
aiak és jelzése, híradása azoknak az új tenni
valóknak, amelyek mind világosabban kör
vonalazhatók. A kritikai észrevételek és kiegé-
szítenivalók teljes érvénnyel a további kuta
tás újabb teljesítményei nyomán kapnak 
majd lehetőséget arra, hogy a helyesen meg
kezdett utat egyre nagyobb távlataiban föl

mérhessék. Egyelőre annak hangsúlyozása 
a leghelyénvalóbb, hogy az átfogó Petőfi
kutatásban érvényesülő marxista szemlélet 
és módszer otthonos biztonsággal jut érvényre 
egy korszakváltó életmű értékelésében. 

Bárányi Imre 

JÓKAI MÓR ÖSSZES MŰVEI 

Szerkeszti: Nagy Miklós. Regények. 1. köt. Hétköznapok (1846). Sajtó alá rendezte: Szekeres 
László. — 3. köt. Erdély aranykora (1851). Sajtó alá rendezte: Oltványi Ambrus. — 5—6. köt. 
Egy magyar nábob. 1—2. köt. (1853—1854). Sajtó alá rendezte: Szekeres László. — 7. köt. 
A fehér rózsa (1854). A janicsárok végnapjai (1854). Sajtó alá rendezte: Gergely Gergely. — 
12. köt. Szegény gazdagok (1860). Sajtó alá rendezte: Téglás Tivadar. Bp. 1962. Akadémiai K. 

Kritikai szövegkiadások dolgában iro
dalomtörténetírásunk és könyvkiadásunk pol
gári korszaka egyáltalán nem kényeztetett 
el bennünket; talán innen van, hogy most 
szakember is, laikus is a megtiszteltetésnek 
legfőbb fokát látja abban, ha valamely írónk 
eljut eddig a stádiumig. Olyasminek érezzük. 
ezt, ami a klasszikusnak eo ipso kijár; de azért 
jó tudnunk, hogy komoly szakmai érdek és 
követelmény is fűződik hozzá: szétszórt, nehe
zen hozzáférhető, elfeledett anyag összegyűj
tése, előző kiadások halmozódó hibáinak 
kiküszöbölése, több évtizedes kutatómunka 
eredményeinek összegezése stb. És noha 
e tekintetben a folyamatban vagy előkészü
letben levő publikációkon túl is vannak ko
moly adósságaink (Bessenyei, Kazinczy, 
Kölcsey és még több), örömmel látjuk, hogy 
Jókai, rangjához is illően elindult azon az 
úton, amelyen Mikszáth már jónéhány kötet
tel megelőzte. 

Természetesen, a Jókai-kritikai kiadás 
létrejöttét sok mindennel lehet indokolni, 
mint ahogy ellene is próbáltak érveket elsütö
getni. Nagy regényírónk népszerűségében 
— középiskolai emlékeim szerint — a köz
vetlen 45 utáni években volt valamelyes 
visszaesés; aztán fordulat állt be, s Jókai 
kedveltsége egy évtized óta szédületesen fel
felé ível. A „Válogatott művek" első köteteit 
1954-ben nálunk valósággal „a pult alól" 
adták. Ezt a közönség-igényt a népszerű 
vagy féltudományos kiadványok alig győzik 
kielégíteni; mégis a kritikai kiadást szerintem 
egy, de eléggé nyomós ok sürgeti: az, hogy 
— akár hisszük, akár nem — Jókairól volta
képpen nagyon keveset tudunk. Nem szólok 
arról, hogy igazi életrajza nincs megírva, 
s e téren is hézagok kitöltése, zavaros körül
mények tisztázása vár ránk; több mint fél 
évszázad aprólékos, elég szeszélyesen irányuló 
filológiai kutatásai nincsenek megrostálva és 
összefoglalva; az értékelés körüli vitákhoz 
hiányzik mindig a kellő alap; mihelyt a ke

vésbé propagált, viszonylag második vonal
beli művekhez nyúlunk, már sötétben tapo
gatózunk; keletkezéstörténet, írói indítékok, 
élet- és korrajzi kapcsolatok tisztázatlanok. 
Ezek nélkül pedig nemcsak tudományos szin
tézis nincsen, de a szó jó értelmében vett 
népszerű kiadás sem. Ilyenek elő- és utó
szavaiban éppen eleget vulgarizáltunk, és 
éppen eleget önkényeskedtünk a. magyarázó 
apparátusban. A megirandó nagy Jókai
monográfiához a kritikai kiadáson át visz 
az út; a jól megválogatott munkatársi kollek
tíva elbírja azt a terhet, amely alatt magános 
vállalkozó összeroskadna. 

Végre tehát itt van kezünkben a megin
duló kiadás 1962-ben megjelent hat kötete. 
Csinos kötetek, kellemesen olvasható betű
tükörrel és szedéssel. Persze, az indulás a leg
kisebb ellenállás vonalán történt: a regények 
javarésze hozzáférhető a népszerű kiadások
ban is — az izgalmas, minden bizonnyal 
kényes és nehéz feladat a kisebb, főként 
publicisztikai írások összegyűjtése és kom
mentálása lett volna. A hírek szerint ebből is 
van készen kötet, éppen a 48-as publicisztika; 
jó lenne nem zárni el sokáig a szakemberektől. 

Céljának megfelelően, a kritikai kiadás
nak legelső kérdése az, hogy milyen szöveget 
ad. A legújabb, idevágó szabályzat teljes 
világossággal intézkedik: „Alapszövegül álta
lában az író életében megjelent utolsó ázöveg-
közlés vagy a legkésőbbi eredeti kézirat szol
gál. . . Ha valamely műről sem az író eredeti 
kézirata, sem életében (gondozásában) meg
jelent nyomtatott kiadás nem maradt ránk, 
. . . a szöveg kiadója igyekezzék kritikailag 
megállapítani, hogy melyik az íróhoz leg
közelebb álló változat, és azt tekintse alap
szövegnek." (IV. 2.) Keresni kell tehát az író 
szándékát leginkább kifejező változatot. 
A Jókai-kiadás problémái már itt kezdődnek. 
Ami kézirat ismerős vagy még ezután elő
kerülhet, az elég csekély. Az író életében 
utolsó szövegközlésnek számító Nemzeti 
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Kiadás (NK) nyomdai munkálatait a szerző 
alig-alig ellenőrizte; minden kötet megfordult 
a kezén, de tüzetes szövegkorrektúrával föl-
tehetőleg nemigen törődött — mint ahogy 
fiatalabb éveiben sem tette. Megállapítható — 
e kiadás I. k. 294. lapja közöl rá bizonyítéko
kat hogy a NK nemcsak jelölésben, hanem 
a szavak hangalakjában is hajtott végre 
a századvég nyelvállapotának megfelelő, de 
nem Jókaitól magától származó változtatáso
kat. Jókainak, a kiadás ütemében, ideje se 
lett volna régi szövegeit ily módon átírni, 
miközben újabb műveket is produkált. Adó
dik ebből az, hogy az első kötetkiadást vagy 
az első folyóiratbeli közlést tekintsük alap
szövegnek — legalábbis ahol kézirat nincsen. 
A szerző szándéka még így is vitás maradhat: 
„Jókainak kevés gondja volt nyomtatott szö
vegeinek helyesírására. . . a szövegek ortog
ráfiája pedig sokkal inkább a nyomda betű
készletéhez igazodott, a nyomdai személyzet 
helyesírási gyakorlatát tükrözte, mint a szer
zőét." Igaz, de ha kézirat híján, amely a ki
adók szerint a valódi torzulatlan szöveget 
jelentené, valóban meg kell állapodnunk vala
hol, akkor legyen az az első kötetkiadás, 
a továbbiak még csak fokozzák a szöveg
romlást. 

Csakhogy a jelen kiadás munkatársai 
nemcsak »hiteles« szöveget akarnak adni, 
a fenti megszorításokkal. „Szem előtt kell 
tartanunk azt is, hogy népünkben élénk igény 
él a nagy író életművének minél teljesebb 
megismerésére", s ezt az igényt, a tapasztal
ható folytonos érdeklődést a népszerű soroza
tok nem elégítik ki teljesen. „Ezért e kiadás 
— tudományos szándékaival együtt — a szé
les olvasóközönséghez, a tanulóifjúsághoz is 
szól", s szövegében alapja akar lenni a későbbi 
népszerű vagy iskolai kiadásoknak. Ez a má
sodik célkitűzés vezetett az alapszövegek 
»korszerűsítésének« gyakorlatához, és meg
teremtette, az újabb kritikai kiadások közt 
első ízben, irodalmárok és nyelvészek együtt
működését a szöveg megállapításában. Ezt 
az együttműködést a hagyományos szólam 
teljes értelmében örömmel kell üdvözöl
nünk. A »korszerűsítés« terén is van már előz
mény: a Mikszáth-kiadás hasonlóképpen 
szemmeltartja „a tudományos követelmé
nyek mellett az olvasóközönség érdekeit is" 
(I. 250.), és a szöveget következetesen „a mai 
akadémiai helyesírás" szerint írja át (sőt: 
helyesbíti a hibásan írt neveket és idegen 
szavakat is). Csakhogy Mikszáth műveinek 
van egy olyan gyűjteménye, amelynek leg
főbb gondozója maga a szerző volt, s ennek 
helyesírása sem üt el olyan túlságosan a mai
tól. 

Bizonyos jelöléstechnikai módosításokat 
az említett szabályzat is engedélyez (ez, ts, 
aposztrófok elhagyása, modern kettőztetés), 
s miután felsorolja: mi minden az, amihez 

nem szabad nyúlni, e szavakkal nyitja meg: 
a hátsó ajtót: „Prózai szövegeknek a jelenlegi 
helyesíráshoz... közelebbhozásáról is szó 
lehet olyan esetékben, amikor az alapszöveg 
helyesírási sajátosságai nem annyira az író,, 
mint inkább a nyomdai szedő vagy korrektor 
ortográfiai gyakorlatát tükrözik." A jelen 
kiadás szövegalakításának irányítói: Nagy 
Miklós és Fábián Pál, ezen az alapon aztán 
elég erélyes kézzel nyúltak Jókai szövegei
hez — amiről különben az I. kötetben (298— 
318) általánosságban, kötetenkint pedig rész
letekben is számot adnak. Rövid i-ket, u-kat 
és ü-ket változtattak hosszúkká, különírt 
szavakat írtak egybe és egybeírtakat válasz
tottak külön, kis- és nagybetűs szókezdeteket 
módosítottak, magyarosan írtak idegen sza
vakat, egységesítik az idegen szavak és nevek 
írását, egységes írásmódot hoztak be Jókai 
névhasználatában, modernizálják az orosz 
nevek átírását, s kiküszöbölnek egy csomó 
írásbeli unicumot vagy a tájejtésből az írásba 
beszivárgott alakot (lógg, erőssen, béllés stb.). 
A korszerűsítés mellett jelentős arányú az 
egységesítés is ott, ahol Jókai ugyanazon 
szót többféleképpen ír le; az idegen szavak 
és nevek írását nemcsak modernizálták, ha
nem Jókai esetleges helytelen írásmódját, 
tévedéseit ki is igazították. Valóban — túl
nyomórészt »jelöléstechnikai« javításokról van 
szó. 

Mindamellett el kell gondolkoznunk a kor
szerűsítésnek nem is annyira a tényén magán, 
hanem az itt alkalmazott mértékén. Az én 
szubjektív mérlegem, amelyen ezt megítélem, 
elég nehezen akar nyugvópontra jutni. Aki 
semmi korszerűsítést nem akar elfogadni 
(a ts, ez, kettőztetés, aposztró* elhagyása, 
a ki egybeírásán túl), az egy anakronisztikus 
Jókai-szöveget ad az olvasó kezébe: milyen 
széles kört érdekel ma a Hétköznapok 1846-os 
szövegének változatlan utánnyomása — mi
kor a kutató hozzáfér magához az. eredeti 
kiadáshoz is? — De jön a másik aggodalom: 
az a Jókai, aki pl. egybe- és különírásban, 
idegen szavak írásmódjában ennyire a mi 
korunkhoz alkalmazkodik — vajon a saját 
korának gyermeke-e még? Mi marad meg 
ezen a szövegen, ami a múlt század dereká
nak levegőjét adná? 

Külön kényes pont az író dolgozásmódjá
ból adódó következetlenségek és egyenetlen
ségek kiigazítása: egy-egy szereplő nevének 
írása, olykor maga az elnevezés is következet
len (Mayer Fanny előbb csak „Fáni"). Van-e 
jogunk az ilyesmit javítani? Nem éppen 
ez a következetlenség-e a jókaias? S az íróra 
nem jellemző-e bizonyos fokig nemcsak nyel
ve, hanem írásmódja is? Persze, az egész 
»korszerűsítés«, illetve annak ellenzése körül 
szembe kell néznünk két nyomós ellenvetés
sel: egyik a szélesebb olvasóközönség és 
a népszerű kiadás érdeke, a másik pedig az 
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a kétely, hogy már az első nyomtatás szövege 
sem a Jókaié, hanem a nyomdászoké. (A Ma
gyar Nábob, amelynek kézirata szerencsére 
ránk maradt, leleplezi már az első kötet
kiadásnak a szerző gyakorlatával ellentétes 
módosulásait, 1. I. 306.) Legyen-e közkézen 
két Jókai-szövegünk — mint ahogy a költők
ből is (már ti. a régebbiekből: Vörösmarty, 
Csokonai) szintén van népszerű és »hiteles«, 
betűhív szöveg? Ezeknél a szerkesztők nem is 
próbálkoznak azzal, hogy a kettős célkitűzést 
összeegyeztessék. 

Nyilvánvaló, hogy a dilemma csak úgy 
oldható meg, ha a célkitűzést határozottan 
tisztázzuk. Tudományos szempontból e kiadás 
elsőrendű célja (egy kiadás erejéig) a művek 
Jókaihoz legközelebb álló szövegállapotának 
rekonstruálása, számításba véve azt is, hogy 
az eredeti példányok évtizedről-évtizedre rit
kábbak lesznek. A szakember vitathatónak 
érez minden globális beszámolót a korszerűsí
tésről, mert a modernizált szöveget olvasva 
legfeljebb visszakövetkeztetés révén juthat 
el az eredetihez. Nehéz is megvonni a határ
vonalat, ha egyszer elkezdünk korszerűsíteni. 
Én magam semmi esetre sem igazítanám ki 
Jókai következetlenségeit, nem bántanám 
a magánhangzók rövidségét vagy hosszúsá
gát, a külön- és egybeírást, de ha még hozzá
teszem, hogy az idegen szavak és nevek dolgá
ban sem nyúlnék Jókai gyakorlatához, akkor 
már ott vagyok az engedélyezett minimum
nál, amely csak a cz-nek és társainak üzen 
hadat. 

Az elképzelhető másik álláspontot igy 
foglalhatnám össze: Jókai az a klasszikusunk, 
akinél a két kiadói célkitűzés egyeztetését 
meg kell valósítni. A cz-s és aposztrófos 
Vörösmartyt csak a szakember forgatja, 
Jókaihoz, még a kritikai kiadásban is, sokan 
fognak hozzányúlni. Vegyük tehát alapul, ha 
van, a kéziratot, ha nincs, az első kötetkia
dást — mégiscsak annak van legtöbb köze 
Jókaihoz —, de csak annyit korszerűsítsünk 
rajta, hogy a mai olvasó helyesírási érzékét 
ne zavarjuk vagy ne hökkentsük meg. — Ez 
a felemás szöveg azonban már sem a tudóst, 
sem a közolvasót nem elégítené ki. Akkor 
már jobb a két véglet: a hiteles és a teljesen 
(kb. az eddigi kötetek mértékéig) moderni
zált szöveg. így viszont dagadó vitorlákkal 
hajózunk a kétféle Jókai-szöveg felé, s a nyel
vészek közreműködése éppen a népszerű vál
tozatban maradna továbbra is szükséges, 
— a „kritikai" kiadás hatósugara viszont 
a tudósokra, egyetemekre zsugorodik össze. 

Az írásmódon túlmenő szöveghitelesség 
tüzetes vizsgálata felülhaladja egy kis ter
jedelmű bírálat kereteit és feladatát. Bön
gészés közben mégis rábukkantam néhány 
olyan, voltaképpen nehezen érthető, csaknem 
kritikátlan botlásra, ahol a jelen kiadás rom
lott szöveget választ a jó helyett. Hétköz

napok 135. lap: „megtöri büszkeségének 
fummáját". A fumma szót, amely így van: 
valamennyi kiadásban, a jegyzet ismeretlen
nek mondja, s még ún. konjektúrát is meg
kockáztat: hátha „fumá"-ról, azaz füstről 
van szó. Azt hiszem, inkább továbbvándorló 
sajtóhibáról: a korabeli kézírás hosszú s-betű-
jét nézhette a szedő f-nek, s az újabb kiadók 
belenyugodtak ebbe. Hogy a sok készülődés és 
remény megtöri az elmenni nem akaró, dacos-
kodó prézes „büszkeségének summáját" 
— ennek talán van értelme. — Ugyanitt 
52. lap: Kétúrfalváról beszélve, Jókai addig 
állítgatja párhuzamba az alsó és a felső falut, 
hogy végül is (a 3. sor elején) „alsó" helyett 
„felső"-t ír; az értelemből világos az elírás 
vagy a sajtóhiba, noha semmiféle variáns 
nem utal rá. — A Magyar Nábob V. fejezeté
ben (83. lap) Jókai Fodor Jozefin nagyatyjá-t 
nagybátyjává lépteti elő; a genealógiai bot
lást a NK korrigálja; Szekeres érthetetlen 
módon nem veszi ezt figyelembe, s visszatér 
a kézirathoz; így kénytelenek vagyunk elfo
gadni, hogy Fodor Jozefin a nagybátyja leg
kisebb fiának a gyermeke volt. Ilyen leszár
mazás is csak kritikai kiadásban fordulhat 
elő. (A szabályzat szerint a szerkesztőnek 
helyesbítenie kell a kétségtelen toll- vagy 
sajtóhibákat.) — Az már apróság, hogy 
A fehér rózsa 63. lapján „azért ő övezze fel" 
mondatban nem kell az ő; a szerkesztő itt 
sem fogadta el a NK korrekcióját, noha az 
értelem így kívánja. — Szegény gazdagok 
17. lap: az apparátusban jelölt variánsok 
közül itt is a romlott került be. Hátszegi 
üzenetét ismétli Lapussa János: „azt üzeni 
az ura, mert n,em beszélhet velem, jöjjetek 
délután. . ." Az értelemszerűen helyes szöve
get a 484. lapon a változatok közt az NK 
adja: „most nem beszélhet velem, jöjjek 
délután". Új kiadás esetén meg kell a szöve
get a hasonló botlásoktól tisztítani; úgy gon
dolom, nem sok ilyen lehet az eddigi kötetek
ben. 

Talán e témánál említem meg, hogy a soro
zatban, akár a főszöveget, akár az apparátust 
nézem, viszonylag kevés a sajtóhiba. Betű
csere ritka, igen ritkán- a fejetetején áll egy-
egy szó, mindez azonban meg sem közelíti 
azt a bosszantó arányt, amellyel költői kriti
kai kiadáskötetek jegyzeteiben találkozunk. 
Ez, a szöveg könnyebb voltán túl egyaránt 
mutat a nyomda jobb munkájára és a gondos 
szerkesztői korrigálásra. 

' A szöveg milyensége mellett a hasonló 
kiadványok másik fő pillére: a kritikai appa
rátus. Ennek Jókai esetében különös és nyo
matékos jelentősége van — a magyarázó 
apparátusnak azért, mert a szövegek olykor 
zsúfoltan tele vannak idegen szavakkal, ne
vekkel, már a kortársak számára sem kézen
fekvő fogalmakkal; a filológiai apparátus 
pedig sokszor új utat törve tárja fel egy-egy 



mű keletkezéstörténetét, elsőízben foglalja 
össze a mű egészére vagy részleteire vonat
kozó eddigi kutatásokat. 

Szóljunk először a nyelvi és tárgyi magya
rázatokról. Éppen Jókai esetében nagy teher
mentesítés az az egyébként helyeselhető elv, 
hogy csak azt értelmezik, ami a közkeletű 
lexikonokban és idegen szavak szótárában nem 
található. A tökéletes megoldást itt a régóta 
tervezett és tudomásom szerint munkában is 
levő Jókai-lexikon jelentené — amely az iro
dalmi-filológiai és textológiai jegyzeteken kívül 
minden mást fölöslegessé tenne. Jókainak, 
nagy idegen nyelvi szó- és fogalomkincsében, 
megvannak a maga kedves, ismétlődő szavai, 
név- és tárgymotívumai, amelyeket a maguk 
helyén újra meg újra elővesz. — Vajon 
ismételten megmagyarázzuk őket, mint e 
kiadás VII. kötetében a ,,tubafá"-t, amelyet 
A fehér rózsa is, A janicsárok is megmagyaráz 
(130., ül. 196)? Hasonló egyenetlenség akad 
több is: a „damaszk pengé"-t a Hétköznapok 
csak félig magyarázza, A janicsárok-kötet 
235. lapján pontosabb értelmezés található. 
A Hétköznapok (131) a ,,podestá"-t nem jegy
zeteli, de ha az olvasó fellapozza A janicsárok 
233. lapjának jegyzetét, ott megtalálja. Tu
dom, hogy egy százkötetes, szimultán készülő 
sorozatban lehetetlen a munkamódszereket 
ennyire uniformizálni, s főként abban sem 
vagyok biztos, hogy ha meglesz a Jókai-lexi
kon, a nyájas olvasó rögtön érte nyúl majd, 
ha ismeretlen szóra vagy névre bukkan. 
Az eddig megjelent kötetekben azt kifogáso
lom, hogy egyébként gondos munkájuk köz
ben a maguk megszabta irányelveket nem 
alkalmazzák teljes következetességgel. A ke
zem közt levő, igen terjedelmes,, Idegen szavak 
kéziszótára" (Bakos—Fábián—Propper, Bp. 
1958.) alapján úgy látom, hogy pl. a Hétköz
napok, amely amúgy is többet glosszáz, 
mint pl. a Nábob, megadja az „anatéma", 
„enthuziaszta", „karavánszeráj" és még szá
mos szó értelmezését, holott ezek a mondott 
szótárban megtalálhatók. Fura adalék a szö
vegközlés vitájához, hogy az. itt értelmezett 
„egzorcizmus" is megvan a szótárban, de 
x-szel írva, — ,,copisál" (145.), amelyet nem 
jegyzetel, szintén, de ,,kopizál" alakban. 
Az arisztokratikus légkört felidéző Jókainak 
kedves szava a párbajra a francia „ren-
contre" (találkozás); a Szegény gazdagok (24) 
nem magyarázza, és csakugyan meg is van 
e jelentéssel az említett szótárban; de akkor 
miért magyarázza ugyanezen lapon a „char-
mant"-ot, amikor a szótárban azt is meg
találhatjuk? A Nábob 44. lapon beszél Abellino 
„épicier strazzakönyvé"-ről (a szatócs üzleti 
ícönyve). Az első szót jegyzeteli, valóban ezt 
csak francia szótárban lehetne megtalálni 
— a másodikat nem, mert az megvan a mon
dott szótárban; ilyen komplex kifejezéseket 
jobb volna egy füst alatt magyarázni. Olykor 

aztán az egyébként gondos apparátus fakép
nél hagyja az embert. Hétköznapok 54: mi 
az az ,,ajtóragasztó"? 81: a „hagmalactopho-
rus" szószörnyeteg minden bizonnyal Jókai 
alkotása, a túlzott feltaláló-mánia kigúnyolá-
sára; 21: ma már bajosan tudja mindenki, hogy 
az „olvasó" az ún. rózsafüzér régi, népi neve; 
a „nagypénteki kereplő" pedig nagypénteken 
a katolikus templomokban a harangot helyet
tesítette: vele adták tudtul a mise kezdetét. 
83: a „barát" szó elkopásával kapcsolatban 
jusson eszünkbe Petőfi, aki ugyanezen időben 
ábrándult ki e szóból (és barátai egy részéből 
is), 1. Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz c. 
költeményét és az Uti jegyzetek elejét. 76: nem 
magyarázza a „lazzarino csövet" (puskacső
féle). 133: „egy markos hőmő" — az ismeret
len szavat nem is próbálja magyarázni. A köz
keletű szótárakban nincs, ritka tájszó vagy 
öröklődő sajtóhiba lehet. 134: „brekeke, 
koáksz, tuu" — a békahangnak ez az átírása 
Kazinczy A békák c. verséből való; megemlí
tendő, mert adalék Jókai olvasmányaihoz. 
135: a debreceni „palló"-t itt nem magya
rázza, talán észre se vette; valamivel több 
van róla a Nábob I. 140. lapjával kapcsolat
ban, de itt is előreutal az És mégis mozog 
a földre. 146: a nem-historikus olvasót érde
kelné: volt-e Mátyásnak olyan törvénye vagy 
a Hármaskönyvnek olyan cikkelye, amelyre 
itt Jókai hivatkozik? Különösen a romatikus 
regényírónak szokása, talán joga is a fiktív 
forrásokra való hivatkozás. De az idézett 
paragrafusok ezúttal valóban léteznek; Má
tyás is, Werbőczy is elrendeli, hogy az adóst 
bÍ7onyos számú hiábavaló megintés után, ha 
lefoglalni való vagyona nincs, személyében át 
kell adni a hitélező fogságába. Más kérdés: az 
itt megadott esetre alkalmazhatók voltak-e 
ezek a rendelkezések? — 130: az „oratórium"-
ot maga Jókai így írja körül tréfásan: „ez 
azon hely, ahol az orátorok orálni szoktak". 
A jegyzet e két szót külön-külön lefordítja, 
csak azt nem mondja meg, hogy az oratórium 
a debreceni kollégium ima- és istentiszteleti 
terme. 190: A szelek „csoportokat ragadnak 
fel a magasba" — a jegyzetelő szeme átsik
lott a helyen, pedig itt „csoport" nem köz
nyelvi értelmében szerepel; mint dunántúli 
tájszó, „göröngy"-öt jelent. (L. Vörösmarty
nak A bús legény c. versét.) (Ugyanezen re
gény első mellékletének aláírása hibás.) — 
Szegény gazdagok ; 9. lap: az „ulánus"-t itt 
nem magyarázza, de a 375-ön az „ulánok"-at 
igen. 18: „László éppen ilyen szerepeket szo
kott adni a színpadon". A jegyzet nem igazít 
el, hogy itt a híres László Józsefre, a debre
ceni, váradi, kolozsvári, kassai társulatok, 
majd a Nemzeti Színház színészére esik célzás. 
226: mik azok a fehérpettyes kék ruhák? 
Nyilvánvaló utalás a védegyleti, ül. hazai 
iparpártoló mozgalomra; egyúttal hivatkozni 
lehet Eszékiné szavaira, Nábob I. 140. — Pedig 
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különösen Székeres gondosan pécézi ki a regé
nyek korszérű politikai vonatkozásait. 

A hiányzó jegyzetnél zavaróbb a rossz 
jegyzet vagy a féljegyzet, amely végül is nem-
segít hozzá az adott hely igazi megértéséhez. 
Ilyent is ki lehet böngészni a kötetekből. 
Hétköznapok 10: az a bizonyos devalváció 
nem 1812-ben, hanem 1811-ben volt. 250: a 
„vanília" a jegyzet szerint „utak mentén 
növő, apró virágú, tojásdad levelű, parlagi 
növény". A szöveg határozottan „meleg ég
hajlati növény"-ről beszél, tehát az ismert 
trópusi fűszernövényt érti. Magyar Nábob : 
I. 21: Kalikut és Kalkutta két különböző vá
ros; a kalikószövet az előbbiből való. 52: a 
„homeopatice" magyarázatáért visszautal a 
Hétköznapok 235-re — de a keresett hely nem 
ott, hanem a 248. lap jegyzetében található. 
61 : az említett főrangú írókról azt mondja 
István gróf, hogy ezek már „nostras"-ok. Ez 
itt nem „honfitárs", mint a jegyzet mondja, 
hanem: a mi osztályunkhoz tartozó, főrangú. 
93: A beteg Mainvielle színész a közönség 
ízlésének lezüllésén kesereg: ezentúl nem fog 
komoly színházat játszani. „Farewell, Othello! 
Bamboche-é a vásár". Jegyzet: „bamboche-
iivornya". így a szöveg értelmetlen, de 
nehéz eldönteni: mire gondolt Jókai. Bam-
boche mint személy, hollandi festő (1592— 
1645), groteszk népi jelenetek festője; a „bam-
bochade" valóban jelent tivornyát, dőzsölést, 
de minden színházi vonatkozás nélkül; fel
bukkan a szónak egy „marionett" (bábu) je
lentése is. Az sem lehetetlen, hogy Jókai egy
szerűen tévedett; a nevet valami színházi 
személy vagy fogalom helyett alkalmazta. 
81: „a claque entrepreneurje" a jegyzetben 
„claque entrepreneur"-ré rövidül: „pénzért 
tapsra vállalkozó"; helyesen: a fizetett tap
solók főnöke, szervezője. 113: Lemerciernek, a 
párizsi Palais Royal építészének neve után 
zárójelben évszám: 1624—1645. Ez nem élet
rajzi szám, hanem inkább az építtetés éveit 
jelzi, bár az építésnek is csak a kezdő évszáma 
a biztos. — Az észrenemvevésre és félig-ma-
gyarázásra klasszikus példa ugyanitt a 142. 
lapon: „Azért, hogy Párizsban az oltárra egy 
táncosnőt a Bal Mabille-ből állítottak fel. . ." 
A jegyzet bölcsen megmagyarázza, hogy a Bal 
Mabille Párizs egyik leglátogatottabb mula
tója, amely sajnos, a cselekmény idején „még 
nem létezett ezen a néven". Hogy a táncosnőt 
mikor, miért állították az oltárra, azon törje a 
fejét az olvasó, hacsak nem történész, aki 
esetleg tudja, hogy a francia forradalom 
„ész-vallása" választotta az istenként tisztelt 
•ész képmásául a női szépséget, s a Notre-
Dame oltárán egyik szép színésznő formájá
ban istentisztelet központjába is állította. 
<1793..nov. Nagy Képes Világtörténet X. 412) 
— Nábob V: 439: „éclat" nem kiáltvány, ha
nem botrány; 1. még Szegény gazdagok 274; 
itt a „lárma" helyett talán szintén a „bot

rány" volna a jobb. — Nem tudom, akart 
vagy akaratlan észrenemvevés fordul-e elő a 
Nábob VI. 79, ill. a XVII. fejezet elejével kap
csolatban. Itt Jókai erősen politikus jelenetet 
alkot a magyar nyelvűség kérdésével kap
csolatban (á nábob vásárlásai Pozsony német 
üzleteiben), ez és a horvátok magyarul-tanu-
lásának nyomatékos emlegetése nyilvánvalóan 
utal a 30-as, 40-es évek harcaira a magyar 
államnyelv körül, amelyekben a horvátok 
eléggé érdekelve voltak. Főként Széchenyi híres 
beszéde jut eszünkbe: A magyar academia 
körül, amely az erőszakos magyarítás ellen 
kelt ki szenvedélyesen. Lásd az adatokat aTör-
ténelmi Társulat Fontes-sorozatának két kö
tetében: Szekfü: Iratok a magyar államnyelv 
kérdésének történetéhez — és Viszota: Szé
chenyi és Kossuth írói és hírlapírói vitája. I. 
168—184. A fehér rózsa 8. az Aja Szófiát a 
törökök 1453-ban, kevéssel Bizánc elfoglalása 
után alakították mecsetté; nem a XII. szá
zadban (1. Kazsdan-Litavin: Bizánc rövid 
története. 309. lap). Szegény gazdagok : 28: 
„inhibeál" itt nem „visszatart, akadályoz, 
gátol", hanem bemutat, kézbesít — de lehet, 
hogy csak elírás a kézbesítést jelentő „ex-
hibeál" helyett, 1. Hétköznapok 144—425. — 
Szegény gazdagok 309: a Peleskei nótárius-mo
tívum érdemben nincs jegyzetelve; arról a 
jelenetről van szó, amikor a nótárius felro
han a színpadra, hogy az ártatlan Desdemo-
nát megmentse. 350: a „Malo Cocám quam 
Uri" mondást Jókai többször megforgatja 
műveiben; voltaképpen pajzán, kétértelmű 
latin szójáték. 526: a jegyzetből az derül ki, 
mintha a „ Lumpazivagabundus" Nestroy 
egyetlen „fennmaradt" műve volna. Meg
nyugtató, hogy ebben Nestroy „sziporkázó 
humorral teremti meg a nemlétező tündér
világot". Ez az óvatoskodó fogalmazás nyil
vánvalóan azoknak az idealistáknak szól, 
akik még ma is azt hiszik, hogy a tündérvilág 
„valóban létezik". Nem szólva arról, hogy 
Nestroy az osztrák tündéries vígjáték több 
évtizedes hagyományát folytatjaV 

Már a Mikszáth-kiadás megkezdte azt a 
mindenképpen dicsérendő gyakorlatot, hogy a 
jegyzetekben kiemeli (így nevezném): a kon
kordanciákat, ugyanazon motívumnak a szer
ző egyéb műveiben való előfordulását. Tud
juk, hogy két nagy próza-epikusunknál ez 
fontos filológiai és esztétikai probléma. Meg
oldása a jelen, éppen csak induló kiadásban 
nehezebb: a Mikszáth-művek gondozása keve
sebb kézben van. Az első kötet nem is ígér 
többet, mint azt, hogy majd visszafelé fognak 
utalni a kisebb és nagyobb egyezésekre (300. 
lap, kétszer is). Valójában azonban már a 
Hétköznapok elkezdi az utalásokat előre is; az 
eljárás azonban az egyes kötetekben nem 
egyenletes; kérdés: lehet-e az a munka osz
tottságában? A Jókai életművét tüzeteseb
ben ismerő Szekeres itt körültekintőbb tud 
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lenni, mint munkatársai. Persze az ideális 
megoldást itt is a Jókai-lexikon jelentené. 
Igen hasznos az, ahogy Szekeres kimutatja 
pl. a Hétköznapok és a kevéssé ismert Jókai
publicisztika közötti egyezéseket. Munka
társai a konkordanciák terén már ki-kihagy
nak. Hadd közöljek, rendszertelenül, néhány 
kiegészítést: 

Erdély aranykora 144: „aki pénzért ha
zudik" előfordul a Rab Ráby legelején, ott 
mindjárt egy állítólagos forrásra is hivat
kozik, a »Tudós palóc«-ra, vö. Nábob I. 60. és 
jz. — Erd. 297: a későn jött kegyelem motí
vuma előfordul az öreg Jókainak Az apja fia 
című elbeszélésében. — Ez persze előreutalás, 
de ha csak hátrafelé nézünk, akkor is meg 
kellene említeni a Nábob apparátusában, 
hogy Catalani művésznő kocsiját Dömsödi 
Góliáth János is húzta ifjabb éveiben, amint 
erre a Hétköznapok (189—427) előre is utal. — 
A Szegény gazdagok (57—520) említi Decsy 
Osmanographiáját, s belőle a 18. századi 
orosz—török háborúnak azt az epizódját, 
amely a VII. kötetben, A fehér rózsában is elő
fordul (134—425); pláne ilyen közeli kötetek
ben hiba, ha hiányzik az előre- és visszautalás. 

A filológiai-irodalomtörténeti jegyzet
apparátus Jókai esetében megint különösen 
nehéz feladatot jelent, s ezt az egyes kötetek, 
ha nem is éppen ugyanazon szinten, de jól 
megoldották. A kritikai kiadások átlag-gya
korlatán túlmenve, nemcsak az eddigi kuta
tási eredményeket veszik át és rendszerezik, 
hanem számos esetben maguk is továbbnyo
moznak és újabb eredményeket közölnek. 
Összegyűjtik Jókainak egyes műveire vonat
kozó nyilatkozatait, híven rekonstruálják a 
művek keletkezéstörténetét, újból számba 
veszik Jókai forrásait — és ismertetik az 
egyes műveket értékelő és elemző irodalmat. 

Első bíráló megjegyzésünk mindjárt ehhez 
az utóbbihoz fűződik. Az irodalomismertetés 
a kritikai kiadásokban, érzésem szerint, túl
burjánzott és a citatológia melegágya lett. 
Az a törekvés érvényesült, hogy a műre vonat
kozó irodalmat bőséges idézetekben kell be
mutatni, mintegy az utókor értékelését tük
röztetve. A valóságban ezek a tanulmányok
ból, monográfiákból kiragadott részletek nem 
elég tartalmasak, olykor éppen semmitmon
dók, s a mozaikjelleg révén elmosódik az érték
határ: minden Jókait tárgyaló megállapítás 
egyképpen súlyos vagy súlytalan lesz. E 
kiadás részint még ennek a gyakorlatnak 
hódol, részint túl akar jutni rajta. A Magyar 
Nábob (V. 307) a dramatizálás visszhangjá
ról csak bibliográfiát ad, a regénynek magá
nak pedig csak egykorú sajtóját mutatja be 
idézetekben; a későbbiekről a 333. és a köv. 
lapokon igen alapos bibliográfiát közöl. De 
viszont a többi kötet eléggé tobzódik a cita-
tológiában. AIII. kötet (a 348.-tól) húsz lapon 
át idézi az irodalomtörténészek véleményét 

az Erdély aranykoráról; leghasznosabb része-
egy 1923-as, kéziratban maradt doktori érte
kezés ismertetése. Tizenhat oldal jut a Sze
gény gazdagok-kötetben a regény utóéletének, 
miután előbb — ezt még el lehet fogadni — 
Arany János egykorú bírálatát egész terjedel
mében közölte. Még jó, hogy a két török 
tárgyú regénynél alig van miből idézni, itt 
egy-két lap elegendő az „irodalom" ismerte
tésére. 

Néhány bíráló, ill. kiegészítő megjegyzés 
az egyes kötetekről: Az Erdély aranykora esz
mei célzatának fejtegetése közben a kiadó 
nyomatékosan képvisel egy vulgáris, törté
netietlen szemléletet. Idézi Bánfi Dénes sza
vait: „Hát nem volna a magyarnak annyi 
szellemi ereje, hogy ha valakit fegyverével 
le nem győzhetett, lelke hatalmával győzze 
le? Hódítsátok meg meghódítóitokat!" Ez. 
nyilvánvalóan a Bach-korszak magyarjának 
szól. Oltványi Ambrus sajnálkozik, hogy ez a 
„hamis felfogás, amelynek értelmében a ma
gyarság jövőjének zálogát szellemi felsőbb-
sége jelenti" (Jókai és kortársai nem egészen 
így mondták !) oly sokszor felhangzik a Bach-
korszakban. Ne felejtse el, hogy egy letiport 
nemzet és nemzedék kereste akkor a hatalom 
gúzsaiba szorítva azt az egyetlen teret, ahol 
életének folytonosságát biztosíthatta. Telje
sen a kor talajából nőtt ki az a követelés,, 
amelyet a legnagyobbaktól kezdve mindenki 
hangoztat abban a korban*, hogy nyelvünk és-
kultúránk művelése nem éppen „kultúrfölé-
nyünk", hanem puszta fennmaradásunk 
egyetlen eszköze. Nem a letromfoláson és a 
hódításon van a hangsúly. 

Magyar Nábob : 307. lap: a teljesség ked
véért meg lehet említeni, hogy a témából 
készült színdarabot a Nemzeti a húszas évek 
elején felújította. — 328: Abból, hogy a re
gényben egy csomó hiteles földrajzi helynév 
és párizsi utcanév olvasható, még bajosan 
következtethetünk arra, hogy „sokkal inkább 
a realitás talajából sarjadt, mint azt Jókai 
művéről föltételezhettük". Éppen őnála so
sem szabad olyan nagyon „a realitás talaját" 
hangoztatni. — 444—45. lap, és egyebütt isi 
remek kommentár az, hogy a szóban forgó 
kor francia színházi viszonyait a Tudomá
nyos Gyűjtemény egykori cikke nyomán is
merteti, amelyet Jókai is olvashatott. — E 
kötetben az adatszerűen kitűnő apparátus
nak tömörebbnek, összefogottabbnak kellene 
lennie. A nábob, tehát Kárpáthy János min
taképei felől igen körülményesen, hosszas 
oldalakon tájékozódik, ugyanakkor Mayerék 
már csak a magyarázó jegyzetekbe kerülnek, a 
többször (41., 116. sk.) fölcsendülő Byron
motívum pedig egy szó kommentár nélkül 
marad. A Chataquéla-epizód minden bizony
nyal költött, de ez okon lehetett volna Jó
kai és Byron kapcsolatát érinteni. A Koeppel-
féle életrajz (Byron, magyarul 1913, MTA)» 
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függelékében (Byron Magyarországon) Mor
vay Győző a 339—340. lapon fejtegeti elég 
vázlatosan a Byron-hatást Jókainál, de a 
Nábobot és a byronian világfájdalmas Szent-
irmay Rudolfot nem is említi. Mégis Morvay 
nyomán el lehet indulni, mert a magyar 
Byron-irodalomról és a fordításokról jó bib
liográfiát gyűjtött össze (359—383. 1.). 

A török tárgyú regények török kapcsolatai
val, forrásaival, az idevágó irodalommal fog
lalkozó jegyzetrész széthulló és aprólékos. Itt 
elég lett volna a Czunya—Linkesch-vita lé
nyegét összefoglalni, a részleteket pedig a ma
gyarázó jegyzetek közt, a megfelelő motívum
nál venni sorba. Gergely Gergely kommentá
ló stílusában van valami nehézkesség. 

Szegény gazdagok : Az apparátus (443.) 
már mérsékeltebben adagolja a filmkritiká
kat, jó részükre csak cím szerint utal. — Hogy 
Jókai szándéka volt-e a regényben a Hay-
nau—Bach-korszak rablóvilága és a tart
hatatlan közbiztonsági állapotok ellen „til
takozó szavát fölemelni", arról nem vitat
kozom; az ilyen aláhúzást túlerősnek érzem; a 
műből a rablóromantika kalandos színei su-
gárzanak elő. A bevezető itt sem eléggé össze
fogott; a Nopcsa-probléma tárgyalása elég 
laza fonalra van fűzve. Hogy a gróf valóban 
kettős életet élt-e, az a regény szempontjából 
közömbös; Jókainak elég volt a mendemonda 
is. Viszont itt is érzek mellőzést az apparátus
ban: egy szóval sem emeli ki a vándorszínész 
témát, amely pedig elég fontos Jókai élet
művében. Az eddigi kötetek közül ez az első, 
amely a keletkezés és az élményi anyag ma
gyarázatában Jókai sokat emlegetett ,,no-
teszei"-re támaszkodhat. A feljegyzéseket 
(457—458) másfél lapon át ismerteti — de 
nem lehet határozottan kivenni: ez-e min
den, amit ki lehet bányászni, vagy csak sze
melvények? Az volna a kívánatos, hogy ahol 
notesz-anyag van, azt a megfelelő mű appa
rátusában teljes egészében közöljék. 

Egyébként már az eddigi kötetek filológiai 
apparátusa is gyarapította Jókairól való tu
dásunkat, így pl. Szekeres a megfelelő levél
részletek alapján tisztázta a Hétköznapok be
fejezésének pontos idejét (1846. márc.) és 
korrigálja az eddigi, Jókaira és a kortársakra 
támaszkodó hamis adatot. Ugyanitt azon
ban (325. lap) minden kritika nélkül idézi A 
tengerszemű hölgyből a Jókai és Petőfi közt 
lefolyt párbeszédet a regény kiadásának kö
rülményeiről. Vajon rájön-e minden olvasó, 
hogy a párbeszéd mint regényrészlet, fiktív, 
és adatai nem hitelesek? A jelenet Komá
romban játszik, a Hétköznapok befejezése 
táján, de a regényt Jókai Pesten fejezte be, 
Petőfi pedig a 46-os év első hónapjait fel
váltva szüleinél és Pesten töltötte. Komá
romban nem járt; lehet, hogy a regény befe

jezésekor épp Pesten találkoztak. Egyik pél* 
dája ez annak, hogy Jókai saját élettörténe
tét romántizálja. Alighanem fiktív a 331. la
pon olvasható adat is, Jókai „legelső", a Hét
köznapoknál korábbi regényéről, amelyet 
tűzbevetett. A negyven év múltán kelt vallo
máson kívül van-e más nyoma ennek? Jókai 
önvallomásainak hitelességét minden esetben 
vizsgálni kell. 

Még egy kezdeménye van a kiadásnak, 
amelyet a tudományos kutató örömmel fo
gad. A szerkesztők, részint az eddigi kutatás 
(főleg Szihnyei), részint saját adataik alapján, 
ismertetik az egyes művek továbbhatását a 
kor, általában a század második felének iro
dalmában. Éppen Jókai esetében ez is igen 
széles terület; a Hétköznapok (1. 330—331.) 
hatott egészében és egyes romantikus rész
leteivel, nyoma megérzik egész műveken és 
fejezeteken, mint ahogy pl. egy fejezet hatása 
nyilvánul meg Vértesy Arnoldnak a század 
végefelé írt elbeszélésein. Baj az, hogy már az 
eddig megjelent kötetek sem követnek egy
forma eljárást. Az Erdély aranykora (340— 
342) még merít Szinnyeiből, Gálosból, meg
toldva néhány újabb adattal, le egészen Hel-
tai Jenőnek a Jókai-jubileum alkalmával 
megjelent humoreszkjéig. A Magyar Nábob-
ban már csak Szinnyei adatait kapjuk; éppen 
ő mutat rá a téma kimeríthetetlen voltára, 
hiszen csupán a Bach-korszakban több száz 
regényen és novellán érzik meg Jókai inspi
rációja. A két török tárgyú regény hatásáról 
már mindössze egy-egy adat lézeng (VII. 402 
445.), a Szegény gazdagoknál meg éppen 
semmi. Igen, mert ezt a művet Szinnyei már 
nem tárgyalja — a Bach korszak után jelent 
meg. Itt tehát még a filológiai kutatásra nagy 
feladatok hárulnak — s ha a jelen kiadás a 
későbbi kötetekben a továbbhatás szempont
ját csak a legkiemelkedőbb példákon is nyo
mon tudja követni, ennyivel meg lehetünk 
elégedye. 

Bíráló és közönség egyaránt kívánja, 
hogy az új, teljes Jókai-kiadás kötetei gyors 
ütemben kövessék egymást. Azok a hibák és 
fogyatékosságok, amelyekre a fentiekben rá
mutattam, számban elenyésznek a lelkiisme
retes, sokoldalú apparátus tömérdek adata, a 
feltárt források, a megfejtett motívumok, a 
rendszerezett filológiai eredmények tömegé
ben — s a hibák feltárása hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy a még kidolgozandó kötetek 
apparátusa tökéletes legyen. A filológiai bírá
lat hibajegyzéke könnyen sugalmaz egy ked
vezőtlen, látszat-perspektívát; ezen azonban 
túl kell emelkednünk. Lássuk meg az új soro
zat érdemeit is, és fogadjuk a nagy vállalko
zásoknak kijáró megértéssel és megbecsülés
sel. 

Barta János 
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