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JÓKAI MÓR ÖSSZES MÜVEI 

Regények, 60—61. k. (Fráter György I—II. ) Sajtó alá rendezte Oltványi Ambrus. Bp. 1972. 
Akadémiai K. 594 1.; 409 1. 

Beöthy Zsolt szól Jókai-emlékbeszédében 
arról, hogy az író 1896-ban, tehát mindössze 
három évvel a Fráter György megjelenése 
után fájdalmas önirónáival említette egy 
hozzá írt levelében: „Aggódva gondolok rá, 
hogy évek múlva azon feladat fog reád várni, 
hogy utóiratban törvényt tarts egy magát 
túlélt vén író felett, akinél a késő ősz kipa-
ródiázta a kora tavaszt" (Jókai Mór emlé
kezete, A Kisfaludy Társaság Evlapjai, 1906. 
113). A levélből áradó rezignáció azt mutatja, 
hogy Jókai talán maga is tisztában volt 
öregkori műveinek valós értékével, de utal 
arra is, hogy utolsó alkotóperiódusának regé
nyeit, köztük a történelmi regényeket is, 
korábbi termése egyenes folytatásának te
kinti. Mint ahogy bizonyos vonatkozásban el 
is mondható róluk. Alig akad ugyanis a 80-as 
évektől kezdve olyan regénye, amelynek 
valamilyen előzménye ne lett volna az élet
műben. Elég talán, ha a kuruckori regények 
sorára (A lőcsei fehér asszony, Szeretve mind 
a vérpadig, Rákóczy fia) vagy a XVII. századi 
Erdély történetét bemutatókra (Erdély arany
kora, Törökvilág Magyarországon, A Domo
kosok) gondolunk. A Fráter Györgynek is 
volt — szándékában és megírásában is — 
előzménye: a regény megalkotásának gon
dolata már a 1870-es években foglalkoztatta: 
A magyar nemzet története regényes rajzokban 
címet viselő történeti művének második 
kötetében — 1884-ben jelent meg — pedig 
már volt egy Martinuzziról szóló fejezet, 
amely bátran tekinthető a terveiben szereplő 
regény vázlatának. Hogy regénytémáiban 
a 90-es évek elején újra a történelemhez nyúl, 
abban a közéleti és írói pályájának legalább 
annyi szerepe volt, mint érdeklődésének. 
Továbbélés, újrakezdés — vagy túlélés, ahogy 
idézett levelében sejdíti: a Fráter György 
voltaképpen mindhárom. 

A „deáki tett" politikai következményei
ről, Jókai politikai-írói elbizonytalanodá
sát előmozdító hatásáról és — Sőtér szavai
val — „a helyét nem lelő, a helyét kissé 
tétován kereső" Jókai történelmi témák felé 
fordulásának közvetlen okairól a 80-as, 90-es 
évek történelmi regényeinek feldolgozása, 

kritikai kiadása során minden egyes mű során 
bőven esett említés. A Fráter Győrgyöt 
sajtó alá rendező Oltványi Ambrus is mélyre
hatóan elemzi ezeket. Külön érdeme, hogy 
bár nagy vonalakban utal az általános fej
lődési ívre, figyelmét nem osztja meg a 
Fráter György és az időbeli környezetében 
megjelent más Jókai-regények között, hanem 
azokra a párhuzamokra hívja fel az olvasók 
figyelmét, melyek a 19. szazad végének és 
a zivataros 16. századnak jelenségei között 
feszültek, amelyek Jókaiban azt a szándékot 
erősíthették, hogy ügy szóljon regénye hősé
ről, hogy mögötte a korabeli olvasók Tisza 
Kálmán emberi s politikusi egyéniségének 
árnyékát ismerhessék fel. Oltványi nagyon 
találóan idézi Jókainak egy 1889-es ország
gyűlési beszédéből azokat a mondatokat, 
melyek a mindenkori magyar politikusoknak 
történelmi feladatait körvonalazzák — termé
szetesen Jókai megfogalmazása szerint: „Pár
tokat, államférfiakat, nem egyes paragrafu
sok után kell megítélni — mondotta az író 
—, hanem aszerint, hogy az általuk képviselt 
nagy eszmekörben összefoglalt általános po
litikai törekvés a maga egészében és teljes
ségében üdvös volt-e Magyarországra, vagy 
nem?... Az egyik nevezetes nagy eszmekör 
volt az egész magyar nemzetnek újjáalkotása 
és egyesítése... Jókai ebben az eszmekör
ben találta tiszteletre méltónak Tisza Kál
mánt, ebből az eszmekörből tekintve rajzolta 
meg Martinuzzi alakját is. 

Ez az indíték magyarázza, túl Jókai más 
műveiben is tetten érhető, eszményítő hős
alkotó írói módszerén, György barát alakjá
nak a korabeli közvéleménnyel perelő, rokon
szenves rajzát. Oltványi a Jókai rendelke
zésére állt forrásokkal történő nagyon gon
dos és részletes egybevetés után megbízható
an vonja meg a vízválasztót a történeti 
forrás és az írói fantázia között: nem volt, 
nem lehetett feladata viszont, hogy a törté
neti forrásokat mai ismereteink fényében 
vizsgálva megvonja a párhuzamot a források 
és a tények között, azaz a Szerémi, Bechet, 
Tinódi, Szalay és Horváth Mihály tollával 
megrajzolt Martinuzzi-portré marxista szel-
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lemű átrajzolását, finomítását is elvégezze. 
Éppen a legújabb időben — igaz, nem első
sorban a történészek, hanem az irodalom
történész-szépíró Nemeskürty István révén 
— a magyar 16. század, a Mohácsot közvet
lenül megelőző és követő évtizedek történe
tének új szemléletű megközelítése tapasztal
ható. Ez a korábbinál súlyosabban veti fel 
a magyar nemesség felelősségét a három 
részre hulló ország elnyomorodásáért (s 
ebben rokon a Jókai-regény álláspontjával), 
s megkísérli tárgyilagos elemzéssel megraj
zolni Fráter György évszázadok óta vitatott 
szerepét: mentesíteni őt a gyűlölködések 
vádjaitól, de lehántani róla azt a romantiku
san hősi pózt is, amelynek megmerevítésében 
Jókai regénye is jelentős szerepet játszott. 

Ebből a szempontból is jelentős eredmény, 
hogy a kritikai összkiadás keretében meg
jelent Jókai regénye, amely több mint 40 
esztendeje nem került a könyvesboltok 
kirakatába! 

Igaz, első megjelenésekor sem hozott 
átütő sikert írójának. Pedig még „hangulat
keltő" előzetes híradás is bevezette lapjában 
a regény közléseit. A folyamatos közreadás 
előtt névtelen szerkesztőségi cikk adja tudtul 
a lap olvasóinak, hogy „történeti nagy
regényt" kezdenek közölni, s „ma, amikor 
az irodalom és a költészet legalaposabb 
bírálói némi joggal panaszkodnak a fölött, 
hogy a napi sajtó falánksága jórészt apró 
novellák, rajzok, tárczák írására szorítja az 
írókat [ ] százszoros értéke van egy ere
deti Jókai regénynek" (Nemzet, 1892. 
jan. 1.). 

Hogy „a napi sajtó falánkságához" szok
tatott olvasókban volt-e a hiba, vagy pedig 
abban, hogy tulajdonképpen nem „eredeti 
Jókai regényt" kaptak a várakozók, hanem 
egy regényes elemekkel átszőtt történelmi 
életrajzot, regényes életrajzot vagy — eset
leg — regényesített történeti kompilációt? 
— ma már nehéz eldönteni. Kétségtelen 
tény, hogy a regény sem megjelenésekor, sem 
a későbbi Jókai-elemzésekkor nem kapott 
kellő súlyt, bár tagadhatatlan, hogy az öreg 
Jókai regényei sorában kivételes hely illeti 
meg. Igaza van Téglás Tivadarnak, aki 
doktori disszertációjában — igaz, a gyenge 
Rákóczy /iával vetve egybe — azt írja, 
hogy „Ha nem alkotná meg a Rákóczi [!] 
fia után a Fráter Györgyöt Jókai, ezzel a 
művével [ti. a Rákóczy fiával] szomorú 
búcsút venne a történelemtől." De megírta, 
s így napjaink olvasói a korábbi, sikeres és 
máig népszerű Jókai-regények számos eleven 
értékében gyönyörködhetnek: az írói fantá
zia szárnyalásában (különösen György barát 
fiatal éveinek elmesélésekor), romantikus 
történelemszemléletében (forrásaiból vett 
adatainak sokszor önkényes összeválogatása 
révén), egy-egy mellékalakja remekbe sike

rült rajzában (pl. Szerémi figurájában), re
génye leíró részleteinek szépségeiben. 

A kötetet — mint említettük — Oltványi 
Ambrus rendezte sajtó alá. Sok Jókai-mŰ 
kritikai kiadásának gondozása során szer
zett nagy tapasztalata és kitűnő szakértelme 
volt a biztosíték arra, hogy a Fráter György 
tudományos apparátusa mind a keletkezés
történet megírásában, mind a jegyzetanyag 
alaposságában minden igényt kielégít. Kü
lönösen ki kell azonban emelnünk a regény 
forrásaihoz való viszonyának rendkívül rész
letes feltárását. A regény fejezeteinek sor
rendjében haladva bogozza ki Jókai forrás-
használatának nem mindenkor egyértelmű 
módszerét, s lényegében megerősítve a ko
rábbi kutatómunkák eredményeit, részben 
újabb adalékokkal teljesebbé téve azokat, 
bizonyítja be, hogy az író a rendelkezésére 
álló forrásokból mindig azt fogadta el, me
lyet legjobban tudott koncepciójába állítani. 
S bár — mint A magyar nemzet történetének 
írásakor is — Szalay történeti művét is 
használta, legszívesebben Horváth Mihály 
Martinuzzi-életrajzához, ill. nagy történeti 
művéhez nyúlt adatokért. Hogy a meglelt 
adatokat olykor más időrendi sorrendben 
hasznosította, összevonva tárgyalt esemé
nyeket (különösen országgyűlések esetében), 
egyszerűsített és — fantáziájától elragadva 
— kiegészített: ez írói alkotómódszerének 
eddig is fontos eleme volt. Oltványi érdeme, 
hogy — gyakran Jókai utalásaival szem
ben — minden esetben hitelt érdemlően 
bizonyítja az eredeti forrást. A forráskriti
kai kutatás a kiadás legértékesebb (s leg
terjedelmesebb) része. 

Ugyanígy csak dicsérettel említhetjük a 
hiteles szöveg megállapítása érdekében vég
zett munkálatait. Bár ezen a téren máris 
akad kiegészíteni való, ez azonban semmi
képpen sem írható a sajtó alá rendező szám
lájára. A kötet kiadásakor ugyanis még nem 
állt az irodalomtörténészek rendelkezésére 
a regény kézirata. Ezt a kéziratot, mégpedig 
annak teljes, hiánytalan anyagát, csak 1973-
ban vásárolta meg az Országos Széchényi 
Könyvtár a Révai-hagyaték Örököseitől. 
Most a könyvtár kézirattárában található 
két tékában. Jelzete: Quart. Hung. 4262. 

Jókai kézirata, a jól ismert lila tintás, 
gyöngybetűs kézírás, mely jócskán tartal
maz — szintén Jókai kezétől származó — 
piros tintával és grafitceruzával készült javí
tásokat, törléseket és toldásokat, a regény 
eredetileg tervezett négy, később ötre bőví
tett kötete szerint újrakezdődő számozással 
látja el az egyes fejezeteket. (Ezekben néhol 
téveszt is az író, mint ahogy több helyen 
eltéveszti, javítja vagy annyiban hagyja 
a kézirat lapszámozását is. A kézirattár az 
állománybavételkor átszámozta a kézirat
lapokat, a két tékában újrakezdődően. így 

8* 379 



az első tékában a JKK szerinti I - X X X I X . 
fejezet kézirata található 389, a második
ban pedig a XL. fejezettől a regény végéig 
terjedő anyagrész 325 oldalon, összesen 
tehát 714 szövegoldalon.) 

A kéziratból a regény keletkezéstörténe
tére vonatkozóan egyetlen érdekes adatot 
meríthettünk: a JKK-ban XLI. fejezetként 
szereplő Junisz bég című fejezet végén (ahol 
a kéziratban egy névvel kevesebb is olvas
ható, mint a kritikai szövegben!) ez a meg
jegyzés olvasható Jókaitól: Vége a negyedik 
kötetnek. Regényem hosszabbra terjed, mint 
tervezem, a miért a tisztelt olvasók elnézését 
kérem: még egy V-ik következik. J. M. — 
Ez a szerzői megjegyzés egyébként tökéle
tesen igazolja Oltványinak azt a megállapí
tását, hogy Jókai a regény írásakor nehéz
kesen halad, nagyobb közökben közli a 
folytatásokat, jeléül annak, hogy birkózott 
anyagával. Csak a későbbiek során „lendült 
bele" a mesélésbe, ekkor azonban magával 
ragadta a történet. 

A kézirat javításairól — jóllehet termé
szetesen nem volt feladatunk a betű szerinti 
egybevetés í — megállapítható, hogy azok 
nagy része már a Nemzet-beli közlésben ér
vényesült, bizonyítékául annak, hogy az író 
szokatlan gonddal készítette a regény kéz
iratát, s az első fogalmazás után gondosan 
javított. Sőt, a folyóirat-közléseket is át
olvashatta, mert több helyen találtunk uta
lást a lapban észrevételezett sajtóhibákra. 
Ezeket a kéziratnak a kötetkiadáskor való 

JKK 
Ahányszor odacsapott, annyiszor nyikorgott 
a Mohamed paradicsomának kapuja sarka. 
Végre azt találták ki [...] 

Vagy ugyancsak a JKK 2. k-ből (301: 

JKK 
Ketten voltak: Török János és Patóczy Fe
renc, mind a ketten délceg fiatal vitézek, 
mind a kettőnek egy volt a szerelme. Olyan 
szerelem, mely célját soha el nem éri. Mikor 
Fráter György [...] 

Mindkét utólagos törlés rendkívül jel
lemző mind Jókai írói módszerére, mind gon
dosságára. Az első esetben láthatjuk máshol 
is megcsodált szemléletes képalkotó módsze
rét: a harcoló felek ádáz közdelmét két 
találóan megválasztott állat élethalálküzdel
mével állítja párhuzamba úgy, hogy a nemes 
vad és a vadászkopó szerepeltetése egyúttal 
jellemzi is a harcosokat, a számbeli arány
talanságokat is. Viszont azt is jól mutatja, 

újra átnézésekor már kijavította, így nem 
kerültek bele az első kötetkiadásba. Éppen 
ezért a kritikai szövegben is helyes formá
jukban szerepelnek: érthetetlen viszont, hogy 
a szövegvariánsok között miért nem olvas
hatók? Így a kézirat I. 194. oldalán: (Sajtó
hiba múlt számban „református" helyett ol
vasandó „lutheránus"} és az I. 233. oldalon: 
(Sajtóhiba Múlt szám. „vajból" öntve helyett 
„vasból öntve"} Az az egyébként helyes 
gyakorlat, hogy a kritikai kiadás során a 
nyilvánvaló sajtóhibákat nem tüntetik fel 
a sajtó alá rendezők a szövegvariánsok kö
zött, ezekben az esetekben (és az ezekhez 
hasonlókban) — úgy hisszük — túlzott 
nagyvonalúságnak tűnik: hiszen az ilyen 
természetű hibák a szöveg hibás értelmezé
sét eredményezhették (a „vaj —vas" félresze
dés értelemzavaró hiba!). 

A kézirat egyes részeinek a kritikailag hely
állított szöveggel, ill. a szövegváltozatokkal 
történt egybevetése azonban — egy-két ki
vételtől eltekintve — megnyugtató ered
ménnyel zárult. A kritikai szöveg nem szen
vedett kárt attól, hogy a sajtó alá rendező 
nem vethette egybe a kézirattal. Egy-egy 
betűvariánssal szegényebb csupán a kiadás 
— már ami a végleges szöveget illeti. Sajnos 
azonban, az író alkotómódszerére annyira 
jellemző javítások, módosítások, ill. törlé
sek számbavételének hiánya szegényíti a ki
adást. Olyanféle törlésekre gondolunk, mint 
pl. a JKK- 2. k. 83: 7. sorában olvasható 
részletnél: 

K 
Ahányszor odacsapott, annyiszor nyikorgott 
a Mohamed paradicsomának kapuja sarka. 
(Úgy küszdött, mint egy vadkan a kutyák 
között.} Végre azt találták ki [ . . . ] 

: 12): 

K 
Ketten voltak: Török János és Patóczy 
Ferenc, mind a ketten délceg fiatal vitézek, 
mind a kettőnek egy volt a szerelme. Olyan 
szerelem, mely célját soha el nem éri. (A ki
rálynéba voltak szerelmesek s azt egymás előtt 
nem titkolák.} Mikor Fráter György [. . .] 

hogy az író kritikusan olvasta végig saját 
fogalmazását, s úgy találta, hogy ebben az 
esetben a tömörség előnyére válik a csata 
igézetes leírásának. S azáltal, hogy a hason
latot kihúzta a végleges szövegből, a meg
előző kép szemléletessége élesebb megvilá
gításban tűnik az olvasónak. 

A második példa bizonyos vonatkozásban 
hasonló az elsőhöz: itt is tömörebbé vált a 
szöveg a magyarázó mondat kihúzásával. 
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De többet is mutat: Jókai felismerte, hogy 
a szerelem „tárgyának" sejdítésével sokkal 
jobban jellemezheti annak elérhetetlenségét, 
mintha meg is nevezi a királynőt! 

E két — egy-egy sornyi — törlésen kívül 
egyetlen nagyobb, összefüggő szövegtörlésre 
találtunk a kéziratban. Ezt érdemesnek látjuk 
közölni, s nemcsak terjedelme miatt: az itt 
áthúzott (de azért világosan olvasható) szö
vegrész később mégis bekerült a regénybe, 
csakhogy kibővítve, átdolgozva, szinte ön
álló fejezetként. 

A regény LI. fejezetében („A szabadító 
szultán") olvashatjuk, hogy Szolimán szul
tán Buda elfoglalása után a Ferdinánd király
tól remekművű órát ajándékba hozó köve
tektől másféle „ajándékot" kér: Visegrád, 
Tata és Esztergom várát. így szólt a szultán 
a követekhez: No hát menjetek vissza Bécsbe, 
és hozzátok el; de siessetek vele; mert ha 
késlekedtek, addig el találom foglalni mind 
a három várat. S ezzel Szolimán szultán 
visszatért Sztambulba." (JKK, 2. k. 264: 18.) 
A kéziratban azonban először ezt írta Jókai: 

(S úgy tett, ahogy monda: ostrom alá vette 
és el is foglalta Esztergomot, levágva a védő 
spanyol ezredeket. Magyarország második fő
városa is török kézbe jutott: a prímási szék
város! 

utána esett Tata és Visegrád. 
De még azzal sem érte be Szolimán. Még 

a királytemetkező várost is bírni akarta, Szé
kesfehérvárt. Ott ő maga személyesen vezette 
a megszállást. 

A lutheránus Székesfehérvár, a hitéhez tar
tozó Perényi Péter szavára Ferdinánd király 
hűségére pártolt: annak a német és spanyol 
ezredei védelmezték a sánczait a kik igaz 
katholikusok voltak. El voltak látva ágyúkkal, 
lőszerrel s bőven eleséggel. 

A fegyvernél is jobban megvédte a király
várost a körüle minden oldalról elterülő mocsár, 
melyen keresztül nem lehetett se gyalog, se 
lóval közel hatolni. 

Ekkor a szultán felparancsolá a környék 
minden parasztságát s neki állitá a Vértes 
erdejének: kivágatta velük a derék szálfákat, 
s azokat oda hordatá a mocsárba. Ilyen módon 
olyan derék hidat veretett az ingoványon ke
resztül.} 

Eddig a részlet. Jókai azonban áthúzta 
az egészet, de nem ejtette el véglegesen: a 
regény során később önálló fejezetben mond
ta el „Székesfehérvár veszedelmé"-t (LIII. 
fejezet). Az első fogalmazványban sovány 
epizódként emiitett székesfehérvári ostrom 
egy-egy képét (adatát) átmentette a későbbi 
fejezetbe is az író, de a váz megtelt élettel 
tolla nyomán, színes forgatagként kavarog 
ostromló és ostromlott, a vázlat kerek epi
zóddá kerekedett. 

E nagyobb részlet után lássunk szemlél
tetésül néhány oldalt a regény kritikai szö
vegéből, s vessük egybe a kézirat megfelelő 
szövegével. Valóban csak szemléltetésül: 
mindössze 3—3 oldalnyi szövegrész gondos 
egybevetését végeztük el. 

JKK 
315: 1 kísértéből 

2 lovagruháját 
3 tisztelkedésre érkező 

16 bíborszéke 
19 kardinálisi kalapot 
20 kardinális 

316: 1 magas 
15 falja fel magamagát 

317: 4 a töviskoszorúról 
318: 11 de hogy tudsz hímet varrni arról 

326: 10 Szokolovics 
30 szünet szüntelen 

327: 6 írá neki 
328: 9 szivárvány ragyogott 
329: 29 ez hiba! 

Mint a bemutatott példákból is látható: 
a szövegeltérések nem lényegesek, de — 
különösen a javított szövegrészeknél, szavak
nál — nem mellőzhetők. Egyúttal azt a kér
dést is felvetik: hogyan lehet majd lehetséges 
azoknak a regényeknek szövegváltozatait 
közkinccsé tenni, melyeknek kézirata a kri
tikai kiadás megjelenése után került köz
tulajdonba s vált ezáltal hozzáférhetővé? 

K 
kiséréséből 
a (pánczélos) lovagruháját 
tisztelkedésre (hozzá) érkező 
bíbor szék< helye) t 
(bíbornoki) kárdinálisi kalapot 
kardinális 
magos 
falja fel (egymást) magamagát 
a (mártyr) töviskoszorúról 
de hogy (találsz kadencziát arra) tudsz 
hímet varrni arról 
Szokolí 
szünes szüntelen 
írá neki 
szivárvány (támadt) ragyogott 
ez hiba (volt)! 

A kézirat átnézett lapjain még egy — 
nyilvánvalóan nem Jókai tollától származó 
— bejegyzésről kell szólnunk: a Kézirat 
[226.] lapján egy — talán a szedőtől eredő 
— dátum olvasható: I. 13. Amennyiben ez 
a szedés dátumát jelezné, érdekes adalék 
lehet a korabeli „nyomdai átfutás" idejéről: 
a Fráter Györgyről már 1893. március 4-én 
ismertetést olvashattak a Fővárosi Lapok 
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hasábjain. Nem egészen két hónappal a 
regény utolsó negyedének szedése után! 

S ha már a nyomdáról tettünk említést, 
nem hallgathatjuk el, hogy a Fráter György 
— egyébként kitűnő minőségű — nyomdai 
munkájának szeplöje, hogy jónéhány sajtó
hiba tarkítja a szöveget (példáinkat a 2. 
kötetből vettük: 29: Daróczy — Dóczy 
helyett —; 38: Verbőczy komolyanszólt a 
barátihoz; 286: szulán; 310: György; 326: 
magyaf tábor). S ezek a Jókai-féle ún. fő
szövegben előforduló vétségek, a jegyzet
anyagban is találhatók hasonlóak szép szám
mal. 

Beszámolónk végén vissza kell kanyarod
nunk a kötetet példás alapossággal gondozó 
Oltványi Ambrus munkájához. Ne vegye 

Sőtér István könyve a magyar irodalom
tudomány reprezentatív alkotása. Már az 
volt Az ember és műve is, amelyik voltakép
pen alapjául szolgál ennek az angol nyelvű 
tanulmánygyűjteménynek. De tegyük hozzá, 
csak alapjául. A The Dilemma of Literary 
Science több olyan igen fontos dolgozatot is 
tartalmaz, amelyek nincsenek benne Az 
ember és müve című kötetben. Ezek vagy 
még ismeretlenek a magyar közönség előtt 
is — ilyen pl. a romantika periodizációjáról 
szóló tanulmány (ez viszont orosz nyelven 
már megjelent) —, vagy pedig teljesen át-
dolgozottak, korszerűsítettek és kibővítettek, 
mint pl. a magyar romantikát ismertető fe
jezet. Tegyük hozzá, hogy Sőtér valamennyit 
átdolgozta a külföldi olvasóközönség szem
pontjait figyelembe véve: így pl. a magyar 
vonatkozású példákat vagy csökkentette, 
vagy megmagyarázta. Tovább az is kieme
lendő, hogy a mi irodalmunkra vonatkozó 
utalásait közép- és kelet-európai vonatkozá
sokká szélesítette ki. 

Az ember és müve irodalomelméleti és 
módszertani cikkei éppen a nemzetközi iro
dalomtudománynak a leginkább időszerű és 
előtérben álló problémáira keresnek és adnak 
feleletet, ezért mindenképpen nagyon fontos, 
volt, hogy ezek az írások a nemzetközi tu
dományosság előtt is ismertté váljanak. Az 
angol nyelvű kötetben egy másik tanul
mánysorozat a magyar irodalom fő jelenségei
nek a külfölddel való megismertetését szol
gálja, ezek közt Sőtér néhány már régebbi 
cikke is szerepel, de a célnak megfelelő át
alakításban. 

Végül, a The Dilemma of Literary Science 
szerkezeti beosztása is eltér a magyar tanul
mánykötetétől. Az irodalomtudomány dilem-

szerénytelenségnek, ha magát Jókait idézzük 
teljesítményével kapcsolatban: „Talán nem 
is helyes dolog regényt írni az ilyen alakról?" 
— kérdezi az 1. k. 186. lapján. Majd így 
folytatja: „Nem volna szabad egy költött 
vonást hozzáadni a jellemrajzához. Nincs is 
arra szükség. Amit eddig a költői képzelet 
e regénynek nevezett életíráshoz toldott, az 
nem volt egyéb, mint kitöltése azon nagy 
hézagoknak, amiket a történetírók Üresen 
hagytak." — S amit Oltványi végzett: ki
töltése azon nagy hézagoknak, amiket az író 
hagyott üresen. Teljesítménye révén a Fráter 
György új, kritikai kiadása, valóban nyere
sége lett a Jókai-életműnek. 

Végh Ferenc 

májának exponálása után két nagy részr© 
oszlik; az első elméleti jellegű és a módszer 
kérdésével foglalkozik. A második főrész a 
korszak és az irányzatok problémájának tár
gyalása után kimondottan irodalomtörténeti: 
főleg a romantika problematikáját tárgyalja 
a vele egyidejű irányzatokkal együtt. Ilyen
formán mintegy példát ad arra, hogy miként 
kell az első rész tételeit az irodalomtudományi 
gyakorlatban alkalmazni, az alkalmazás ered
ményeivel igazolva az előbbieket. 

Az irodalomtudomány alapkérdését Sőtér 
nagyon is az élet szempontjából veti fel: 
van-e értelme az irodalomnak és az irodalom
tudománynak az ember számára. A válasza: 
van, ha a műalkotás életünk szerves részévé, 
életsegítő, életmegoldó részévé lesz, ha — 
mint írja — fogyasztjuk, azt életünket táp
lálóvá tesszük. Ha, mint ahogy Goethe vál
ságát a természet mellett, Itáliában a művé
szet, mint „másik tremészet" oldotta meg, 
a művészet, az irodalom a mai ember szá
mára is éíetmegoldó értékké válik. Ebből a 
humanista alapállásból kiindulva veti fel 
Sőtér az ilyen értelmezés szerint már szük
séges és hasznos tudományunknak a volta
képpeni dilemmáját: a műalkotás filozófiai
esztétikai értékelésének és történeti-filológiai 
magyarázatának látszólagos ellentmondását. 
Ezzel valóban szaktudományunk világszerte 
mutatkozó válságából keresi a kibontakozást. 
Sőtér szerint e megoldás, az, hogy a közép
pontban a műalkotás álljon, hiszen ez az 
időtlen, abban az értelemben, hogy a vál
tozó korokban újra meg újra felfedezzük, 
újra értékeljük, jelen idejűvé tesszük. Ez 
az, amit az ember a fenti értelemben fogyaszt, 
önmagában életté asszimilál. A humanista 
indítékú irodalomtudományi vizsgálat útja 
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