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Egy irodalmi mű hazakerülése és kiadása köré
szövődött kapcsolatháló felfedett
és felfedendő pontjai
„…pretty much everything that went on in literary and cultural studies from the late 60s
onward, subsumed under the general heading post-structuralism, which, among other things, deemphasized or denied outright the importance of the author, focusing instead on the inevitably
collaborative nature of literary production, dissemination and reception…”1
Dolgozatunkban kiindulópontként M. J. Driscoll dán filológus fentebb idézett szövegének
utolsó szavait ragadnánk meg, hiszen általuk a szöveg szociológiájának lényege fejeződik ki
(collaborative nature), mindaz, ahogyan a kortárs irodalomtudomány az irodalmi szöveghez
viszonyul, annak személyközi interakciókban létrejövő és érvényesülő lényegére koncentrál:
„Az irodalmi jellegű szövegek társadalmi kommunikációs szerepéről egyre több szó esik szakmai körökben” – figyel fel e jelenségre Csörsz Rumen István a 18. századi erdélyi közköltészet
témáját tárgyaló tanulmányában.2
Mi ilyen megfontolásból a szociológia egyik legfiatalabb irányzatának, a társadalmi kapcsolatháló-elemzésnek3 egyik módszerét választjuk egy 18. századi irodalmi szöveg utóéletének
feltárására azzal a reménnyel, hogy így sikerül jobban belelátnunk (ha teljességében feltárnunk
nem is) abba a szellemi labirintusba, amely Mikes Kelemen Törökországi levelei című kéziratának hazakerülése körül kirajzolódott, és a kiadásig elvezetett. „…a társadalmi életnek alig
van olyan területe, ahol a network-elemzések ne hozhatnának újszerű eredményeket” – szögezi
le az Angelusz Róbert–Tardos Róbert szerzőpáros szintén a Társadalmak rejtett hálózata című
munkájuk előszavában. Nemcsak szociálpszichológusok, közgazdászok, néprajzkutatók, politológusok számára ajánlják, hanem „egy szélesebb értelmiségi közönség számára is tartogathat
érdekességet a kapcsolathálózati szemléletmód eredetisége”.4
Ezúttal mi irodalmi kutatások kontextusába próbáljuk meg bevonni.
A dolgozat megírásához szükséges anyagi támogatást a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2007–2013
és az Európai Szociális Alap biztosította a POSDRU/107/1.5/S/77946 projekt Doktori tanulmányok: a kutatói életpálya
sikere keretéből.
1
„…többnyire minden, ami az irodalom- és kultúrakutatásban a hatvanas évektől végbement, a posztstrukturalizmus címszó alatt összpontosult, ami többek között hangsúlytalanította vagy egyenesen tagadta a szerző fontosságát, és
ehelyett az irodalmi alkotásnak, a művek terjesztésének és befogadásának elkerülhetetlenül a közreműködésen alapuló
természetére koncentrál.” (Ford. tőlem B. M.) M. J. Driscoll: The words on the page: Thoughts on philology, old and
new. http://www.staff.hum.ku.dk/mjd/words.html
2
Csörsz Rumen István: Közköltészet Erdélyben a XVIII. század második felében. Erdélyi Múzeum LXIX(2007).
3–4. 161.
3
„…a szociológiának az elmúlt két évtizedben egyik legdinamikusabban fejlődő, fokozatosan önálló kutatási
irányzattá váló, és az intézményesülésnek is bizonyos fokát elérő megközelítésmódról van szó.” Angelusz Róbert–
Tardos Róbert: Társadalmak rejtett hálózata.1991. http://www.socialnetwork.hu
4
Uo.
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Ezzel egybehangzóan az irodalmi szövegekre való szociológiai nézőpontból történő rálátást
részesíti előnyben az új filológia is, mely nem a szövegről, hanem szövegekről való beszélgetést
tekinti termékenynek, azaz nem a szöveghez mint invariáns állandósult közeghez való hozzáállást, hanem annak variánsaiban való megtöbbszöröződését, sőt a variánsok egyenérétkűségét
figyelembe vevő szemléletmódot propagál. Az újabban nagy népszerűségnek örvendő, az új
filológia által is előnyben részesített genetikus és elektronikus kiadások az irodalmi szöveg
minden fellelhető változatát egyformán értékelő elmélet alapján születnek. Míg a hagyományos szövegkritika a műre mint absztrakcióra figyelt, az új filológia az egyedi/egyszeri kiadványokra, a szövegre mint artefaktumra s ezen belül a szöveg és a szöveget hordozó tárgy
közötti játékra koncentrál.
Mindezt azért hangsúlyozzuk, mert ez a szemléletmód figyel hangsúlyozottan a szöveg szociológiájára, azaz a szövegre mint interperszonális kapcsolatok, személyközi ösztönzések és
egyáltalán társadalmi közreműködés eredményeképpen létrejövő képződményre. Ilyen szempontból minden szövegnek (szövegnek mint artefaktumnak) megvan a maga sajátos, egyedi
társadalmi története: a létrejövéstől a másolatokban és nyomtatványokban való megtöbbszöröződéséig, majd a terjesztés, befogadás és hagyományozódás bonyolult rendszerében bejárt
életútjában.
A Jacob Lévy Moreno által fémjelzett szociometriai iskola5 a kapcsolathálózati elemzés legközvetlenebb előzménye, de meghatározó impulzusokat nyert a kommunikációkutatásból, valamint a szociálpszichológia, a szociális, illetve strukturális antropológia részéről is, és „egyre
meghatározóbb a matematikai gráf- és mátrixelmélet szerepe az elemzési apparátus kialakításában”.6 Az Angelusz–Tardos szerzőpáros a kapcsolatháló-elemzést olyan elméleti irányzatnak
tekinti, mely több szempontból eredményesebb lehet a szociológiai és antropológiai kutatások
területén. Ezek a megközelítések ugyanis „többszintű elemzésekre adnak lehetőséget”,7 ami
a mikro- és makrostrukturális társadalmi szerveződést illeti, és a latens szerveződésekre való
összpontosítás lehetőségét is biztosítja. Ebben az új irányzatban az elemzési egységek lehetnek
egyének, társadalmi csoportok, szervezetek, országok vagy régiók, a vizsgált reláció tartalma
is többféle lehet: rokoni, baráti, hatalmi, kommunikációs, tranzakciós, gazdasági kapcsolat.
Adatforrás anyagául pedig kérdőívek, interjúk, dokumentumok, megfigyelés, statisztikák egyaránt szolgálhatnak.8 A kapcsolatháló-elemzés, már említettük, a matematikai gráfelmélet fogalmaival és jelrendszerével operál, ha szociogrammal dolgozik: a hálózat csúcsponjai vagy
csúcsai az alanyok, elemek vagy aktorok, a relációkat pedig vonalakkal (gráfokkal) ábrázolják,
melyek lehetnek élek (nem irányítottak) és ívek (irányt is jelzők). A hálózat lehetséges kapcsolatainak számát az N(N –1) képlet alapján számoljuk ki, s eszerint olvassuk le a realizálódott,
valamint a kölcsönös (szimmetrikus), egyoldalú (asszimmetrikus) vagy a hiányzó kapcsola-

5
Amely az újabb keletű, többszempontú tesztekben „a közösségi funkciókra, a funkciókhoz kötött kapcsolatokra,
egyéni tulajdonságokra vagy népszerűségre stb. vonatkozó kérdések”-re is koncentrál, szemben a hagyományos szociometriai vizsgálatokkal, melyek „kizárólag rokonsznv-ellenszenv választásokat vesznek figyelembe.” Szántó Zoltán:
A társadalmi kapcsolatháló-elemzés szociometriai gyökerei. 2005. 559–650. www.socialnetwork.hu
6
Tardos Róbert: Kapcsolathálózati megközelítés: új paradigma? 1995. www.socialnetwork.hu
7
Angelusz–Tardos: i.m..
8
Lásd Szántó Zoltán i.m. 651. A hagyományos szociometria ezzel szemben egyéneket vizsgál csupán, csak rokonszenven-ellenszenven alapuló kapcsolatokat, és adatforrásul csak a szociometriai tesztet alkalmazza. Lásd uo.
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tok számát. Az aritmetikai reprezentációt, a szociomátrixot alkalmazva pedig 0 és 1 elemet
tartalmazó mátrixokat alkalmazhatunk.
Mi, esetünkben egy 18. századi szövegkiadás bonyolult történetéről lévén szó, Mérei
Ferenc9 következő megállapítására figyeltünk fel mint témánk kutatását a kapcsolatháló-elemzés szempontjából igencsak meghatározó állításra: „A szociometriai alapon szervezett társadalom képes biztosítani az emberiség alkotóképességének a megőrzését. A spontán emberi
alkotóképességnek elengedhetetlen feltétele az emberi kapcsolatok közvetlensége.”10 Jelen
dolgozatunkban egy olyan szöveg születésének útját kíséreljük meg nyomon követni az eddig
megjelent tanulmányok alapján, mely egy a központosított hatalmi beleszólás által korlátolt
társadalmi közegben jött létre, mely nem tudta akadálymentesen biztosítani az emberi kapcsolatok közvetlenségét, s így szövegünk veszélyeztetett társadalmi helyzetben született meg.
Ennek köszönhető, hogy a létrejövésben szerepet vállaló kapcsolatrendszernek sok pontja nem
egyértelmű, sőt felfedetlen az irodalomkutatók előtt. A személyközi kapcsolatokat is felülvizsgáló hatalmi rendszer nemcsak a cenzúra révén szólt bele szövegek létrejöttébe, hanem a cenzúra hatására kialakult öncenzúra által is, melynek köszönhetően a kiadásban oroszlánrészt
vállaló aktor is óvatosan elhallgatta a kéziratok eredetét megvilágító legkisebb utalást is vagy
a kiadást elősegítők nevét. Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének első kiadásáról
van szó, egy nyomtatott változatról tehát, melyet teljes értékű szövegnek tekintünk, természetesen általánosított alakjában kezelve azt, amennyiben nyilvánvaló, hogy a nyomtatott változatnak több példánya született meg annak idején 1794-ben, és artefaktumnak csak az egyes
példányok külön-külön lennének tekinthetők.
Kulcsár Istvánnak sikerült Szombathelyen a Siess-féle nyomda betűivel megjelentetnie
a könyvet, melynek címe: Török országi levelek, mellyekben IIdik Rákótzi Ferentz Fejedelemmel
Bújdosó Magyarok’ Történetei más egyébb emlékezetes dolgokkal eggyütt barátságossan
eléadatnak.
A kézirat már 1786-ban Bécsben volt, onnan pedig Görög Demeter és Kerekes Sámuel
bécsi lapszerkesztőktől kerülhetett Kulcsár Istvánhoz, ám az iratok előkerülésétől az első
nyomtatott változat megszületéséig bejárt útról vajmi keveset tud az irodalomtörténet. A kézirat hazakerüléséről két elmélet alakult ki a 19. században: Toldy Ferenc, a Törökországi levelek második (1861) sajtó alá rendezője szerint báró Tóth Ferenc magyar származású francia
tüzértiszt vitte magával az értékes iratot Franciaországba Törökországból 1762 táján, majd
a nagy francia forradalom kitörése után, engedélyt kapva magyarországi hazatérésre, magával hozta. A második elmélet Thaly Kálmán következtetéseiből alakult ki, aki Toldy feltételezését a Hadi és Más Nevezetes Történetek című bécsi magyar újság 1789. november 27-i
számában megjelent cikkre való figyelemfelhívással cáfolta: a korabeli híradás egy magyarbarát, Szelim nevű travniki basa halálát közölte, s ezt követően egy értékes magyar kézirat
hazakerüléséről számolt be. Eszerint Szelim „addig nem nyúgodott, míg egy magyarra szert
nem tett, a kit veres, rókatorkos s paszomántos ruhában járatott és pompája nevelésére mind
Konstantinápolyban, mind Belgrádban magával hordozott. 1789-ik esztendőnek a végén ide
küldötte volt Bétsbe, egynéhány török embereivel együtt az emlétett magyart, kit már akkor

9
Mérei Ferenc neve a kizárólag rokonszenv-ellenszenv választáson alapuló hagyományos szociometriai vizsgálatokhoz köthető.
10
Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Bp. 1998. 48.
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udvarában nagy tisztjévé tett vala. Ezek többet itt hagytak akkor Szelim részéről [vásárlásokra]
20 000 frtnál […] A Szelimnél szolgált hazánkfia Szólnokrúl való a Tisza mellől, Mészáros
nevezetű. Nevét azért tettük ki, hogy ezzel is megmutassuk eránta való háládatosságunkat,
mellyre azzal kötelezett bennünket, hogy itt Bétsben létekor eggy igen ritka, magyarúl írott
Könyvel ajándékozot meg, mellyet ő Tekerdárból hozott ki, s a’ mint bizonyította, néhai Rákótzi
Ferentznek Horvát nevezetü ősz szolgájától kapta, a’ ki aszt vallotta, hogy az emlétett Könyvet,
Mikes Ádám, [hibásan Kelemen helyett] a’ Rákótzi Társa írta volna.”11
Hopp Lajos, a Mikes-életmű kritikai kiadásának 20. századi megvalósítója megpróbálta
lezárni az eladdig e két elmélet között vajúdó irodalomtörténeti vitát, és Thaly Kálmán feltételezésének adott érvényt két valóban fontos adat felelevenítésével: a bécsi Magyar Mercurius
1794. augusztus 8-i számában a szerkesztő egy 1794. július 30-án Kassán írt levelet tett közzé.
Az anonim levélíró magát csak D. W.-nek írta alá, és egy magyar orvos barátjának 1794. június
12-én Konstantinápolyból hozzá írt levelét ismertette szóról szóra. A levél szerint ez az orvos 1794 májusában Drinápolyból „Tekirda nevezetű Várasba” ment, ahová „Rákótzy Magyar
Országból” kibújdosott és „a’ Török Tsászár engedelmével letelepedett. Adott néki a’ Tsászár
egy egészsz útszát, ebben az útszában vóltam szálva egy öreg Magyarnál, a’ ki 116 esztendős,
Horváth Istvánnak hívják, jól tud még most is magyarul, egésséges ember.”12 A rodostói halotti anyakönyv szerint pedig Horváth István 1799. szeptember 12-én halt meg 120 esztendős
korában.13 A levélíró tehát pontos adatokat szolgáltatott Rákóczi szolgájáról. Szintén Thaly
Kálmán hívja fel a figyelmet már idézett művében egy Horváth Istvánnal kapcsolatos korábbi
adatra, mely szerint Rákóczi ezen idős kort megért szolgája legnagyobb leányának esküvőjén
a násznagy Mikes Kelemen volt (a bujdosók akkori básbugja, azaz elöljárója).14
Ezen adatokból Hopp Lajos végleges következtetést von le, és a témát lezártnak tekinti:
a Törökörszági levelek kézirata Mészáros nevű hazánkfia révén, Horváth Istvánnak köszönhetően kerültek haza, hiszen Horváth István eszerint Mikes Kelemen nagy bizalmát élvezhette:
„A jelek szerint Mikes bizalmát is élvező Horváth István őrizte az író hirtelen bekövetkezett
halála után rodostói hagyatékát. Föltehető, hogy Mikes bízta rá kéziratait öreg bujdosó társára,
hogy juttassa haza őket. Tényként fogadhatjuk el tehát a Hadi és Más Nevezetes Történetek
híradását egy 1786-ban Bécsben felbukkant Mikes-kéziratról.”15
Ezután e tanulmányában Hopp Lajos azt bizonyítja, hogy a híradásban valóban
a Törökországi levelekről tudósítottak a lap szerkesztői, Görög Demeter és Kerekes Sámuel.
Azóta pedig, immár négy évtizede, a Hopp Lajos tekintélye által megerősített elmélet él az
irodalmi köztudatban, hiszen báró Tóth Ferencről nem állt elegendő anyag a hazai kutatók
rendelkezésére.
Az azonos nevű dr. Tóth Ferenc kortárs történész-kutató16 francia diplomáciai kutatásokat végezve lelt rá a 18. században élt, Magyarországról elszármazott báró Tóth Ferencre
vonatkozó dokumentumokra, s 2008-ban magyarul is kiadta a korában Európa-szerte nép11
Idézi Hopp Lajos: A Mikes-hagyomány és a XVIII. század végi nemzeti irodalmi mozgalom. Irodalomtudományi
Közlemények (a továbbiakban ItK) LXX(1966). 3–4. szám. 285.
12
Magyar Mercurius 1794. 63. 982–983. Idézi Hopp Lajos: i.m. 285–286.
13
Thaly Kálmán: Rodostó és a bujdosók sírjai. Bp. 1889. 76.
14
Uo. 79.
15
Hopp Lajos i.m. 286.
16
Dr. Tóth Ferenc: François baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról. Szombathely 2008.
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szerű François Baron de Tott emlékiratait17 az 1785-ből származó, Maestrichtben megjelent
Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares című francia kiadás alapján.18 Adalékok
Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének kézirattörténetéhez19 című tanulmányában
ezen új adatok tükrében nyitja újra a Mikes-kéziratok hazakerülése köré gyűlt, ám megfelelő
dokumentumok hiányában megrekedt vitát.
Mindezek tudatában három, földrajzilag egymástól távol eső, a kapcsolattartásban a korabeli politikai hatalmak által nagymértékben gátolt kapcsolatháló között kellene az összekötő
hidat megtalálnunk: a törökországi magyar emigráció, a bécsi – magyarországi – (erdélyi) nemesi-nemzeti mozgalom, illetve a franciaországi magyar emigráció önálló, valamint a megfelelő, ám kellő bizonyossággal még nem felfedezett hidak révén kapcsolódó hálók.
Mielőtt a dr. Tóth Ferenc által újonnan ismertetett kapcsolatháló adatait feltérképeznénk,
a két elsőként említett, egymástól földrajzi és politikai okokból szigorúan elszigetelt kapcsolatháló biztosra vehető, valamint csak feltételezhető lehetőségeit járjuk körül.
*
A Kulcsár István által sajtó alá bocsátott kézirat nyomtatásban 1794. február végén, március elején jelenik meg. 1792-ben már az exjezsuita Rietaller Mátyás budai cenzornál volt, aki
1792. július 10-én nyomja rá az engedélyező pecsétet. Waldapfel József hívta fel a figyelmet,
hogy ekkor még a II. József halálát követő engedékenyebb idők jártak, s ezzel magyarázható,
hogy az „örök hűtlenségben elmarasztalt”, „fő- és jószágvesztésre ítélt”, kegyelmet nem kapott
erdélyi nemes kézirata kiadásra engedélyeztetett.20 1794-ben Kulcsár István már nem kaphatott
volna engedélyt, hiszen négy hónappal a könyv megjelenése után letartoztatták Martinovics
Ignácot és társait.
A Mikes-kézirat, mint már említettük, 1786-ban Bécsben bukkant fel, és először az 1789ben induló Hadi és Más Nevezetes Történetek című bécsi újság hasábjain tudósították róla
az olvasóközönséget a szerkesztők. Ez idő tájt Bécsben erős központja volt a magyar nemesi-nemzeti mozgalomnak, melynek az itt nevelősködő és lapszerkesztő vagy itt gyakran
megforduló magyar írók a magyar nyelv és kultúra fellendülésének ügyét lelkesen felkaroló
tagjai voltak. A szerkesztők által „tartott irodalmi összejöveteleket a Bécsbe látogató magyar
írók nem mulasztották el fölkeresni”.21 1790-ben rövid időre Batsányi is náluk járt, Görög
Demeter és Kerekes Sámuel Révai Miklóst támogatták Bessenyei Jámbor szándékának kiadásában, 1793-ban Kisfaludy Sándor is csatlakozott a körhöz. Kisfaludy Sándor jó barátjának
mondhatta Péteri Takács Józsefet, aki 1791-től 1799-ig a nem lojális főúr Festetics György,
a Törökországi levelek kiadásában kulcsfontosságú szerepet játszó irodalompártoló családjá17
A szóban forgó emlékirat két év alatt öt francia kiadást ért meg, „valóságos korabeli bestsellernek tekinthetjük.
A három amszterdami (1784, 1784–85, 1785), a párizsi (1785) és maestrichti (1785) kiadás természetesen nem maradt
visszhang nélkül a művelt európai közvéleményben”. Dr. Tóth Ferenc: i.m. 24.
18
Tóth Ferenc: Adalékok Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének kézirattörténetéhez. ItK
CVIII(2004). 5–6.
19
Waldapfel Józsefet idézi Hopp Lajos: i.m. 285.
20
Uo. 287.
21
Amikor „…1793-ban Festeticsné állandó tartózkodási helyül Bécset választotta, fia is vele tartott. Természetesen
nevelője kíséretében, így ettől kezdve Takács Bécsben élt.” Szilágyi Márton: Adalék Péteri Takáts József irodalmi kapcsolataihoz. ItK XCVII(1993). 398.
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nál nevelősködik. Péteri is barátja s támogatója a dunántúli nemesi íróknak, tagja a bécsi magyar körnek.22 A Magyar Minerva című kiadványsorozat egyik szervezője, melynek indulását
szintén Festetics György támogatta, valamint Görög és Kerekes lapszerkesztők.
Sándor István az 1780-as évek közepétől költözik Bécsbe, s tagja lesz a már említett körnek. Magyar Könyvesház című művének köszönhetően az első magyar bibliográfusként tartjuk számon. Szenvedélyes könyvgyűjtő, értékes magánkönyvtárat tudhatott magáénak. Révai
Miklóssal 1782-ben került kapcsolatba még Győrött, akit anyagilag támogatott, Révai pedig sajtó alá rendezte műveit. Ő is tevékenyen részt vett a nyelvi-irodalmi fellendülést célzó
mozgalomban.23
Görög Demeter Eszterházy Pál nevelője is ez idő tájt, Kisfaludy Sándor különösen nagyra
becsülte.24 Kerekes Sámuel a Theresianum tanára. Bécsi háza a császárvárosban megforduló magyar írók találkozóhelye. Itt szerkeszti Görög Demeterrel együtt, amint említettük már,
a Hadi és Más Nevezetes Történetek című újságot (1789–1791), majd annak folytatását, a bécsi
Magyar Hírmondót (1792–1803). Együtt adják ki számos író művét saját költségükön, valamint a magyar nyelv ügyét szolgálni hivatott pályázatokat hirdetnek meg. Körükhöz közel állt
Széchényi Ferenc, Festetics György és Orczy Lőrinc is, a korabeli Magyarország legjelentősebb főúri családjainak képviselőiként.
Révai Miklós költő és nyelvész, az első rendszeres magyar stilisztika szerzője a kilencvenes
években Győrött tanár, a nyelvművelés élharcosa, az Akadémia felállításáért küzd, Bécsben,
Pozsonyban, Budán tűnik fel, a szombathelyi kéziratokból Faludi Ferenc munkáit rendezi sajtó
alá, majd Esztergomban együtt tanároskodik Kultsár Istvánnal, de még előtte, a Törökországi
levelek kiadásának ügyében kapcsolatba kerül vele.25 Hopp Lajos szerint Kultsárt tanácsokkal
látja el, a kiadás ügyét a budai cenzornál ő harcolhatta ki kapcsolatai révén, s anyagi támogatást
is ő kereshetett neki. Minderre maga Kulcsár enged következtetni, hiszen az 1796-os pozsonyi
diétán a saját kezdeményezésére, Mikes születésének 100. évfordulója után hat évvel megrendezett ünnepségről beszámolva a Magyar Honi Képek 1796-os számában ezt írja: „Ditséretes
az emlékezésre, hogy N. T. Révai Ur miként apostola a hazai cultura fel virágoztatásának,
vitézi módra segite munkálkodásomban, hogy napvilágra lássanak Mikes egybe gyüjtött levelei.”26 Révai Miklós ugyanakkor nyelvtani példatárához is forrásként használta a Törökországi
levelek szövegét: Elaboratior Grammatica Hungarica (1803–1806) című művében 32 Mikeslevélből idéz.
Hopp Lajos, áttekintve a bécsi előkelő körökben kenyeret kereső bécsi lapszerkesztők
helyzetét, valamint Thaly Kálmán nyomán sejti, hogy Görög Demeter és Kerekes Sámuel
bízhatták a Szombathelyen tanároskodó Kulcsár Istvánra a kézirat kiadását. „…a Rákócziemigráció hiteles, Habsburg-ellenes kirohanásokkal vegyes magyar nyelvű leírását – helyzetüknél fogva – nem adhatták ki. Mikes Leveleskönyve csak Magyarországon jelenhetett meg!
22
Ő Gellert G** nevezetű svédi grófnénak rendes történetinek egyik fordítója, és Ovidius Metamorphosisáé,
valamint a Jelki Andrásnak, egy született magyarnak történetei című, először német nyelven megjelent román magyar
fordítását is neki köszönhették a korabeli olvasók. Sokféle című enciklopédikus folyóiratának első nyolc kötete 1791
és 1801 között jelent meg Győrött.
23
Kisfaludy Sándor is 1793-tól kerül Bécsbe, és lesz tagja a körnek. A kézirat pedig 1792-ben már a budai cenzornál volt, hívja fel erre a figyelmet Hopp Lajos: i.m. 289.
24
Hopp Lajos: i.m. alapján.
25
Idézi Hopp Lajos: i.m. 288.
26
Uo. 287.
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A cenzúrai viszonyok egyre jobban megnehezítették a szerkesztők helyzetét.”27 Ugyanakkor
a Leveleskönyv 1794. február 18-án keltezett előszóval jelenik meg, s a megjelent könyvről
Görög Demeter és Kerekes Sámuel újságja már 1794. március 25-én hírt ad. Hopp Lajos ebből
a Kulcsár és a bécsi szerkesztők közötti szoros kapcsolatra következtet.
Kulcsár István korának lelkes irodalomszervezőjeként ismert. 1780–81-ben Pannonhalmán
bencés noviciátus évét tölti. 1782-ben Pozsonyban teológiát tanul, majd 1788–1789-ben a papi
pályáról kényszerűségből lemondva28 szülővárosában, Komáromban vállal tanári állást. 1789ben a szombathelyi gimnáziumba helyezik. A város fejlődésével kapcsolatban Szily János
püspök nevét érdemes megemlítenünk, hiszen az 1777-ben püspöki székhellyé vált város új
kulturális életének megszervezése – a papi szeminárium megindítása, a líceum felállítása –,
de a Törökországi levelek kinyomtatását elvállaló Siess-nyomda idehívása is neki köszönhető.
Tóth Péter A szombathelyi tudós tanár című tanulmányában29 Czinke Ferenc és Kresznerics
Ferenc tudós tanárok nevét emeli ki, mint akik ez időben Szombathelyen tanítottak, mindenképpen kapcsolatban állhattak tehát Kulcsár Istvánnal. Kresznerics Ferenc szótáríró, katolikus
paptanár, matematikus és nyelvész 1766-ban született, és Szombathelyen a bölcseleti líceum
mathesis professzora volt kisebb megszakításokkal 1793-tól 1812-ig abban az oktatási intézetben, melybe Kulcsár István is felvételt remélt, ám ilyen állást csak szerzetesnek vagy világi papnak engedélyezett a püspök. Fő művének címe: a Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal.
A Péteri Takács József által 1799-ben Kresznericsnek írt levélben a feladó a Magyar Minerva
2. kötetéből 16 példányt küld Kresznericsnek „azon barátságos kérése mellett, hogy azokat
Szombathelyen megismertetni és vagy maga elszélesíteni méltóztassék”,30 „azon szivességre
támaszkodván, melyet több ízben volt szerencséje tapasztalni és egyszersmind tudván, hogy
mely értelmes kedvelője s buzgó ajánlója a litteraturának”.31 Gróf Festetics György pedig
szintén 1799-ben, augusztus 16-án „régi bizodalommal kéri Kresznericset, ajánljon neki valamely fiatalembert, aki tud németül, latinul, magyarul, s amellett jóerkölcsű. Már ajánlottak
neki kettőt: Horváth Bálintot s egy Holtzheit nevűt, akinek másik nevét nem tudja. Ha ezek
megfelelnek, kéri, kérdezze meg őket s küldje el az illetőt hozzá, mert szeptember közepén
az iskolai év elkezdődik.”32 Festetics György ekkor fia, László mellé keres nevelőt, aki felválthatná a lemondó Péteri Takácsot. 1799 szeptemberében Kulcsár István foglalja el ezt az

27

II. József egy 1786. november 14-én kelt rendeletben a bencés rendet is feloszlatta.
Tóth Péter: Kultsár István 1760–1828 című tanulmánya, mely a Köbölkuti Katalin által szerkesztett Szombathelyi
tudós tanárok (Szombathely 1998) című könyvében jelent meg, nem volt számunkra elérhető, ezért a fentebb jelzett,
világhálón elérhető tanulmányból tájékozódtunk, mely része a Hat kisebb tanulmány, kiegészítés Kultsár István (1760–
1828) munkásságához című tanulmánygyűjteménynek. http://mek.niif.hu/05400/05452/pdf/kultsar04.pdf
29
Dr. Márki Sándor: Kresznerics Ferenc leveleskönyve. Bp.1914. 27.
30
Uo.
31
Uo. 28.
32
Valószínű tehát, hogy éppen Kresznerics Ferenc ajánlotta Kulcsár Istvánt a grófnak nevelőként. Hopp Lajos
szerint Révai Miklós ismerteti meg Festeticcsel. Bausz Teodorik, Kultsár István egyik életrajzírója erről így ír:
„1799. évben mondott le Péteri Takáts József nevelői állásáról, melyet Festetics György gróf László fia mellett viselt.
Kultsár már régóta ismeretségben és levelezésben volt Takáts Józseffel, azért valószínűnek tartom, hogy ő ajánlotta
neki ez állást és ismertette meg a nemes gróffal.” Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése. http://mek.oszk.
hu/05400/05452/pdf/kultsar01.pdf . Ezzel kapcsolatban azonban már láttuk, hogy Kulcsár a Törökországi levelek kiadása révén már korábbról ismerte a grófot!
28
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állást.33 Látjuk tehát, hogy 1799-ben mind a Péteri Takács–Kresznerics Ferenc, mind pedig
a Festetics György–Kresznerics Ferenc kapcsolat mélyen baráti és kölcsönös bizalmon alapul.
A levelek hangvétele alapján – „azon szivességre támaszkodván, melyet több ízben volt szerencséje tapasztalni”, Festetics pedig „régi bizodalommal kéri Kresznericset” – joggal feltételezhetjük talán, hogy a Leveleskönyv kiadása idején, sőt korábban is lehettek ilyen tartalmúak
és minőségűek e kapcsolatok.
Az 1761-ben született Czinke Ferenc író és nyelvész a magyar királyi egyetem magyar
nyelv- és irodalomtanári állását nyerte el 1803-ban kortársai nagy megbotránkozására. A korabeli magyar írónevezetességek nem voltak ugyanis jó véleménnyel róla, Révai Miklós méltatlan utódjának tartották, maradisággal vádolták. Vörösmarty, akinek a pesti egyetemen tanára
is volt, epigrammákban gúnyolta. Kulcsár Istvánt még ezelőtti, 1789–1793-as szombathelyi
tanárkodása alatt ismerhette meg. Nem tudunk ugyan a két tudós tanár34 közvetlen vagy közvetett részvállalásáról a szóban forgó kézirat kiadásában, de feltételezni lehet, munkásságukat
és nemzeti elkötelezettségüket ismerve,35 hogy amennyiben tudtak Kulcsár István szándékáról,
érdekelte őket, sőt életük, levelezéseik behatóbb kutatásából akár fontos információk felbukkanását is remélhetjük. Annál is inkább, mert Kresznerics Ferencnek a dr. Márki Sándor által
ismeretett levelezése alapján tudjuk, hogy 1806-ban levelet váltva Kulcsár Istvánnal, ez utóbbi
így szólítja meg Kresznericset: „Főtisztelendő úr, érdemes barátom!”36 Majd szintén ebben az
évben kelt másik levelében: „Tisztelendő kedves barátom uram!”37 Nem tartjuk kizártnak tehát
korábbi baráti kapcsolatukat sem.
1795-ben Szily János püspök indítványozására „a gimnázium és a líceum közös igazgatóját,
Zarka Károlyt, illetve két tanárát, Kultsár Istvánt és Grienschek Ignácot is megrovásban részesítették […] Kultsárt, a II. humanitás professzorát »gyanús érintkezései miatt«, kollégáját pedig
a kávéház gyakori látogatásáért marasztalták el.”38 Ennek következményeképpen kell Kulcsár
Istvánnak 1796-ban elhagynia Szombathelyet és Esztergomba távoznia. Miután Esztergomból
is eltanácsolják, a Festetics család nevelője lesz. A Festetics családdal azonban már korábban
kapcsolatba kerül, éppen a Levelek kiadása révén. Kostyál István Kultsár István levele Festetics
Györgyhöz című írásában39 teszi közzé Kulcsár Istvánnak Festetics Györgyhöz közvetlenül
a kiadás után intézett köszönőlevelét, melyben a nagy mecénásnak a Leveleskönyv kiadásában
vállalt szerepére derül fény: „Ime megjelennek Méltóságod előtt, azon levelek, mellyeket a setétségből napfényre segített kegyelmével […]. Óhajtottam ugyan, hogy nagy érdemeinek megismertetésére ezen bőkezűségét a könyvben hirdethettem volna, de az mostani változásokra
nézve a gyanúságtól féltettem igaz Hazafiúságát. Míglen tehát nyilvábban kijelenthetem azt az
elfelejthetetlen példákban tündöklő Hazai szeretetét, addig is azon örvendek Méltóságodnak,
hogy szívében érezheti a gyönyörűséget, mellyet a jótétemények s a valóságos érdemek szok-

33
Horváth Károly jegyzetei szerint „Czinke Ferenc nyelvész volt, tudósnak nem nagy, de jó pedagógus…” –
Vörösmarty Mihály Drámai művei. Kiad. Horváth Károly. Bp. 1998. 1041.
34
Czinke Ferenc művei közül jó néhány erről árulkodik: A magyar nyelv dicsérete egy ódában (1789), Beszéd
a magyar nyelv ügyében (1804, 1810), Az ifjú szószólók gyűlése a magyar nyelvnek ügyében Mohács mezején (1818).
35
Dr. Márki Sándor: i.m. 45.
36
Uo. 46.
37
Tóth Péter: i.m.
38
Kostyál István: Kultsár István levele Festetics Györgyhöz. ItK LXIV(1960). 475–476.
39
Uo.
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tak okozni még akkor is, ha titokban maradnak…”40 Ugyanitt Kostyál István egy a Festetics
család keszthelyi levéltárának 1794. évi protokollumába március 17-én bejegyzett szöveget is
közöl: „Professor Kultsár István Ur egész köszönettel megküldi azon Török Országi Leveleket,
mellyek Ö Nagysága adakozásából, napfényre segíttettek. Nevezetesen egy exemplart frantzia
compacturában, 12tőt pedig kötetlenül.”41
Festetics György nem lojális főúr, 1790-ben tagja volt annak a magyar tiszti társaságnak,
amely a magyar ezredeknek békeidőben Magyarországon való tartozkodását kérvényezi, valamint azt, hogy a szolgálati nyelv magyar legyen. Következésképpen „a Haditanács […] július 15-én Bécsbe idézte. Július 21-én kihallgatták, majd augustus 6-án az uralkodó meghozta
a döntést: kétheti fogság és áthelyezés a belgiumi Latour-dragonyosezredbe. Innen Milánóba
vezényelték át, mígnem 1791. május 30-án engedélyezték a leszerelését.”42 Ezután keszthelyi
birtokára vonul, és a Zala vármegyei rendi ellenzék egyik vezetője lesz, s így továbbra is veszélyes embernek számít: Martinovics Ignác 1793. május 18-i titkosrendőri jelentésében ő az
egyik, akit megfigyelendő személynek tart.43 Kamarási méltóságától 1797 után fosztják meg,
és ekkor el is tiltják a bécsi udvartól.
A fiatal Kulcsár is többször megfordul Bécsben, s az ottani irodalmi élet íróival, szerkesztőivel kapcsolatba kerül. Szívvel-lélekkel vállal részt a nemzeti-irodalmi mozgalomban. A kiadáshoz elengedhetetlenül fontos volt a kiadónak Mikes kilétéről meggyőződni és a megfelelő
adatokat megszerezni. Kulcsár ezért a megjelenés előtt, 1794 elején levelet ír Erdélybe gróf
Mikes Jánosnak (a Mikes család iratainak regesztruma szerint), „melyben kéri abbéli tudósítást: hogy Mikes Kelemen, a ki a Rákóczi Ferentz Fejedelemnek Fő Udvari Tisztye vala, hol
és mitsoda Atyáktól származott? Vannak é még most – is élő Atyafiai? Ő maga hol, és mikor
halt meg? Mivel egy Török Országi Levelekből állo kézirást akar ki nyomattattni a Rákóczi
Ferentz Fejedelemnek, és a velle bujdoso Magyaroknak Történetei Nevezete alatt az említett
Történeteknek Irója Erdélyben Született Mikes Kelemen nevezetű.”44 Zabolai Mikes János gróf
unokája volt annak a zabolai Mikes Ferencnek, akivel Mikes Kelemen együtt gyermekeskedett. Ugyanakkor testvére volt Mikes Istvánnak, akivel a bujdosó író 1759-ben levelet váltott.
Mikes János pedig éppen 1794-ben lett tagja a szintén zágoni Aranka György alapította Erdélyi
Magyar Nyelvmívelő Társaságnak. Nem tudunk Mikes János válaszleveléről, de azt tudjuk,
hogy Aranka György ezt írja ekkor: „Gr. Mikes Jánosnál Mikes Kelemen levelei és más kézírások vannak.”45 Aranka ezúttal Mikes misszilis leveleiről szól, melyek a Mikes erdélyi rokonaival, a Huszár (Boér) családdal való kapcsolatfelvétel révén kerültek elő, valamint A keresztnek
királyi útja című fordításának másolatáról. Mivel azonban a Mikes-kutatások ezen ága más
művek sorsát érinti, ennek a kapcsolatrendszernek a körüljárásától most eltekintünk.
„Mint tudjuk, a távoli Rodostóból 1786-ban előkerült páratlan irodalmi levelezés kézirata 1789-ben a bécsi magyar írók-szerkesztők körében bukkant fel, amiről a Hadi és Más

40
41
42
43
44
45

Uo. 476.
Szilágyi Márton: i.m. 401.
Uo.
Idézi Hopp Lajos: A Törökországi levelek első kiadása. Magyar Könyvszemle CXI(1995). 1. sz. 38–39.
Uo. 39.
Uo. 38.
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Nevezetes Történetek hírt adott.”46 Az első híradás előtt tehát már három évvel Bécsben volt
a kézirat. Ezért úgy gondoljuk, érdemes bevonni a hálóba a bécsi Magyar Mercurius és a bécsi
Magyar Kurír című újságok szerkesztőit is. Az előbbi ugyan csak 1793-ban indul, ám erdélyi származású, lapját kifejezetten erdélyi olvasóknak szánó szerkesztője, a mérai születésű
Pánczél Dániel számára nem lehetett érdektelen a kézirat, annál is inkább, mert lapja indulása
előtt már Bécsben volt, és a Magyar Kurír segédszerkesztőjeként tevékenykedett, valamint
a magát D. W.-nek aláíró cikkíró is az ő újságja számára szolgáltatott információt a kézirattal kapcsolatban. A Magyar Kurír (1786–1790) főszerkesztője a szintén erdélyi származású
Szacsvay Sándor, aki pályája elején ugyan erősen jozefinista, és a nemesi előjogok és adómentesség felszámolását indítványozó II. Józsefet dicsőítő szellemiség hatja át lapját, de később
magáévá tudja tenni a nemesi-nemzeti mozgalom alapgondolatait. Ezt figyelembe véve talán
ő sem zárható ki teljesen az ügy érdekében szövődött kapcsolathálóból. A Magyar Kurír és
melléklapjának, a Magyar Múzsának szerkesztését 1793-tól Decsy Sámuel (1742–1816) veszi
át, 1798-tól pedig Pánczél Dániellel együtt szerkesztik. Decsy Sámuel nemzeti elkötelezettségére s a szóban forgó kézirat iránti érdeklődésére művei és az irodalmat, könyvkiadásokat saját
jövedelméből támogató tevékenységéből következtethetünk.
Mindezek tudatában a Thaly-féle elmélet szerint a Törökországi levelek kiadását célzó kapcsolatháló szociogramja, ha először csak a Leveleskönyv kiadásában ezen elmélet szerint valamilyen formában szerepet vállaló aktorokat tüntetjük fel, a célgráf ilyen képet mutat (lásd 1.
ábra a Mellékletben).
Mivel az általunk elért forrásokból, tanulmányokból szerzett információk alapján azonban, ahogyan fentebb már tárgyaltuk, ennél több azon személyek száma, akik valamilyen
úton-módon kisebb vagy nagyobb valószínűséggel részesei lehettek e folyamatnak, a fentebbi szociogramba bevonjuk Péteri Takács József, Sándor István, Czinke Ferenc, Kresznerics
Ferenc, Szily János püspök, Zarka Károly, Grienschek Ignác, Decsy Sámuel, Szacsvay Sándor
személyét is mint hiányzó kapcsolatokat. Ezen azt értjük, hogy bár mindenképpen szorosabb
vagy távolabbi ismeretségi kapcsolatban álltak Kulcsár Istvánnal vagy egymással, tudomásunk szerint nem játszottak közre a Levelek kiadásában. Ezért nem kötjük semmilyen vonallal az őket jelző számokat a kapcsolatháló többi szereplőjéhez. Mivel azonban részvállalásuk
nem kizárt, fontosnak tartottuk feltüntetni őket, így jelezve a még kiaknázandó lehetőségeket
a cél érdekében. Czinke Ferenc és Kresznerics Ferenc tudós tanárok ugyan nem részesültek
fegyelmi megróvásban „gyanús kapcsolatok” miatt, életművük arra enged következtetni, hogy
nem lehettek közömbösek Kulcsár István terve iránt, amennyiben tudtak róla. A Faludi Ferenc
kéziratait is őrző Szily János püspök levelezéseiben, magánirataiban ugyanúgy lappanghatnak
Kulcsár István kapcsolataira utaló adatok. Decsy Sámuel, Szacsvay Sándor, Zarka Károly és
Grienschek Ignác nevét is ugyanilyen megfontolásból tüntettük fel, nem beszélve a bécsi magyar kör két tagjáról, Péteri Takács Józsefről és Sándor Istvánról (lásd 2. ábra a Mellékletben).

46
Jelentősebb művei: Pannóniai Féniksz avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv. Bécs 1790; A magyar Szent
Korona és az ahoz tartozó tárgyak historiája. Bécs. 1792; Osmanografia, az az: A török birodalom természeti, erkölcsi,
egyházi, polgári s hadi állapottyának, és a magyar királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásainak summás leírása.
Bécs. 1788–89; A mezei gazdaságot tárgyazó jegyzések. Bécs. 1800–1801 (Pánczél Dániellel). Figyelemre méltónak
tűnik a török birodalom iránti érdeklődése, és nem tartjuk kizártnak, hogy ismerte br. Tóth Ferenc fentebb már említett,
hasonló témájú művét, melyről később szólunk részletesen.
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A feltüntetett kapcsolatok száma 22(22 ‒1) = 462. Ebből eddig dokumentált bizonyítékokkal az ügy érdekében csupán 18 realizálódott. A Kulcsár István neve köré alakult sztárgráf
(csillag)47 magától értetődő, hiszen ő az a csomópont, melyben a cél megvalósítása érdekében
az információknak össze kellett gyűlniük. Az I↔J↔K kölcsönös kapcsolatokból szövődött
klikk arra a szoros kapcsolategyüttesre hívja fel a figyelmet, mely Kulcsár István, Révai
Miklós és Festetics György között volt, s az ügy érdekében való közreműködésükben is realizálódott. Bonyolult, szinte átláthatatlan gráfot eredményezne az ügy érdekén kívüli kapcsolatfelvételek ábrázolása, ezért ettől eltekintettünk. Például a Görög Demeter–Révai Miklós-,
a Festetics György–Révai Miklós-, Péteri Takács József–Révai Miklós-, Sándor István–Péteri
Takács József-, Sándor István–Festetics György-relációk elemeiről tudjuk, hogy azonos kör
tagjai lévén, ismerték egymást, s a nemzeti nyelv ügye kötötte össze őket elsősorban. A Czinke
Ferenc–Festetics György, Czinke Ferenc–Révai Miklós, Kresznerics Ferenc–Révai Miklós,
Sándor István–Kresznerics Ferenc, Sándor István–Czinke Ferenc, Mészáros–Sándor István,
Mészáros–Festetics György, Pánczél Dániel–Révai Miklós, Pánczél Dániel–Festetics György
stb. kapcsolatok mind lehetséges, de eddig nem kutatott vagy általunk a maguk teljességében
nem ismert relációk, és mindegyik megannyi, témánkban célravezető lappangó információlehetőséggel bírhat. Az ábrán láthatjuk, a gyenge kötések48 célhoz vezető erejét: a csillaggráf
hat kapcsolódó eleme közül három (Mikes János, Siess Antal és Rietaller Mátyás) kifejezetten
gyenge kötéssel kapcsolódik a centrumhoz, és az ábra összes aktoráról (a Mikes Kelemen és
Mikes János közötti relációt nem számítva) elmondható, hogy csak ismerőse vagy barátja egymásnak és Kulcsár Istvánnak.49 (A Mikes Kelemen–Mikes János-kapcsolat erőssége is természetesen megkérdőjeleződik, hiszen annak ellenére, hogy rokoni szálról van szó, nem tudunk
arról, hogy (legkevesebb) leveleztek volna, bár Mikes János biztos információk birtokában volt
Mikes Kelemen kilétéről rokoni kötődése révén.) A gyenge kötésekről Szántó Zoltán szavaival
elmondható, hogy „nagyobb valószínűséggel létesítenek összeköttetéseket […] az egymáshoz
erős szálakkal kötődő személyek lokális csoportjai (klikkjei) között. A gyenge kötések ereje
tehát abban rejlik, hogy az efféle relációk a társadalmak fragmentált részei között teremtsenek
kommunikációs vagy egyéb kapcsolatot […]. Minél több hídszerű gyenge kötés létezik az adott
csoportban vagy szervezetben, annál magasabb lesz a közösség kohéziója és annál inkább lesz
képes a csoport vagy szervezet közös célok elérésére irányuló összehangolt cselekvésre.”50 Ilyen
gyenge kötéseknek köszönhető tehát általában egy csoport céljának elérése. A Törökországi
47
Sztárgráf jön létre az ábrán, ha egy szereplő minden más taggal kapcsolatban áll, a többieknek ellenben csak
vele van összeköttetésük, egymással nincs közvetlen kapcsolatuk. (Lásd Kürti Zsófia: A társadalmi kapcsolathálóelemzés módszertani alapjai. 2005. 670. www.socialnetwork.hu Mi, úgy tűnik, csak torzítva használhatjuk a sztárgráf
elnevezést, hiszen a H – J – K kapcsolatok közvetlenül élő összeköttetések voltak, csupán a kiadás érdekében felvett
esetleges kapcsolatuk nem felfedett még: Görög Demeter és Kerekes Sámuel kapcsolatfelvétele a szóban forgó ügyben
és Mikes János, Siess Antal József, valamint Rietaller ilyen céllal létesített összeköttetéséről sem tudunk, és ez utóbbi
nem is valószínű. Ezért nem jelöltük az ábrán a kör tagjai közötti kapcsolatokat is.
48
Mark Granovetter szerint „egy személyközi kapcsolat (»kötés«) erőssége a minimális ismeretségtől az elmélyült barátságon keresztül a szoros rokoni kapcsolatokig terjedhet. Némileg leegyszerűsítve a kérdést: a gyenge kötések
az ismerősi, az erős kötések pedig a rokoni kapcsolatoknak felelnek meg”. Szántó Zoltán: i.m. 655.
49
Esetünkben relevánsnak tartjuk a baráti és távoli ismerősi kapcsolatok közötti különbségre való odafigyelést,
hiszen e kétféle kapcsolat vizsgálata különböző módon segíthet eredményre: az előbbiek körében rejlő információkra
a szorosabb kapcsolat miatt, az utóbbiban esetlegesen lappangókra pedig a hangsúlyozott gyengeségükben rejlő lehetséges erejükből fakadóan.
50
Szántó Zoltán: i.m. 655–656.
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levelek kézirattörténetének kutatásában immár bevett szokás az ismerősi kapcsolatokon belül
is többnyire az azonos körhöz tartozó baráti, közeli ismerősi kapcsolatokra koncentrálni (ami
érthető is, hiszen ezt az irányt diktálják az eddig ismert dokumentumok és feltételezések, és bizonyos fokú erősségük sem vitatható),51 ugyanakkor megfeledkezünk a központhoz (látszólag
vagy eddigi tudásunk szerint) távoli vagy csak kollegiális, mindenképpen nem feltétlenül baráti
szálakkal kötődő alanyok szerepének kutatásáról. Gondolunk itt például az ilyen szempontból
eddig még nem kutatott, de fentebb már említett Zarka Károlyra, akiről nem tudjuk, hogy
baráti szálakkal kapcsolódott volna a központhoz, de így is hozzájárulhatott a csoport sikeres
célba éréséhez, vagy a már szintén említett Szily János püspök személye körüli vizsgálódásra.
Ugyanakkor megfontolandó, hogy bár Granovetter a gyenge kötések erejére hívja fel a figyelmet, bizonyára érdemes volna a kiadásban részt vevők rokoni szálait, a tulajdonképpeni erős
kötéseket is megvizsgálni. A 2. ábrán hiányzó kapcsolattal rendelkező Péteri Takács József és
Sándor István vagy Kresznerics Ferenc a központhoz baráti szálakkal fűződnek, hiszen az előbbi kettő a bécsi kör tagja volt, s a Péteri–Kresznerics-kapcsolat esetében láttuk, akár a kiadás
idején is fennálló szorosabb relációra is gyanakodhatunk, csupán a kiadás konkrét előmozdításában játszott szerepükről nem tudunk még. Hogy a hiányzó kapcsolatelemek sorában tüntettük
fel őket, hangsúlyozzuk, azt jelzi, lehetséges kapcsolataik kutatásra érdemesek. A gráfon, ahol
logikusan kölcsönös kapcsolatot feltételeztünk, kettős nyíllal jeleztük. Az I→L kapcsolatot
azért tüntettük fel egyoldalúként, mert Mikes János válaszleveléről nem tudunk. A bécsi magyar kör kapcsolathálóját viszont az összes, akkor Bécsben megforduló tagjának kapcsolatai
ismeretében lenne érdemes felvázolni.
*
Mindezek után sokkolóan hatnak dr. Tóth Ferenc52 legújabb kutatásainak eredményei. Egy
egészen új, alapos dokumentáció révén részben felfedett kapcsolathálóra hívja fel a figyelmet
már említett Adalékok Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének kézirattörténetéhez
című tanulmányában.
Dr. Tóth Ferenc Toldy Ferenc 1861-es elméletét próbálja bizonyítani, miszerint a kéziratok
franciaországi közvetítéssel kerültek haza, mégpedig báró Tóth Ferenc (François de Tott) magyar származású francia tüzértiszt révén.
A szóban forgó báró Tóth Ferenc édesapja az a Tóth András, aki közvetlen résztvevője volt a Rákóczi vezette szabadságharcnak, és emigrációba kényszerült. 1698. március 20án született a felső-magyarországi Nyitrán (nyolc évvel volt fiatalabb Mikes Kelemennél), és
a szabadságharcban a fejedelem apródjaként szolgált, akárcsak Mikes annak idején. 1713-ban
Törökországba menekült, még a fejedelem odaérkezése előtt, ő ugyanis nem követte Rákóczi
Ferencet Lengyelországba és Franciaországba. 1720-ban Franciaországba ment, ahol beállt
a Bercsényi-huszárezredbe, és gyakran teljesített diplomáciai, illetve katonai megbízatást az
51
Ezzel szemben a Keresztnek királyi útja című Mikes-fordítás történetének kutatása, lévén, hogy a rokonokhoz
még Mikes életében hazakerült, az erős kötések berkeiben való vizsgálódást látszik elsődlegesen kijelölni.
52
Legfőbb kutatási területei: a magyar emigráció Franciaorszában a 18. században, magyar diplomaták és ügynökök a francia külügyi szolgálatban a 18–19. században, François de Tott diplomáciai tevékenysége Európában a 19.
században, a franciaországi huszárezredek története, valamint a kora újkori magyar katonai gondolkodás európai
kapcsolatai.
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Oszmán Birodalom területén török és tatár nyelvtudásának köszönhetően. „Tóth András több
ízben is járt Rodostóban a magyar emigránsok között […] ő maga is küldött Franciaországba
a konstantinápolyi francia követség diplomáciai futárcsomagjában fontos magyar vonatkozású
iratokat, például Rákóczi fejedelem levelezéseit.”53 Fia, François de Tott 1733. augusztus 17én született Franciaországban. Kilencéves korától tagja volt a francia Bercsényi-huszárezrednek,
melyben „ekkor még a legénység jelentős része magyarajkú volt, és a vezényszavak is ezen
a nyelven hangzottak el. Így François is megismerhette ősei nyelvét.”54 A francia kormány 1755ben apjával együtt Konstantinápolyba küldi, hogy a konstantinápoly-perai tolmácsképző iskolában felkészüljön apja pályájának követésére. Itt kötött évekre szóló barátságot Vergennes gróffal,
Franciaország akkori konstantinápolyi nagykövetével, akinek diplomáciai levelezésében gyakran
előfordul Mikes Kelemen neve. 1755-ben Tóth András titkos küldetéssel érkezik Törökországba
fiával együtt a rodostói magyar emigránsokkal kapcsolatban: el kellett mennie Rodostóba, hogy
felvegye a kapcsolatot Csáky Mihály gróffal, a magyar kolónia akkori básbugjával, hogy információkat gyűjtsön a magyarországi eseményekről. Tóth András jelentéseiből viszont az derül ki,
hogy a rodostói magyarok nem tartottak szoros kapcsolatot magyarországi rokonaikkal, „náluk
jobban bíztak a franciaországi magyar emigránsokban, elsősorban Tóthban”.55 Ez érthető, hiszen
Tóth András egykori harcostársuk volt, s haláláról fia így ír Emlékirataiban: „Atyám Rodostóban
hunyt el Csáky gróf karjaiban, a honfitársai körében.”56 Lábjegyzetben pedig megjegyzi, hogy
„A különféle megbízatások, miket néki adtak, gyakorta visszavezették valaha volt bajtársai közelébe, s vélük körülvéve hunyt el 1757-ben. Csáky gróf csupán nyolc nappal élte őt túl, s midőn
atyám halálhírét vette, nem beszélt többé.”57
Dr. Tóth Ferenc kutatásainak eredményei sem tudják kielégítően feloldani a Törökországi
levelek köré szövődött talányt, hiszen csak egy újabb, bár sok szempontból talán követésre
érdemesebb irányt mutat a kutatóknak: a rodostói emigráns magyarok szoros kapcsolatait a korabeli franciaországi emigráns magyarokkal a francia diplomáciai levelezésekben feltatált információk – tehát megbízható dokumentumok – alapján bizonyítja. Ezek szerint annak idején
az idős Bercsényi Miklós fia, Bercsényi László, valamint annak unokája, Bercsényi Ferenc
Antal s ez utóbbi mostohatestvére, Esterházy Bálint László voltak a francia emigráció markáns
alakjai, akik az 1790-es évek elején (a Levelek Bécsben való felbukkanása idején!) megfordultak Bécsben. Bercsényi Ferenc Antal 1793-tól Bécsben tartózkodott.58 Igaz ugyan, hogy
a Törökországi levelek kéziratáról már 1789-ben hírt ad a Hadi és Más Nevezetes Történetek
szerkesztősége, ám ez még nem zárja ki a lehetőséget, hogy a franciaországi magyar emigránsok egyikének köszönhetjük a Levelek hazaérkezését. A francia forradalom idején ugyanis
„többen emigráltak őseik hazájába, ahol többnyire császári kegyelemért folyamodtak”.59
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Tóth Ferenc: i.m. 562.
Dr. Tóth Ferenc: i.m. 7.
55
Tóth Ferenc: i.m. 564.
56
Dr. Tóth Ferenc: i.m.. 113.
57
Uo.
58
A korabeli Magyar Hírmondó 1793. február 13-i száma erről be is számol: „Itt vagyon gróf Bercsényi is, ki egy
Frantzia Huszár regimentnek vala tulajdonosa. Tanítót vett fel magyar nyelvben, melyből már azelőtt is tudott valamit,
minthogy sok született magyar tisztek voltak regementjében, akik által néminemű esméretére jutni a maga Elei nyelvének különös gyönyörűségnek tartotta.” Idézi Tóth Ferenc: i.m. 564.
59
Uo.
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Kulcsár István a Törökországi levelek 1794-es kiadása előbeszédében idézi br. Tóth
Ferencnek a rodostói magyar kolóniára vonatkozó szavait, melyek szerint Mikes Rákóczi József,
Csáki és Zay halála után a magyarok básbugjává lett, de a halála után „az egész bujdosó társaság eloszlott. Ez a bizonyítás annál hitelesebb, mivel az emlétett Generális Ur, Tót Andrásnak
Bertsényi Tisztjének fia, akkor már, mint Frantzia Pattantyús Hadnagy, Konstantinápolyban
volt, most pedig a királyhoz való hivségétöl viseltetvén Frantziából kijött, és taval Sz. Mihály
havának 22dik napján Tartsán N. Vas Vármegyében 62 esztendös korában meghalt.”60 Dr. Tóth
Ferenc kutatásai szerint a báró valóban a magyarországi, Vas megyei Tarcsafürdőn élte élete
utolsó éveit „gróf Batthyány Tódor vendégeként”61 és így az ekkor Szombathelyen élő Kulcsár
István közvetlen szomszédjaként.62
Báró Tóth Ferenc apja, mint fentebb már volt szó róla, két évre rá, hogy fiával Konstantinápolyba érkezett, 1757-ben Rodostóban meghalt. Dr. Tóth Ferenc hangsúlyozza: elképzelhetetlen, hogy Tóth Ferenc ekkor ne utazott volna Rodostóba, és ne találkozott volna a magyar
kolónia akkor még élő tagjaival, köztük Mikes Kelemennel, akivel írói ambícióiról is beszélhetett, hiszen dr. Tóth Ferenc szerint bizonyíthatóan ő is levélregény formájában tervezte kiadni
emlékiratai első törökországi útját megörökítő emlékeit, s írói szándéka éppen ebben az időben
ébredezett. Mindezek tudatában új megvilágításban látjuk azt a tényt is, hogy Mikes utolsó (fiktív) levelét 1758. december 20-ról keltezi, holott csak 1761. október 2-án halt meg, s misszilis
levelet haza erdélyi rokonaihoz 1759-ben, 1760-ban és halála évében, 1761-ben, március 19-én
is írt. Ezen újabb adatok birtokában nehéz nem gondolni arra, hogy esetleg már akkor, 1758 végén Tóth Ferenc báróra bízta fiktív leveleit. Hiszen „Tóth András nyilván megosztotta a rodostói magyar emigráció titkait fiával, és valószínüleg felkérte, hogy folytassa az általa megkezdett
tevékenységet, vagyis hogy a rodostói emigránsok iratait a francia diplomáciai futárpostával
időről időre francia foldre juttassa”.63 Mindezek tudatában nem tudunk nem arra gondolni,
hogy talán biztosabb megoldásnak tűnhetett br. Tóth Ferencre bízni a Mikes vágyaként amúgy
is kiadásra szánt levélgyűjtemény kéziratát (neki lehetősége lehetett hazacsempészni, esetleg
idegen földön kiadatni is), mint az öreg, ebben az időben 79 (!) éves Horváth Istvánra megőrzés
végett. Báró Tóth Ferenc „maga is szépírói pályára készült már Mikes életének utolsó éveiben
is. E szándékában megerősítették a konstantinápolyi francia műveltség környezetében élő írók
és művészek, és talán a franciás műveltségű Mikessel folytatott levelezések vagy beszélgetések is.”64 Dr. Tóth Ferenc nem tartja kizártnak azt sem, hogy Mikes Kelemen kapcsolatban
lehetett „a francia nagykövet perai rezidenciáján tartózkodó írókkal, drogmárokkal (tolmácsfordítókkal) és művészekkel is. […] Valószínűnek tarthatjuk, hogy olvasta a francia királyi
megrendelésre készült keleti munkák fordításainak kéziratait, és talán túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy nagy valószínűséggel merített is belőlük.”65 Rákóczi Ferencnek a francia diplomáciával
60

Idézi dr. Tóth Ferenc Kulcsár Istvánt. Lásd Dr. Tóth Ferenc: i.m. 559–560.
Dr. Tóth Ferenc: i.m. 12. Hopp Lajos is megjegyzi, hogy „Egy közlemény azt állítja, hogy »Tóth Ferenc számára a Vas megyei tarcsai uradalom gazdája, Batthányi Tivadar gróf eszközölte ki a hazatérési engedélyt 1792-ben«.”
Lásd Hopp Lajos: A Mikes-hagyomány… 291. A gróf neki építtette a Boszorkányház (Hexenhaus) néven ismertté vált
házat, ahol a pincében kémiai laboratóriumot rendezett be a különböző kísérletek végzésében kedvét lelő Tóth báró,
tudjuk meg Tóth Ferenctől a báró Tóth Ferenc emlékiratának kiadásához szánt bevezetőben.
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Tarcsafürdő ma Ausztria része (Badtatzmandorf).
63
Tóth Ferenc:. i.m. 563.
64
Uo. 565.
65
Uo. 562.
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tartott nemcsak baráti, de az akkori Európa politikai helyzetét is érintő kapcsolatairól César De
Saussure emlékirataiból66 tudunk. A Thaly Kálmán gondozásában megjelent műből értesülünk
ugyanis arról, hogy „Rákóczi fejedelem udvarában s környezetében […] különösen nagyszámú franczia, kiváló képzettségű haditisztek és diplomaták is éltek”.67 A rodostói emigrációnak a francia diplomáciával való kapcsolattartása történelmi tény, ugyanakkor jóval korábbi
és mélyebb szálak együttese, melyek tovább éltek-alakultak a fejedelem halála után is: Mikes
a későbbi konstantinápolyi nagykövetekkel is jó kapcsolatban volt, köztük, már említettük,
Vergennes gróffal is.68 Dr. Tóth Ferenc szerint Tóth báróhoz hasonlóan más franciaországi magyar emigráns is kulcsszerepet játszhatott a levelek hazakerülésében. Amennyiben valóban egy
Franciaországba emigrált kuruc leszármazott révén érkeztek haza a kéziratok (Mikes Kelemen
fordításkéziratait is beleértve), kétszeresen is érthető a hallgatás a hazakerülés körülményeiről,
sőt így a Thaly-féle elmélet, mely szerint a kézirat „egy ismeretlen boszniai pasa ajándékaként
váratlanul”69 került Bécsbe, sokkal inkább csak figyelemelterelő fikciónak tűnik. Annál is inkább, mert míg Kulcsár István kiadása előszavában mecénását féltve, annak neve említésétől
az előbeszédben teljesen eltekint, addig a Hadi és Más Nevezetes Történetek szerkesztői figyelemfelkeltő hangsúllyal szólnak a szolnoki Mészáros kilétéről: „Nevét azért tettük ki, hogy
ezzel is megmutassuk eránta való háládatosságunkat…”70
A rodostói magyar emigráció, a konstantinápoly-perai diplomata- és művészközösség, valamint a franciaországi magyar emigráció sok tagjának neve előttünk ismeretlen,71 s a kapcsolathálót csak úgy vázolhatjuk, ha mindezt figyelembe véve ezúttal nem egyének kapcsolatát,
hanem az említett csoportosulásokat tekintjük aktoroknak. Szem előtt kell tartanunk ugyanakkor azt is, hogy a célba érés érdekében a bécsi magyar kör (mintegy 40-50 fős értelmiségi csoport) összes, ez idő tájt Bécsben járó tagjának fennmaradt dokumentumait vizsgálat alá kellene
venni.72 Nem utolsósorban pedig Batthány Tivadar és a körhöz közel álló, nagy könyvgyűjtő
Széchenyi Ferenc neve is érdekes vonatkozások feltárásához segíthetne egy ilyen szempontból történő beható vizsgálat által. Ugyanakkor itt is érdemesnek tartjuk a rokoni szálakat is
figyelembe venni, hiszen nem kizárt, hogy a Bercsényi Ferenc Antal, Esterházy Bálint László,
valamint Batthány Tivadar rokoni kapcsolataiban található a kéziratközvetítő (lásd 3–7. ábra).
Batthyány Tivadar nevét azért tüntettük fel az ábrán, mert a róla rendelkezésünkre álló információ nem csak feltételezés, és érdemesnek tartottuk a figyelmet felhívni rá.73

66
Thaly Kálmán: De Saussure Czézár, II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvari nemesének Törökországi levelei 1730–
39-ből és följegyzései Rákócziról 1740-ből. Bp. 1909.
67
Uo. 9.
68
Tóth Ferenc: „Habent sua fata libelli”. D’ Andrezel vicomte könyvei és Mikes Kelemen. Vasi Szemle LXII(2008).
6.szám.
69
Uo. 567.
70
Hopp Lajos: A Mikes-hagyomány… 285. Bár ez azzal is magyarázható, hogy 1789-ben engedékenyebb volt
a politika, míg 1794-ben már szigorúbb cenzúra szabályozta a gondolatok közlését.
71
Tüskés Gábor Mikes-kutatással kapcsolatos problémákat összegző tanulmányában hívja fel a figyelmet többek
között Mikes török kapcsolatainak tisztázására, „a törökországi életút állomásainak felmérésé”-re, s megnyugtatólag
jelzi, hogy Seres István isztambuli levéltári kutatásainak eredményeit közlő forráskiadványa készülőben van. Vö.
Tüskés Gábor: Mikes problémák. ItK CXIV(2010). 307.
72
S többnyire az eddig kevésbé kutatottakét.
73
Mikes Vergennes gróffal való kapcsolatát is bizonyítja Tóth Ferenc, ám az ő szerepét a konstatntinápolyi diplomata- és művészközösség tagjaként értelmezzük, ezért nem jelöljük külön az ábrán.
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Természetesen több változat is lehetséges, mi csak a legvalószínűbb lehetőségeket jelöltük
a tanulmányból és az Emlékirat bevezetőjéből kapott fontos, ám a kapcsolathálózatielemzés alkalmazására meglehetősen kevés információ alapján. Az általunk vázolt, láncot képező célgráfok csupán a további kutatások ösztönzését szolgálhatják a megannyi variációra való lehetőség
elgondolására inspirálva.
*
A kapcsolatháló-elemzés egyik (geometriai) módszerének, a szociogrammal való ábrázolásnak irodalomtörténeti kutatásban való alkalmazására tettünk kísérletet. Mivel az irodalomtörténetben, amennyiben nem kortárs irodalomról van szó, nem léphetünk közvetlen kapcsolatba
a hálók szereplőivel, ezért szövegek utóéletének kutatására látszik korlátozódni ennek alkalmazhatósága a műveken belüli szereplők alkotta kapcsolathálók vizsgálatán kívül. A kézirat- és
kiadástörténetek kutatásában lehetnek segítségünkre, amennyiben vázlatos, összegző, letisztázó hatásukkal a még be nem járt, de lehetőségeket magukban rejtő, kutatni érdemes utakra,
pályákra hívják fel a figyelmet, és a logikus irányvonalak feltüntetésével vagy megsejtetésével
tudják a kutatót munkájában irányítani, a megfelelő kapcsolatok tartalmának (is) ismeretében.
Mindez természetesen más módszerek (például a nagyobb mélységeket felmutatni tudó algebrai módszer, a mátrixreprezentáció) alkalmazásával együtt. Hiszen ezek a technikák „képesek
vizualizálni olyan kapcsolati mintázatokat, melyek egyébként felfedezetlenek maradnának”.74
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Kürtösi Zsófia: i.m. 667.

A = Mikes Kelemen
B = Horváth István
C = D.W. orvosbarátja
D = D. W.
E = Magyar Mercurius (Pánczél Dániel)
F = Szelim
G = Mészáros
H = Hadi és Más Nevezetes Történetek
I = Kulcsár István
J = Révai Miklós
K = Festetics György
L = Mikes János
M = Siess Antal József
N = Rietaller Mátyás
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Points Revealed and Yet to be Revealed in the Network Woven around the Homecoming of a Manuscript
Keywords: Kelemen Mikes, periodical, manuscript, military offi cer, emigrants, interpersonal connections,
sociogram, 18th century, France, Turkey, Rodostó
There are two theories of the way the manuscript of Kelemen Mikes’s Letters from Turkey arrived home from
Tekirdag (Rodostó). According to the first one, the manuscript was brought home as a present from a Bosnian pasha by
a man named Mészáros from Szolnok and handed to the editors of the 18th century periodical Hadi és Más Nevezetes
Történetek in Vienna: Demeter Görög and Sámuel Kerekes. According to the second theory they were brought to
Hungary by baron François de Tott, a French military officer of Hungarian origin, son of András Tóth, a former kuruc
freedom fighter, comrade to Kelemen Mikes and the other Hungarian emigrants. The question being still unanswered
represents one of the most intriguing ones in the history of Hungarian literature, as key-pieces of information were
carefully hidden in the time to avoid the attention of authority.
This study tries out one of the methods generally used by social network analysis. The method is that of the
sociogram (the graphic representation of social links showing the structure of interpersonal relations in group
situations.) With the help of this type of representation the study tries to shed light on more possible interpersonal
connections of the time that could help today’s researchers find the route on which the manuscript in question arrived
home. The study deals with relationships that might have or undoubtedly played a part in the process of sending the
text home and preparing it to be published, while it draws attention to literary, historical or (seemingly) less important
figures who haven’t been examined yet in this respect. All these are done based on old and new studies, yet most
importantly with the help of the new discoveries of Ferenc Tóth, contemporary historian and researcher in the field of
18th century Hungarian emigration in France and Turkey.

