
A levélen található feljegyzés szerint Csiky a fenti levelet Milan A. Jovanovichoz, 
a Buborékok fordítójához intézte. Hogy a Sötét pontot a levélben foglaltak ellenére miért Jovan 
Grcic és nem M. A. Jovanovin fordította, eddig nem sikerült kiderítenünk. 

A levélben említett két színdarabon kívül Csiky Gergely egyéb alkotásai is hamarosan 
eljutottak a szerb színpadra. így darabjai, elsősorban társadalmi drámái is méltó helyet 
kaptak a szerb színpadokon, főleg azért, mert a szerb haladó színházkedvelő közönség is mind
jobban a realista dráma iránt kezdett érdeklődni. 

Míg a belgrádi Szerb Nemzeti Színház csak két Csiky-darabot: A nagymamát és a 
Buborékokat adta elő, addig a magyarországi szerbek színháza, az újvidéki Szerb Nemzeti. 
Színház a magyar szerző kilenc drámai alkotását hozta színre. Ezek a következők: Sötét pont, 
Buborékok, A jó Fülöp, Stomfay-család, Vasember, Örök törvény, A nagymama, Cifra nyomorúság 
és Két szerelem, s így Csiky az előadott művek száma alapján az újvidéki szerb színház reper
toárján a magyar írók között első helyen áll. Ebből a szempontból az idegen (azaz nem szerb) 
drámaírókat tekintetbe véve a közismert francia Eugene Scribe-bel - akitől szintén kilenc 
színművet adtak elő — áll egy sorban; míg összesen csak a közkedvelt francia Victorien Sardou 
és a maguk idejében népszerű német szerzők Roderich Benedix és Charlotte Birch-Pfeiffer 
előzték meg tíz-tíz előadott darabbal.1 ? 

Csiky Gergely alkotásainak helyét és szerepét az újvidéki Szerb Nemzeti Színház 
repertoárjában talán a legjobban Jovan Hranilovic2 ismert kritikus szavai világítják meg, 
melyeket a Cifra nyomorúság 1896. januári újvidéki szerb előadás alkalmából írt: „Csiky szín
darabjai nagyon kedveltek lettek színházi közönségünknél, mely mintha a szentimentális 
romantika helyett mindjobban - ami nagyon is jó jel — az egészséges realizmus felé vonzódna. 
Csiky darabjainak típusait és jellemeit az életből és nem a fantáziából vette és ha ezeknek 
a színpadon való mozgását és életét szemléljük, úgy tűnik, mintha ismerőseinkkel találkoznánk, 
mintha olyan jelenetek reprodukálásának lennénk, szemtanúi, melyeket már vagy valahol 
láttunk, vagy átéltünk."3 

Csiky tehát a magyarországi szerb színházkedvelő közönségnek azt az igényét, hogy 
többé-kevésbé saját életének tükröződését lássa a színpadon ugyanúgy ki tudta elégíteni, 
mint a magyar színházlátogatók hasonló kívánságát. S darabjainak opportunista megoldása 
szintén megfelelt ennek a közönségnek, mely lényegében ugyanolyan társadalmi viszonyok 
között élt, mint az egykori Magyarország többi állampolgára. 

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház és a belgrádi Királyi Szerb Nemzeti Színház szín
padán Csiky művei több mint száz előadást értek meg. írónk reális társadalomrajza, kiváló 
jellemábrázolása, ügyes szerkesztése, kedves humora és darabjainak pergő cselekménye, 
mind a szerb kritikánál, mind a szerb közönségnél kedvező fogadtatásra találtak. Csiky művei
nek elsősorban a magyarországi szerbek színházában volt komoly sikerük, ahol az eredeti 
társadalmi drámák hiányából keletkezett ürt nagyrészt pótolni tudták. 

Póth István 

A Mikszáth-levelezésgyűjtemény néhány elvi problémájáról 
(Megjegyzések Nacsády József bírálatához) 

Mindenekelőtt két probléma felvetését kell tisztáznunk: 
1. Lehetséges-e, hogy nyílt levelek is bekerüljenek egy levélgyűjteménybe? 
2. Milyen alapelvei vannak a levelezés jegyzetelésének, s azok mennyiben érvényesül

tek a munkában? 
1. Előre kell bocsátanunk: a levélgyűjtemény Mikszáth Kálmán műveinek 24-26 . 

köteteként, tehát sorozaton belül jelent meg. A nyílt levelek egy része csak forma szerint nyílt 
levél. A valóságban ezek elküldött levelek voltak, s csak a címzett elhatározásából kerültek az 
újság hasábjaira, olykor a válaszul írt levéllel együtt, mert tárgyuk alkalmas volt a közreadásra. 
Ilyenek a 90., 158., 160., 184. stb. levelek. Másrészt maguk a valóban nyílt levelek műfajilag -
nemcsak formájuk, hanem közlésmódjuk, stílusuk és hangulatuk közvetlensége miatt is -
leginkább a levelekkel rokoníthatók, ezért a szerkesztőbizottság terve szerint is a levelezési 
anyaghoz voltak sorolhatók, mert itt időrendben az író teljesebb életképét is jobban szolgál
hatják. Hogy az olvasót, sőt „a legbeavatottabb kutatók"-at sem volt célunk megtéveszteni, 

1 Dr. MIHOTIL TOMANDL: Srpsko pozoriste u Vojvodini. I I . Matica srpska, 1954, 123. 
2 Jovan Hranilovic (1855—1924) a horvát realista kritika jelentős képviselője. Több éven át Újvidéken 

és Péterváradon működött mint görög katolikus lelkész és ebben az időben több kritikai írása, elsősorban 
színikritikája az újvidéki szerb folyóiratokban és lapokban látott napvilágot. 

3 Pozoriste 1896, 22. — Pozoriste (Színház) az első szerb színházi folyóirat, mely 1871—1904. ANTO-
NIJE HADZIC (Hadzsics Antal, a Kisfaludy Társaság külső tagja) szerkesztésében Újvidéken jelent meg. 
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azt éppen a bíráló által is kiemelt „lelkiismeretesen" kimutatott forrás megjelölések is bizo
nyítják. Ezért adtunk címet a Széli Kálmán kastélyáról közölt nyílt levélnek is, nem tartalom
magyarázatból, amelyet mindig elkerültünk. Ha a levelezés nem egy kiadványsorozatban, 
hanem külön, önállóan jelenik meg, fel lehetne vetni a kizárólag nyílt levelek közlésének problé
máját, itt azonban szerkesztési elvek tették eljárásunkat indokolttá. Hogy az elvet az Egyete
mes Regénytár Almanachjával kapcsolatban a bíráló által említett, levélformában írt Előszónál 
nem alkalmaztuk, azt talán magyaráznunk sem kellene. Az előszó-sorozat egyik tagját, termé
szetes, hogy nem emeltük ki a sorozat egységéből. Ennyire mechanikusan nem alkalmaztuk 
az elvet, hiszen ezt a bíráló sem helyeselte volna. 

2. Az „egységes alapelvek következetes alkalmazása"-va\ kapcsolatban meg kell monda
nunk, hogy az alapelveket a textológiai bizottság állapította meg és ezektől mi egyetlen esetben 
sem tértünk el. 

A levélgyűjteményt kísérő jegyzetanyag a művek kiadási alapelvétől eltérően nem 
forráskritikai, hanem szövegkritikai. Egy műnek lehetnek forrásai, de az egymástól különálló 
levélegységeknek csak egyénenkénti körülményei vannak. így magyarázatuk is más alapon 
történhet. A bizottság úgy döntött — amint azt az első kötetben található figyelmen kívül 
hagyott tájékoztatásunkban megírtuk —, hogy a tárgyi vonatkozásokat a jegyzetben, személyi 
vonatkozásokat pedig igen rövidre szabva a névmutatóban közöljünk. Ezenkívül a hírlap-anyag
nak jutott a harmadik kötetben külön betűrendes jegyzék. 

Lényeges követelménye volt a bizottságnak, hogy közismert és tankönyvben is közölt 
tényekre ne történjék hivatkozás, valamint az is, hogy közismert történeti, irodalomtörténeti, vala
mint ma élő személyek adatait nem kell közölnünk. 

Mi ezeknek a követelményeknek oly mértékben tettünk eleget, hogy a kéziratot ötezer 
gépelt sorral csökkentettük. (E kihagyott kéziratanyagot a kiadó letétként őrzi.) 

A jegyzetanyagban a bizottság és a kiadó szerkesztője csak igen kevés és ritka idegen 
és ismeretlen szó magyarázatát hagyta meg. Megmaradhatott a „pomádésfejü" szómagyarázat, 
mert a hangsúly nem a pomádéra, hanem egy ezzel a kifejezéssel jellemzett társadalmi osztályra, 
a polgárságra esik, tehát társadalmi jellegű jelentését kellett magyaráznunk, a ripők pedig, 
manapság, kiveszőben levő kifejezés. 

„Nefelejts" c. folyóirat-ot valóban nem sikerült megtalálnunk, hálásak lettünk volna, ha 
a bíráló néhány adattal utalt volna rá. A Reform csak Mikszáth téves helymegjelölése volt (5. 
lev. jegyz.) az Igazmondó helyett, ennek adatait pedig közöltük (3. köt. 264. l.)-hírlapjegyzé-
künkben. 

A bíráló következő kifogásait — magunk vagyunk kénytelenek az írott igazság nevében 
az ő rovására írni. Itt ugyanis érthetetlenül olyan adatokat hiányol, amelyeket a kötetek jegy
zeteiben és névmutatóiban a legkisebb nehézség nélkül feltalálhat. így a hiányolt és korában 
„oly friss szenzáció" Ubrik Biri kisasszony-ról a Névmutatóban igen bőven írtunk(l.köt.339.1.) 
megemlítvén benne a Vasárnapi Újság idevonatkozó cikkeit és történetének elterjedését is a 
magyar ponyván. — Miksa császár adatait is pontosan megadtuk (1. köt. 333. 1.) a további 
kutatásokat az olvasó érdeklődésére bízva. Szenvedéseit, amelyek oly közismertek, a belső szer
kesztő nem tartotta szükségesnek részletezni. Izabella spanyol királyné bukásával kapcsolat
ban (329. 1.) az alapelvek szerint hivatkoznunk kell a középiskolai tankönyvek adataira. így e 
félmondatban előforduló három név (13. lev.) magyarázata - elismerjük - csupán félhasábnyi. 

A második kötet szómagyarázatában hiányolt két idegen szót (emporium, institúció) 
Mikszáth maga értelmezi még ugyanazon mondaton belül. (248. lev. 110. 1.) 

Az érthetetlen módon hiányolt Márványmenyasszony-ról a levél jegyzetében a követke
zőket írtuk (251. jegyz. 230. 1.): „Gyakran jöttek össze az említett vendéglőben Budán (I. Már
vány u. 6.). Szeptemberben még Mikszáth egészségi állapota is megengedte az esti összejövete
leket. . ."Ügygondoljuk, aki a Márványmenyasszony történetét meg akarja írni, nem a mi-
jegyzetünkből keres forrást. 

A Schönerer—Wolf-féle etnográfiát a belső szerkesztő - a mű faji jellegű, igen kifogá
solható állításai miatt - nem tartotta szükségesnek annál bővebben ismertetni, mint azt 
Mikszáth így is jól érthető közlésében, nyílt levélben tette. A magyarázat tehát nem ismeretek 
hiányában, hanem éppen ismeretek birtokában maradt el. 

A krakuznak a bíráló által történt „krakkói" értelmazése teljesen hibás. A mesterlövő 
I ra tos -oka varsói hercegség könnyű lovaskatonái voltak. (Lengyel —magyar szótár.) 

•A 66., 79., 84. és 92. levélnél a levelekben említett adósságok között vergődő Mikszáth 
anyagi viszonyaira történő hivatkozás hitélesítését éppen elvi alapon azért nem végeztük el, 
mert azok néhány tízezer tankönyvben benne vannak, annak a levélnek idézésével együtt 
(Rudnyánszky Gyulának. 75. lev.), amelyet magunk fedeztünk fel a horpácsi anyagban, s 
mert a környező levelek (69., 70., 74., 76., 77., 78. lev.) jegyzetei, születési táblázatok stb. 
bőségesen igazolják állításunk igazságát, ismétlésekbe pedig sem a szerkesztők éberségéből, 
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sem a kiadó intencióiból nem eshettünk, hiszen az egyetlen „preferansz" két előfordulását a 
bíráló maga is nehezményezte. A hivatkozás mindig ott történt, ahol arra legtöbb indok volt. 

Bírálónk ugyanilyen előítélettel van Mikszáth két említett tüdőgyulladása iránt is. 
(63. és 320. lev.) ) 

Bárki, aki Mikszáth levelezését vagy életrajzait olvasta, meggyőződhetett róla, hogy az 
író aszthmás alkata miatt gyakran esett át részleges, vagy teljes gyulladásos folyamaton. 
Az 1873. jún. 9-i néhány soros levélkében jelzett betegséget a következő hipotézis alapján 
valószínűsítettük tüdőgyulladásnak: az író olyan magas lázban fekszik, hogy anyjának diktálja 
levelét, alig eszmél, halálérzése van, két orvost hívtak hozzá és ̂ Mikszáthné is úgy emlékszik, hogy 
tüdőgyulladása volt. A 63. levél jegyzetének utolsó mondatában megjegyeztük, hogy a beteg 
néhány nap múlva (jún. 17-én) már Balassagyarmaton jár. (273. lap.) Talán ez a mondat elke
rülte a bíráló figyelmét. 

A másik, 1909 januárjára vonatkozó közismert tüdőgyulladás említését dátum szerint 
igazolva látja az olvasó a betegség lefolyásának minden mozzanatával és hírlapi viszhangjával 
együtt a III. kötet első három hónapjának levélanyagában. Itt csak mellékesen történt róla 
említés. 

Igazolnunk kellene még azt, hogy Laky Margitka, akinek Mikszáth Gleichenbergből egy 
leánykát ábrázoló levelezőlapot küldött (ölében levél, kezében galamb), „Egy stanicli cukor" -
melléklettel, „Mikszáth bácsi" — aláírással, - lehetséges-e, hogy valóban serdülő leányka volt. -
Ha a levél mellett maga a címzés is: „Adassék (a levél) Laky Margitkának, a kis Blahánénak" 
Veszprém városában - nem igazolja feltevésünket, akkor lehet, hogy még nem serdült. (!) 

Különben Mikszáth fürdőhelyeiről (Gleichenberg, Cirkvenica, Rohics) levélhelyeken 
pontosan beszámolunk. (174., 180., 250., 289., 366., 367., 476. lev. jegyz.). 

Ezek után mi mindenesetre meggondoltuk volna, hogy hasonló körülmények között 
leírjuk-e a bírálat utolsó mondatát. Mert egy sokak által nagyon átgondolt szerkezetű s a bíráló 
által is elismert, nagy gonddal megírt munkának önmagában, az írótól függetlenül is van élete 
és becsülete. A kritikus felelőséggel tartozik azért, amit leír. Egyet mindenesetre elvár a szerző 
és a közönség is: figyelmesen kell elolvasni azt, amiről ír. Ez olyan alapelv, amit írásában hiá
nyolunk.* 

Méreiné Juhász Margit 

Arany János rímjátékaihoz 
Bisztray Gyula ebben a folyóiratban (XLIX. 1961. 458—459.) Arany két kis rímjátékát 

emeli ki a költő szerkesztői üzenetei közül. Az elsőt évekkel ezelőtt én is észrevettem a Szép
irodalmi Figyelőben, és még három társával együtt kiadásra előkészítettem (ItK- LVIII., 1954^ 
84.). Amikor azonban a Szépirodalmi ^Könyvkiadó újból megjelentette Arany János Összes 
Költeményeit, átadtam közlésre (I. Bp", 1956. 725, 739, 740.). Keresztury Dezső az Utószóban 
ezt megemlíti (uo. 749.). Ügy látszik, Bisztray Gyula figyelmét elkerülte. Hogy ne csak ki
igazítást adjak, hanem kiegészítést is, felhívom a figyelmet Aranynak még két apróságára. 

1. A Szépirodalmi Figyelőben (II. 1862. II. félév, 48.) a „Vegyes" rovatban ismerteti 
névtelenül a Budapesti Szemle XLVI. és XLVII. füzetét. Szerzőségét „Zalán futása" egy 
általa módosított sorával vallja meg: „Az '1817-diki ínség és éhhalál Erdélyben' (amely azon
ban Magyarországot sem kímélte) szintén becses adalék a század történetéhez gr. Teleki 
Domokostól. E sorok írójára kettős érdekű, mert elmondhatja: 'Engem is, a nyomorok napján, 
ily év hoza fényre'." 

2. A „The Dancing Master" 1721-es kiadásából a párnatánc leírását adja, és párbeszé
deit — folyamatosan szedetve bár — versben fordítja le (Aranv János Összes Prózai Művei.. 
1392.): Már ez a tánc felakad. / — Ugyan kérem, mi miatt? // El kell neki jönni, / Bizony el 
fog jönni, / Bár akarja vagy nem, / Meg kell annak lenni! // Prinkum — prankum. / Ez a 
szép tánc egyszer ! /Járjuk el mégegyszer, / Egyszer, ismét egyszer; / Eljárjuk mégegyszer? // 

Levelezésének megjelenő teljes gyűjteményéből még sok versike lesz kiválasztható. 

Scheiber Sándor 

* Amidőn helvt adunk a Mikszáth-levelezés sajtó alá rendezője észrevételeinek, szükségesnek tart
juk kijelenteni, hogy Nacsády Józsefnek a folyóirat 1962. évi 4. számában megjelent bírálatát gondos mun
kának, hasznos hozzájárulásnak tekintjük. Az egyes részletkérdések körül felmerült vitában nem kívánunk 
állást foglalni. (A szerk.) 
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