
259

Magyar Tudomány • 2012/3

258

Mikes Kelemen 
és az európai felvilágosodás
NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁS 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN

BEVEZETŐ
Tüskés Gábor

az irodalomtudomány doktora, egyetemi tanár, osztályvezető,
MTA Irodalomtudományi Intézet, Eszterházy Károly Főiskola

xviii@iti.mta.hu

Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója 
alkalmából az MTA Irodalomtudományi 
Intézete Literaturtransfer und Interkulturalität 
im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im 
Kontext der europäischen Aufklärung címen 
nemzetközi tudományos tanácskozást és 
Humboldt-kol légiumot rendezett 2011. ok-
tóber 12–15. között az MTA Székházában és 
az Illyés Gyula Archívumban. A háromnapos 
tanácskozáson negyven előadás hangzott el 
francia, angol, német, olasz, török és magyar 
szakemberektől. A hatvanöt regisztrált részt-
vevő összesen hét országot, kilenc külföldi és 
tizenhét magyarországi egyetemet, akadémi-
ai kutatóintézetet és múzeumot képviselt. A 
nyilvános kísérőprogramok között volt Az 
ismeretlen Mikes című kiállítás az ELTE 
Egyetemi Könyvtárában, az In memoriam 
Mikes Kelemen című hangverseny az MTA 
Dísztermében és az Hommage à Mikes Kele-

a munkát. A tanácskozás fő célja volt, hogy 
hozzájáruljon Mikes életművének jobb meg-
ismeréséhez, és elősegítse a Mikes-kutatás 
eredményeinek nemzetközi összefüggésbe 
helyezését. További cél volt, hogy előmozdít-
suk a régi magyar irodalom egyik fejezetének 
beemelését az európai irodalmi örökségbe, s 
megkönnyítsük egy, a nemzetközi összefüg-
géseket súlyuknak megfelelően bemutató, 
korszerű magyar irodalomtörténet megírását.

Az MTA Irodalomtudományi Intézete a 
magyarországi összehasonlító irodalomtudo-
mány egyik műhelyeként rendszeres kap cso-
latokat ápol európai kutatóintézetekkel, s 
1967 és 1982 között kezdeményező szerepet 
játszott egy európai összehasonlító irodalom-
történet előkészítésében és megvalósításában. 
Az intézet két komparatisztikai folyóiratot ad 
ki világnyelveken, a munkatársak közül töb-
ben részt vesznek nemzetközi kiadványsoro-
zatok szerkesztésében, s 1966 és 1988 között 
itt készült el a Mikes-életmű kritikai kiadása. 
Az intézet utoljára Mikes születésének 300. 
évfordulóján, 1990-ben rendezett Mikes-
konferenciát Budapesten az MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztályával, az ELTE 
Régi Magyar Irodalomtörténeti, Középkori 
és Kora Újkori Történeti Tanszékeivel, vala-
mint a Nemzetközi Magyar Filológiai Társa-
sággal együttműködve. A nemzetközi tudo-
mányosságot a program szerint ezen a tanács-
kozáson két török szakember képviselte, a 
konferenciakötetben azonban egyikük elő-
adása sem jelent meg (Hopp et al., 1992). 

A mostani tanácskozást kétéves előkészí-
tő munka előzte meg, melynek során átte-
kintés készült a Mikes-kutatás történetéről, 
eredményeiről és problémáiról (Tüskés, 2010; 
Tüskés, 2011/a). A nemzetközi érdeklődés 
fel keltése érdekében 2010 decemberében 
elő adás hangzott el a Törökországi levelek-ről 

az Aacheni Egyetem Germanisztikai és Ösz-
szehasonlító Irodalomtudományi Intézeté-
ben, mely azóta ugyancsak megjelent (Tüskés, 
2011/b). Az előadókat az első körlevélben arra 
kértük, hogy új alapkutatásra és ismeretlen 
források feltárására épülő vizsgálatokat végez-
zenek, elsősorban a következő témakörökben: 
történeti keretfeltételek; eszmetörténeti össze-
függések; műfaj- és tárgytörténet; nyelvi, 
stílusbeli, retorikai és poétikai sajátosságok; 
befogadás- és kultusztörténet. Az OTKA-pá-
lyázat segítségével készülő digitális Mikes-
szótár munkálatainak keretében elektronikus 
formában hozzáférhetővé tettük a Mikes-
kritikai kiadás ellenőrzött, javított főszövegét 
a Magyar Elektronikus Könyvtárban (URL1), 
s válogatást készítettünk a Mikes-szakiroda-
lomból és a Mikessel kapcsolatos irodalmi 
szövegekből az Eszterházy Károly Főiskola 
Mikes-honlapján (URL2). Előkészítettük és 
megjelentettük a konferencia öt kísérő kiad-
ványát, melyek fontos segédeszközei lehetnek 
a további kutatásnak (Kun–Maczák, 2011; 
Knapp–Tüskés, 2011; Mikes, 2009; Mikes, 
2011/a; Mikes, 2011/b). A szélesebb közönség-
nek antológiát állítottunk össze, mely a teljes 
Mikes-életműből ad tematikusan csoportosí-
tott válogatást (Tüskés, 2011/c). Két további 
tervezett munka – a Törökországi levelek 1966. 
évi kritikai kiadása hasonmásának és Hopp 
Lajos összegyűjtött francia nyelvű Mikes-ta-
nulmányainak – megjelentetésére forráshiány 
miatt nem volt lehetőség.

A budapesti tanácskozás előkészítését 
megkönnyítette a magyar irodalom iránt az 
utóbbi időben megnyilvánuló, a korábbinál 
nagyobb nemzetközi érdeklődés, továbbá az, 
hogy Mikes életműve számos szállal kötődik 
az európai, azon belül elsősorban a francia, az 
angol, az olasz és a német irodalomhoz, vala-
mint a török kultúrához. A Törökországi le-

men című irodalmi est a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban. Az Illyés Gyula Archívumban 
kamarakiállítás mutatta be Illyés Gyula Mi-
keshez fűződő kapcsolatát, valamint Hopp 
Lajos Mikes-ku tatásait; a Petőfi Irodalmi 
Múzeum kamara kiállítása Mikes irodalmi és 
képzőművészeti recepcióját szemléltette. 

A nemzetközi konferencia megrendezését 
indokolta, hogy a száműzetés, a külső és 
belső emigráció léthelyzete a 20. századi em-
ber egyik alapvető tapasztalata, amely világ-
szerte gazdag és változatos művészeti alkotá-
sokat indukált. Mikes azon viszonylag kisszá-
mú alkotó közé tartozik, akik a száműzetés-
ben, annak hatására váltak íróvá. A magyar-
országi Mikes-kutatás most jutott el oda, 
hogy érdemes összegezni az eddigi eredmé-
nyeket, számba lehet venni az elvégzendő 
feladatokat, s külföldi szakemberek bevoná-
sával, nemzetközi szinten szükséges folytatni 
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velek világirodalmi értelemben is elfogadható 
alkotás, mivel Mikes nemzetközileg is érthe-
tő prózatípusban és jelképrendszerben gon-
dolkodott, s – Márai Sándor kifejezésével – 

„kapcsol a világirodalomhoz”. Másfelől nehe-
zítette az előkészítést, hogy a magyar iroda-
lom, azon belül a régi magyar irodalom vi-
lágirodalmi recepciójáról csak igen korláto-
zott értelemben beszélhetünk, s kevéssé is-
mertek a művek megértéséhez nélkülözhe-
tetlen történelmi folyamatok és vonatkozási 
rendszerek. Így van ez annak ellenére, hogy 
az utóbbi években napvilágot látott több, a 
régi magyar irodalom egy-egy szeletéről átfo-
gó képet adó, modern szemléletű munka is 
idegen nyelven (vö. pl. Bitskey, 1999; Knapp 

– Tüskés, 2003; Bitskey, 2007; Kühlmann – 
Tüskés, 2009).

A tanácskozás elméleti hátterének kidol-
gozását ösztönözte a felismerés, mely szerint 
az európai irodalom a kisebb irodalmi régiók 
közti állandó cserefolyamat és kölcsönhatás 
következtében jött létre. Ma már egyetlen 
nemzeti irodalom története sem művelhető 
komolyan a nemzetközi kapcsolatok ismere-
te nélkül, s az ún. kis népek irodalmában a 
más nemzeti irodalmakkal fennálló kölcsön-
hatások módszeres számbavétele nélkülözhe-
tetlen feltétele annak, hogy ezek az irodalmak 
bekerüljenek Európa és a világ irodalmi 
örökségébe. Ehhez járul, hogy a „nagy” euró-
pai irodalmak között adott időszakban leját-
szódó közvetítési, innovációs, kiegyenlítődé-
si, integrációs, differenciálódási és recepciós 
folyamatok feltárása jóval előrehaladottabb, 
mint az ún. „kis” és „nagy” irodalmak vi-
szonylatában. Terjed a felismerés, hogy az ún. 

„nagy” nemzeti irodalmak sem érthetők meg 
a maguk teljességében anélkül, hogy ne is-
mernénk a „kis” népek irodalmaival fennálló 
összefüggéseket.

A mostani tanácskozás jelentőségét első-
sorban az adja, hogy a 18. századi magyar 
iro dalom gazdag nemzetközi kapcsolatháló-
zattal rendelkezik, s ez az időszak jó lehetősé-
get kínál az európai irodalmak egymással, 
valamint az Európán kívüli irodalmakkal és 
kultúrákkal végbement találkozások kutatá-
sára. E találkozások filológiai, tárgy-, motí-
vum- és eszmetörténeti vetületei ma már nagy 
vonalakban ismertek, keveset tudunk azon-
ban arról, hogy a „kis” népek írói hogyan és 
milyen módosításokkal integrálták a jelentős 
európai irodalmak törekvéseit, s ez a tevé-
kenységük hogyan járult hozzá egyéni krea-
tivitásuk, invenciójuk kiteljesítéséhez és a 
különböző nemzeti irodalmak közti párbe-
széd létrejöttéhez.

Mikes Kelemen a korai felvilágosodás 
magyar irodalmának egyik első képviselője, 
aki nagymértékben hozzájárult az irodalmi 
nyelv megújításához, s a szülőföld elvesztésé-
nek ábrázolásával máig élő mintát teremtett. 
Fő művét, a Törökországi levelek-et a gáláns 
francia levélkultúra, a kor népszerű francia 
olvasmányai és a keleti környezet ösztönözték 
elsősorban, s ez a mű hat idegen nyelvű fordí-
tása révén ma már része az európai irodalmi 
örökségnek. Másfelől Mikes összesen tizenkét 
művet ültetett át franciából magyarra, s ezek 
a fordítások – azon túl, hogy szoros kapcsolat-
ban állnak a fő művel, és elősegíthetik annak 
jobb megértését – az idegen nyelvi környezet-
ben végzett irodalomközvetítés és kulturális 
adaptáció nemzetközi viszonylatban is figye-
lemre méltó példái közé tartoznak. 

Ez a minden ízében nemzetközi horizon-
tú életmű kivételes lehetőséget kínál a kom-
paratisztikának abban a tekintetben is, hogy 
szemlélteti a 18. századi európai értelmiség 
érdeklődésének kitágulását, melynek követ-
keztében a nemzetek a korábbinál jóval na-

gyobb mértékben egymásnak kínálják fel, és 
egymástól fogadják el irodalmi, kulturális 
értékeiket. Száműzetésben élve és alkotva, 
Mikes egyben előfutára volt azoknak a gyak-
ran hazájukon kívül élő értelmiségieknek, 
akik a század utolsó harmadában meghatá-
rozó szerepet játszottak a nyelvi, kulturális 
tényekre épülő közép- és kelet-európai „kis” 
nemzetek létrehozásában. Életműve látvá-
nyosan tanúsítja a francia nyelv és irodalom 
európai térhódítását, s az sem mellékes kö-
rülmény, hogy a Törökországi levelek első ki-
adása öt évvel a francia forradalom után látott 
napvilágot. 

Mikes fő művében a száműzetés és a ma-
gánélet eseményei, szereplői, a szerzői ön áb-
rázolás eszközei, a korra, az európai politika 
híreire és az exotikus környezetre vonatkozó 
reflexiók szorosan összekapcsolódnak a gáláns, 
csevegő hangvételű irodalmi levél szemanti-
kájával és retorikájával, az aforisztikus írás-
móddal, a francia moralisztika hatásával és 
egy sztoikus, racionális gondolkodó világké-
pével. A levélgyűjtemény nemzetközi össze-
hasonlításban is szemléletes példát kínál a 
fiktív levél műfajának kapcsolatára a misszi lis 
családi levelezésekkel, s felhívja a figyelmet az 
egyes levélben kiteljesedő írói koncepcióra, a 
levéltípusok keveredésére és a különböző 
forrásból merített miniatűr elbeszélések alko-
tó felhasználására. A műben, mely magán 
hordozza a vallomás, a napló és az emlékirat 
műfaji jegyeit is, egyszerre mutatkozik meg 
a nyugat-európai és a török kultúra együtt-
élése és összeütközése, a szóbeli és az irodalmi 
hagyományok párbeszéde, a különböző mű-
fajok és kulturális tradíciók találkozása. A 
száműzetés, a belső emigráció ábrázolása te-
kintetében a Törökországi levelek jól összevet-
hető például Saint-Évremond, Guez de Bal zac, 
Roger Bussy-Rabutin és Liselotte von der 

Pfalz levelezésével; az oszmán világ ábrázolá-
sa és a levelekbe illesztett elbeszélések a sze-
mélyes tapasztalat mellett többnyire ugyan-
csak francia és francia közvetítésű angol for-
rásokra mennek vissza. Mivel a gyűjtemény 
közvetett kapcsolatban áll a francia levélre-
gény korán angolra fordított előzményeivel 
és első példáival, a mű összefüggésbe hozha-
tó e műfaj néhány angol képviselőjével is. A 
gáláns francia stílusminták követése révén 
nemcsak a francia episztolográfiai irodalom-
mal mutathatók ki megfelelések, hanem a 18. 
század első felének – jórészt francia példákat 
követő – német levélelméleteivel is. Mikes 
fordításainak, adaptációinak francia eredetijei 
többnyire a kor népszerű olvasmányai közé 
számítottak, melyek közül néhányat lefordí-
tottak angolra, németre, spanyolra és olaszra 
is, ami még inkább aláhúzza az életmű euró-
pai beágyazottságát.

Mindezek következtében Mikes munkás-
sága jó lehetőséget kínál tisztázatlan műfaji 
problémák, azon belül az episztolográfiai 
formák kialakulásának és irodalmi adaptáci-
ójának vizsgálatára. A levelek és a fordítások 
között számos nyelvi-stílusbeli, tárgyi és esz-
mei kapcsolat található, melyek egy része ma 
még ismeretlen. Önálló, ma még csak részben 
feltárt kérdésköröket alkot a száműzetés lét-
helyzetének befolyása az életműre és a jan-
zenizmus hatásának mibenléte Mikes világ-
képére. Ez utóbbi azért különösen fontos, 
mert az újabb, Magyarországon még nem 
recipiált francia és német kutatások szerint a 
18. században a janzenizmus messze túlnőtt 
egy teológiai irányzat és egyházi mozgalom 
keretein, jelentős politikai, társadalmi dina-
mikával rendelkezett, fontos szerepet játszott 
a francia forradalom eszmei előkészítésében, 
és hozzájárult a modern alkotmányosság 
alapvetéséhez.
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velek világirodalmi értelemben is elfogadható 
alkotás, mivel Mikes nemzetközileg is érthe-
tő prózatípusban és jelképrendszerben gon-
dolkodott, s – Márai Sándor kifejezésével – 

„kapcsol a világirodalomhoz”. Másfelől nehe-
zítette az előkészítést, hogy a magyar iroda-
lom, azon belül a régi magyar irodalom vi-
lágirodalmi recepciójáról csak igen korláto-
zott értelemben beszélhetünk, s kevéssé is-
mertek a művek megértéséhez nélkülözhe-
tetlen történelmi folyamatok és vonatkozási 
rendszerek. Így van ez annak ellenére, hogy 
az utóbbi években napvilágot látott több, a 
régi magyar irodalom egy-egy szeletéről átfo-
gó képet adó, modern szemléletű munka is 
idegen nyelven (vö. pl. Bitskey, 1999; Knapp 

– Tüskés, 2003; Bitskey, 2007; Kühlmann – 
Tüskés, 2009).

A tanácskozás elméleti hátterének kidol-
gozását ösztönözte a felismerés, mely szerint 
az európai irodalom a kisebb irodalmi régiók 
közti állandó cserefolyamat és kölcsönhatás 
következtében jött létre. Ma már egyetlen 
nemzeti irodalom története sem művelhető 
komolyan a nemzetközi kapcsolatok ismere-
te nélkül, s az ún. kis népek irodalmában a 
más nemzeti irodalmakkal fennálló kölcsön-
hatások módszeres számbavétele nélkülözhe-
tetlen feltétele annak, hogy ezek az irodalmak 
bekerüljenek Európa és a világ irodalmi 
örökségébe. Ehhez járul, hogy a „nagy” euró-
pai irodalmak között adott időszakban leját-
szódó közvetítési, innovációs, kiegyenlítődé-
si, integrációs, differenciálódási és recepciós 
folyamatok feltárása jóval előrehaladottabb, 
mint az ún. „kis” és „nagy” irodalmak vi-
szonylatában. Terjed a felismerés, hogy az ún. 

„nagy” nemzeti irodalmak sem érthetők meg 
a maguk teljességében anélkül, hogy ne is-
mernénk a „kis” népek irodalmaival fennálló 
összefüggéseket.

A mostani tanácskozás jelentőségét első-
sorban az adja, hogy a 18. századi magyar 
iro dalom gazdag nemzetközi kapcsolatháló-
zattal rendelkezik, s ez az időszak jó lehetősé-
get kínál az európai irodalmak egymással, 
valamint az Európán kívüli irodalmakkal és 
kultúrákkal végbement találkozások kutatá-
sára. E találkozások filológiai, tárgy-, motí-
vum- és eszmetörténeti vetületei ma már nagy 
vonalakban ismertek, keveset tudunk azon-
ban arról, hogy a „kis” népek írói hogyan és 
milyen módosításokkal integrálták a jelentős 
európai irodalmak törekvéseit, s ez a tevé-
kenységük hogyan járult hozzá egyéni krea-
tivitásuk, invenciójuk kiteljesítéséhez és a 
különböző nemzeti irodalmak közti párbe-
széd létrejöttéhez.

Mikes Kelemen a korai felvilágosodás 
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adaptáció nemzetközi viszonylatban is figye-
lemre méltó példái közé tartoznak. 

Ez a minden ízében nemzetközi horizon-
tú életmű kivételes lehetőséget kínál a kom-
paratisztikának abban a tekintetben is, hogy 
szemlélteti a 18. századi európai értelmiség 
érdeklődésének kitágulását, melynek követ-
keztében a nemzetek a korábbinál jóval na-

gyobb mértékben egymásnak kínálják fel, és 
egymástól fogadják el irodalmi, kulturális 
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tényekre épülő közép- és kelet-európai „kis” 
nemzetek létrehozásában. Életműve látvá-
nyosan tanúsítja a francia nyelv és irodalom 
európai térhódítását, s az sem mellékes kö-
rülmény, hogy a Törökországi levelek első ki-
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Mikes fő művében a száműzetés és a ma-
gánélet eseményei, szereplői, a szerzői ön áb-
rázolás eszközei, a korra, az európai politika 
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csevegő hangvételű irodalmi levél szemanti-
kájával és retorikájával, az aforisztikus írás-
móddal, a francia moralisztika hatásával és 
egy sztoikus, racionális gondolkodó világké-
pével. A levélgyűjtemény nemzetközi össze-
hasonlításban is szemléletes példát kínál a 
fiktív levél műfajának kapcsolatára a misszi lis 
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egyes levélben kiteljesedő írói koncepcióra, a 
levéltípusok keveredésére és a különböző 
forrásból merített miniatűr elbeszélések alko-
tó felhasználására. A műben, mely magán 
hordozza a vallomás, a napló és az emlékirat 
műfaji jegyeit is, egyszerre mutatkozik meg 
a nyugat-európai és a török kultúra együtt-
élése és összeütközése, a szóbeli és az irodalmi 
hagyományok párbeszéde, a különböző mű-
fajok és kulturális tradíciók találkozása. A 
száműzetés, a belső emigráció ábrázolása te-
kintetében a Törökországi levelek jól összevet-
hető például Saint-Évremond, Guez de Bal zac, 
Roger Bussy-Rabutin és Liselotte von der 
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többnyire a kor népszerű olvasmányai közé 
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is, ami még inkább aláhúzza az életmű euró-
pai beágyazottságát.
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sága jó lehetőséget kínál tisztázatlan műfaji 
problémák, azon belül az episztolográfiai 
formák kialakulásának és irodalmi adaptáci-
ójának vizsgálatára. A levelek és a fordítások 
között számos nyelvi-stílusbeli, tárgyi és esz-
mei kapcsolat található, melyek egy része ma 
még ismeretlen. Önálló, ma még csak részben 
feltárt kérdésköröket alkot a száműzetés lét-
helyzetének befolyása az életműre és a jan-
zenizmus hatásának mibenléte Mikes világ-
képére. Ez utóbbi azért különösen fontos, 
mert az újabb, Magyarországon még nem 
recipiált francia és német kutatások szerint a 
18. században a janzenizmus messze túlnőtt 
egy teológiai irányzat és egyházi mozgalom 
keretein, jelentős politikai, társadalmi dina-
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alapvetéséhez.
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A magyar Mikes-kutatás a művek kritikai 
kiadásával és a részvizsgálatok tekintélyes 
sorozatával megbízható alapot teremtett az 
eredmények beillesztésére az európai irodalmi 
folyamatokba. A rendelkezésre álló lehetősé-
gek azonban részben kihasználatlanok; a 
magyar szerzők publikációi nyelvi okokból 
nehezen hozzáférhetők a nemzetközi tudo-
mányosság számára, s megírásra vár Mikes 
angol, francia vagy német nyelvű monográ-
fiája. Az életmű körüli nyitott kérdések jelen-
tős része csak intenzív nemzetközi együttmű-
ködés ke retében válaszolható meg.

A tanácskozás kerettémáját úgy határoztuk 
meg, hogy a mikesi életmű lehetőséget adjon 
a száműzetésben jelentkező idegenség-prob-
lematika és az irodalom mint határokat átlé-
pő dialógus vizsgálatára. Többek között vá-
laszt kerestünk a kérdésre, hogyan jött létre 
Mikesnél az intertextualitás nemzeti irodal-
mak közötti kérdés-felelet játéka, s ebben a 
játékban hogyan jelentek meg a különböző 
adaptációs és recepciós folyamatok? Mi és 
hogyan motiválta a tájékozódást az idegen 
minták felé? Az irodalmiasítás és fikcionalizálás 
milyen eszközeivel hozta létre Mikes a valóság 
illúzióját a levelekben? Hogyan alkotta meg 
az elbeszélő és levelezőpartnere figuráját, s 
milyen formáit adaptálta a szerzői önazonos-
ság megalkotásának és az olvasói befogadás 
irányításának? További, csak részben feltárt 
kérdésköröket alkot a korabeli európai mora-
lisztika hangsúlyos témáinak egyéni fölvetése, 
a nemzetközi elbeszélő témák mikesi adap-
tációja, valamint a fordítástörténeti, -elméle-
ti és -technikai problémák együttese.

A tanácskozás kiemelkedő eredményének 
tartom, hogy megvalósult a magyar irodalom-
tudomány témával kapcsolatos eredményei-
nek szintézise és beillesztése nemzetközi 
össze függésekbe. A régi magyar irodalom 

egyik jelentős alakjának helye, akit eddig 
jórészt csupán a nemzeti irodalom keretei 
között tárgyaltak, megszilárdult az európai 
irodalmi kánonban. A történeti tárgyú elő-
adások, köztük Jean Bérenger professzor 
nyitóelőadása, nemzetközi távlatba helyezték 
II. Rákóczi Ferenc politikai törekvéseit, s be-
mutatták azokat az európai eseményeket, 
amelyek a történeti, diplomáciai és eszmei 
hátteret alkotják Mikes munkásságához. Új 
adatok tárultak fel a rodostói emigráció bel-
ső életéről, Mikes básbugi tevékenységéről, s 
az eddiginél árnyaltabb kép rajzolódott ki 
fikció és valóság viszonyáról a Törökországi 
levelek-ben. Gazdagodtak Mikes vallásosságá-
ra vonatkozó ismereteink, s megkezdődött a 
levélgyűjteményben található bibliai eredetű 
és más szerepminták feltérképezése. Önálló 
kutatási témává vált Mikes törökökről alko-
tott képe, az idegenség, az elidegenedés és az 
orientalizmus problémája. Új összefüggések 
tárultak föl a francia levélirodalommal és a 
levélregény műfajával kapcsolatosan, míg 
Hans-Jörg Uther, az európai történeti elbeszé-
léskutatás kiemelkedő képviselője feltérképez-
te a Törökországi levelek históriáinak nem zet-
közi tárgy- és motívumtörténeti kap csolatait.

Kiss Margit, a készülő digitális Mikes-szó-
tár munkatársa, bemutatta a munka eddigi 
eredményeit, és vázolta a szótár további hasz-
nosítási lehetőségeit. Megkezdődött Mikes 
kolozsvári jezsuitáknál szerzett retorikai 
alapműveltségének feltárása és a szerzői önre-
prezentáció nyelvi, poétikai eszközeinek fel-
térképezése. A hatás- és befogadástörténeti 
előadások többek között bemutatták Mikes 
ikonográfiáját, a Törökországi levelek közköl-
tészeti, irodalmi kisugárzását, korai irodalom-
történeti értékelésének alakulását, kultuszge-
neráló hatását. Sikerült egy asztalhoz ültetni 
a Törökországi levelek angol, francia, olasz és 

török fordítóit, s megtárgyalni a régi magyar 
irodalom idegen nyelvre fordításának elmé-
leti és gyakorlati kérdéseit. A tanácskozás 
eredményének tartom azt is, hogy több terü-
leten sikerült pontosan megfogalmazni a 
tisztázásra váró kérdéseket és kijelölni az el-
végzendő feladatokat. 

A Mikes-évforduló további, részben a 
budapesti tanácskozás előkészületei által 
inspirált tudományos eseményei közül érde-
mes végül megemlíteni a Rodostói Magyar 
Baráti Társaság által 2011. június 17–19. között, 
Rodostóban rendezett megemlékezés-soro-
zatot és tudományos konferenciát, a Kolozs-
vári Akadémiai Bizottság és az Erdélyi Mú-
zeum Egyesület által 2011. szeptember 29.–
október 1. között szervezett Mikes-napokat 
és az Országos Széchényi Könyvtár Franciá-
ból székely nyelvre című időszaki kamarakiál-
lítását 2011 szeptemberében. A budapesti 
tanácskozás néhány előadása magyar nyelven 

előzetesen megjelent a Magyar Napló 2011. 
októberi Mikes-számában. A kolozsvári He-
likon című irodalmi folyóirat 2011. október 
10-i száma ugyancsak tematikus összeállítást 
közölt Mikesről.

Az itt következő tanulmányok a budapes-
ti tanácskozáson elhangzott előadások ma-
gyar nyelvű szerkesztett változatai. Válogatá-
si szempont volt, hogy a magyar résztvevők 
legjobb, még közöletlen előadásai közül ad-
junk közre néhányat, s lehetőleg minél több 
témakörből legyen előadás. A konferencia 
teljes anyagát – néhány további műhelyta-
nulmánnyal kiegészítve – egy három (angol, 
francia, német) nyelvű és egy magyar nyelvű 
kötetben tervezzük megjelentetni.

Kulcsszavak: komparatisztika, irodalomközve-
títés, száműzetés, eszmetörténet, műfaj- és 
tárgytörténet, retorika, poétika, befogadás- és 
kultusztörténet, fiktív levél, kulturális adaptáció
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A magyar Mikes-kutatás a művek kritikai 
kiadásával és a részvizsgálatok tekintélyes 
sorozatával megbízható alapot teremtett az 
eredmények beillesztésére az európai irodalmi 
folyamatokba. A rendelkezésre álló lehetősé-
gek azonban részben kihasználatlanok; a 
magyar szerzők publikációi nyelvi okokból 
nehezen hozzáférhetők a nemzetközi tudo-
mányosság számára, s megírásra vár Mikes 
angol, francia vagy német nyelvű monográ-
fiája. Az életmű körüli nyitott kérdések jelen-
tős része csak intenzív nemzetközi együttmű-
ködés ke retében válaszolható meg.

A tanácskozás kerettémáját úgy határoztuk 
meg, hogy a mikesi életmű lehetőséget adjon 
a száműzetésben jelentkező idegenség-prob-
lematika és az irodalom mint határokat átlé-
pő dialógus vizsgálatára. Többek között vá-
laszt kerestünk a kérdésre, hogyan jött létre 
Mikesnél az intertextualitás nemzeti irodal-
mak közötti kérdés-felelet játéka, s ebben a 
játékban hogyan jelentek meg a különböző 
adaptációs és recepciós folyamatok? Mi és 
hogyan motiválta a tájékozódást az idegen 
minták felé? Az irodalmiasítás és fikcionalizálás 
milyen eszközeivel hozta létre Mikes a valóság 
illúzióját a levelekben? Hogyan alkotta meg 
az elbeszélő és levelezőpartnere figuráját, s 
milyen formáit adaptálta a szerzői önazonos-
ság megalkotásának és az olvasói befogadás 
irányításának? További, csak részben feltárt 
kérdésköröket alkot a korabeli európai mora-
lisztika hangsúlyos témáinak egyéni fölvetése, 
a nemzetközi elbeszélő témák mikesi adap-
tációja, valamint a fordítástörténeti, -elméle-
ti és -technikai problémák együttese.

A tanácskozás kiemelkedő eredményének 
tartom, hogy megvalósult a magyar irodalom-
tudomány témával kapcsolatos eredményei-
nek szintézise és beillesztése nemzetközi 
össze függésekbe. A régi magyar irodalom 

egyik jelentős alakjának helye, akit eddig 
jórészt csupán a nemzeti irodalom keretei 
között tárgyaltak, megszilárdult az európai 
irodalmi kánonban. A történeti tárgyú elő-
adások, köztük Jean Bérenger professzor 
nyitóelőadása, nemzetközi távlatba helyezték 
II. Rákóczi Ferenc politikai törekvéseit, s be-
mutatták azokat az európai eseményeket, 
amelyek a történeti, diplomáciai és eszmei 
hátteret alkotják Mikes munkásságához. Új 
adatok tárultak fel a rodostói emigráció bel-
ső életéről, Mikes básbugi tevékenységéről, s 
az eddiginél árnyaltabb kép rajzolódott ki 
fikció és valóság viszonyáról a Törökországi 
levelek-ben. Gazdagodtak Mikes vallásosságá-
ra vonatkozó ismereteink, s megkezdődött a 
levélgyűjteményben található bibliai eredetű 
és más szerepminták feltérképezése. Önálló 
kutatási témává vált Mikes törökökről alko-
tott képe, az idegenség, az elidegenedés és az 
orientalizmus problémája. Új összefüggések 
tárultak föl a francia levélirodalommal és a 
levélregény műfajával kapcsolatosan, míg 
Hans-Jörg Uther, az európai történeti elbeszé-
léskutatás kiemelkedő képviselője feltérképez-
te a Törökországi levelek históriáinak nem zet-
közi tárgy- és motívumtörténeti kap csolatait.

Kiss Margit, a készülő digitális Mikes-szó-
tár munkatársa, bemutatta a munka eddigi 
eredményeit, és vázolta a szótár további hasz-
nosítási lehetőségeit. Megkezdődött Mikes 
kolozsvári jezsuitáknál szerzett retorikai 
alapműveltségének feltárása és a szerzői önre-
prezentáció nyelvi, poétikai eszközeinek fel-
térképezése. A hatás- és befogadástörténeti 
előadások többek között bemutatták Mikes 
ikonográfiáját, a Törökországi levelek közköl-
tészeti, irodalmi kisugárzását, korai irodalom-
történeti értékelésének alakulását, kultuszge-
neráló hatását. Sikerült egy asztalhoz ültetni 
a Törökországi levelek angol, francia, olasz és 

török fordítóit, s megtárgyalni a régi magyar 
irodalom idegen nyelvre fordításának elmé-
leti és gyakorlati kérdéseit. A tanácskozás 
eredményének tartom azt is, hogy több terü-
leten sikerült pontosan megfogalmazni a 
tisztázásra váró kérdéseket és kijelölni az el-
végzendő feladatokat. 

A Mikes-évforduló további, részben a 
budapesti tanácskozás előkészületei által 
inspirált tudományos eseményei közül érde-
mes végül megemlíteni a Rodostói Magyar 
Baráti Társaság által 2011. június 17–19. között, 
Rodostóban rendezett megemlékezés-soro-
zatot és tudományos konferenciát, a Kolozs-
vári Akadémiai Bizottság és az Erdélyi Mú-
zeum Egyesület által 2011. szeptember 29.–
október 1. között szervezett Mikes-napokat 
és az Országos Széchényi Könyvtár Franciá-
ból székely nyelvre című időszaki kamarakiál-
lítását 2011 szeptemberében. A budapesti 
tanácskozás néhány előadása magyar nyelven 

előzetesen megjelent a Magyar Napló 2011. 
októberi Mikes-számában. A kolozsvári He-
likon című irodalmi folyóirat 2011. október 
10-i száma ugyancsak tematikus összeállítást 
közölt Mikesről.

Az itt következő tanulmányok a budapes-
ti tanácskozáson elhangzott előadások ma-
gyar nyelvű szerkesztett változatai. Válogatá-
si szempont volt, hogy a magyar résztvevők 
legjobb, még közöletlen előadásai közül ad-
junk közre néhányat, s lehetőleg minél több 
témakörből legyen előadás. A konferencia 
teljes anyagát – néhány további műhelyta-
nulmánnyal kiegészítve – egy három (angol, 
francia, német) nyelvű és egy magyar nyelvű 
kötetben tervezzük megjelentetni.

Kulcsszavak: komparatisztika, irodalomközve-
títés, száműzetés, eszmetörténet, műfaj- és 
tárgytörténet, retorika, poétika, befogadás- és 
kultusztörténet, fiktív levél, kulturális adaptáció
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Noha a II. Rákóczi Ferenc emigrációját fel-
dolgozó művekből régóta tudhatjuk, hogy 
Mikes a rodostói száműzetésben a fejedelem 
egyik bizalmasa és közeli munkatársa volt, 
Mikes diplomáciai tevékenységét eddig elha-
nyagolta a kutatás. A nemrég feltárt francia-
országi és ausztriai levéltári források nyomán 
számos olyan új adat jutott napvilágra, ame-
lyek alapján árnyaltabb képet alkothatunk 
Mikes francia diplomatákkal kialakított kap-
csolatairól. Itt elsősorban a Nantes-i Diplomá-
ciai Levéltárban található konstantinápolyi 
francia követségi levéltár anyagára (Centre 
des Archives Diplomatiques de Nantes, série 
A Constantinople), a párizsi Bibliothèque 
Na tionale de France Villeneuve márki francia 
nagykövet levelezésére (BNF, Ms. Fr. 7177–
7198.) és a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
Staatenabteilungen Türkei I (Turcica) terjedel-
mes forrásanyagára gondolunk. E források 
nemcsak a rodostói magyar emigráció fő 
alakjairól nyújtanak fontos adatokat, hanem 
tudósítanak a háttérben meghúzódó mellék-
szereplők, köztük Mikes francia diplomáciai 
kapcsolatairól is, amelyek közelebb vihetnek 
néhány „Mikes-rejtély” megoldásához. 

Az Oszmán Birodalom 16. századi előretö-
résével Konstantinápoly (Isztambul) a muzul-

mán Mediterráneum diplomáciai központ-
jává lett. A fontos európai országok jelenléte 
a nagyobb közel-keleti kereskedelmi közpon-
tokban a legtöbb érintett államot arra ösztö-
nözte, hogy diplomáciai képviseleteket ne-
vezzenek ki Konstantinápolyban és a vidéki 
nagyvárosokban. Az I. Ferenc király és Nagy 
Szulejmán szultán által elfogadott és később 
többször meghosszabbított francia–oszmán 
szerződések, az ún. „kapitulációk” (capitula-
tions), azaz egyoldalú nyilatkozatok különle-
ges viszonyt hoztak létre a Francia Monarchia 
és az Oszmán Birodalom között. Ez lehető-
séget teremtett a konstantinápolyi francia 
nagykövetség és a szatmári megegyezés után 
oszmán területre menekült magyar emigrán-
sok közötti kapcsolatok ápolására. A francia–
oszmán „kapitulációk” alapján a francia király 
az Oszmán Birodalom területén élő katoli-
kusok protektoraként a nagykövetén keresz-
tül védelmet és segítséget nyújthatott az olyan 
kis keresztény közösségeknek, mint a rodos-
tói magyar kolónia. Rodostóban a magyarok 
megjelenésével nőtt meg a katolikusok lélek-
száma, és a Rákóczi által alapított kápolna 
lett a későbbi rodostói katolikus plébánia 
előzménye. A fejedelem igyekezett állandó 
papot tartani a környezetében, majd később 




