibliai textust, „1 király. 28", ami a Károlyi
bibliában 1. Sámuel 28-at jelent. Ez a ha
lottidéző jelenet is volt képzőművészeti áb
rázolás tárgya, ezeket — nagy örömünkre —
Hopp Lajos mindig gondosan regisztrálja.
Az eredeti szöveghez, sőt a kiadásokhoz
való viszony megállapítása, a filológiai appa
rátus összeállítása mintaszerű, igen hasznosak

az előbbi kötetekre történő hivatkozások.
Kritikai kiadásaink „külső megjelenéséről",
azaz a szöveg mikrofilológiai visszaadásáról
már nyilatkoztam: nem akarom önmagamat
ismételni. A kritikai kiadás a IV. kötettel
még nem teljes, érdeklődéssel várjuk a hátra

levő művek közzétételét, és csak a teljes
anyag ismeretében vállalkozhatunk a Mikesoeuvre kapcsán felmerülő eszmei és esztétikai
kérdések alapos vitájára.
Bán Imre

ÁBRÁND ÉS VALÓSÁG
Tanulmányok Eötvös Józsefről. Bp. 1973. Szépirodalmi K. 312 1.
Tizenegy szerző különböző szempontú,
témájú, módszerű, műfajú, különböző igényű
és színvonalú tanulmányát tartalmazza az
Eötvös József életművét pásztázó tanul
mánykötet. Van közöttük alapos filológiai
kutatásokra épülő sajtó-, illetve eszmetörté
neti munka (Fenyő István: Eötvös József és
a Budapesti Szemle), van egy tartalmas és
fontos tudósítás A fala jegyzőjének korabeli
angliai kritikai fogadtatásáról (Czigány Ló
ránt: Egy magyar klasszikus és viktoriánus
kritikusai...),
van Eötvös politikusi követ
kezetességét vizsgáló — és igazoló — elemzés
(Antall József: Modell és valóság — Eötvös
József a kiegyezési politika sodrában), poli
tikai magatartásának ideológiai indítékait
inkább felsoroló, mint értékelő-értelmező lel
tár (Bényei Miklós: Eötvös József és kora szo
cializmusa), az író-politikus emberi arcára
világító esszé (Vas István: Eötvös József öreg
kora), a regényíró két realista remekéről
szóló eszmefuttatás (Wéber Antal és Rónay
György tanulmányai), egy összegezés-érté
kelés irodalmi nézeteiről (Kovács Kálmán
dolgozata), egy ismertető-elemző írás a
centralista politikus programjáról (Kovács
Magda: „A cél Magyarország egysége"), pálya
kép a politikusról a jogtörténész nézőpontjá
ból (Nizsalovszky Endre: Eötvös József és a
„jövő zenéje"), s végül, de fontossága, s a
tanulmányok sorrendje szerint, első helyen
Sőtér István dolgozata Eötvös és a romantika
kapcsolatáról.
Gazdag, értékes könyvet ígér tehát a
tartalomjegyzék — maguk az írások azonban
némi csalódást okoznak. A kötet tudományos
értéke nincs arányban sem a tanulmányok
tematikai sokféleségével, sem a szerzőgárda
szakmai tekintélyével, rangjával. Ennek
egyik oka az Eötvös-filológia előzményeiben
keresendő. Sőtér István monográfiájának
második — bővített és átdolgozott, 1967-es —
kiadása magasra tette a mércét, s egyúttal
megszabta a további kutatások lehetséges és
szükséges irányát, s jelezte egy újabb szin
tézis bizonytalan, ezért kidolgozásra váró
szempontjait is. Az Ábránd és valóság tanul
mányainak többsége azonban sem az alap
kutatások terén nem lépett előre Sőtér István
könyvéhez képest, sem egy új — akár hipo
tetikus érvényű — összegezés körvonalait
nem villantotta fel. A tizenegy dolgozat közül

lényegében csak három menthető fel ez alól
a vád alól, s kettő ezek közül is elveszítette
már újszerűségét. Fenyő Istvánnak Eötvös
József és a Budapesti Szemle című tanulmá
nyával a szerző Nép, nemzet, irodalom c.
kötetének bírálatában foglalkoztam már e
folyóirat lapjain, Bényei Miklós pedig Eötvös
és kora szocializmusának kapcsolatáról — itt
közölt írásánál — részletesebben szólt Eötvös
József olvasmányai című könyvében. Egyedül
Czigány Lóránt írása hat a felfedezés erejével
— igaz, ez is inkább csak informatív s nem
összefüggéseket feltáró jellege révén. Részle
tesen ismerteti, hogy az első angolul meg
jelent magyar regény (ti. A falu jegyzője)
milyen „rendkívüli érdeklődést váltott ki az
angol sajtóból" — azt azonban nem vizsgálja,
hogy az Eötvös iránt megnyilvánuló kivé
teles erejű érdeklődésnek, az író tényleges
művészi értékeinek felfedezésén túl, milyen
politikai okai voltak a Habsburgokkal csöp
pet sem rokonszenvező angol szellemi életben.
Pedig ha a The Edinburg Review így ír:
„A magyarországi állapotok ilyen őszinte és
művészi ábrázolása mindennél jobban bizo
nyítja, hogy a demokratikus fejlődést csak
külföldi hadseregek állíthatják meg", a
Fraser's Magazine pedig „azt a tényt hang
súlyozza, hogy az emigránsok helyesen csele
kednek, amikor hazájuk ügye mellett agitál
nak, hiszen csak a külföld segíthet Magyar
országnak" — nem lehet kétséges az irodalmi
érdeklődés politikai orientáltsága. Persze
ezen összefüggések ismeretének hiányában
sem felesleges tudnunk, hogy — például a
The Spectator kritikusa szerint — „A falu
jegyzője kimagaslóan a legjobb külföldi
regény, amelyet valaha is olvastunk, a legmegalapozottabb, legtömörebb és legtermé
szetesebb", s hogy a regény elemzésének több
mint harminc oldalt szentelő British Quarterly Review Eötvös „megjelenítő erejéről"
így vélekedett: „saját íróink között is kevés
van, aki ugyanilyen magaslatokra tudna
eljutni".
A kötet összeállításának koncepcióját
dicséri, hogy — Fenyő és Bényei említett
dolgozataival együtt — a tanulmányoknak
csaknem a fele Eötvös politikai nézeteinek és
cselekvésének az elemzésével foglalkozik.
Fontos Antall József — Sőtér Eötvös-portré
ját hitelesítő — konklúziója, mely szerint
407

