
Végül néhány apróbb hiányosság közül 
meg kell említenünk az olyanokat, mint hogy 
szokatlan dolog francia /ó'hercegekről beszélni 
(675. 1.); hogy a 22. sz. ábrán, mely Mikes 
vándorútját mutatja be a XVIII. századi 
Európán keresztül, sajátosan hat Szlovákia 
feltüntetése; hogy érthetetlen, miért kell 
Graciánus mondatának hiteles fordításaként 
Schopenhauer fordítását németül közölni 
(692. 1.). A y-nak igenis van hangértéke: ii-t, 
tehát a genitivust jelöli -ius végű latin szavak
ban, s így nem csupán írástechnikai sajátos
ság, mint Hopp véli (349. 1.). Nem kifogásta
lan az újszövetség könyveinek rövidítéseit 

feloldó jegyzék sem (pl.: Matth.: Matthaeum 
Evangelium secundum. 345. 1.) 

Úgy gondoljuk, fenti hiányosságok fel
említése nem befolyásolhatja lényegesen sem 
a kommentárok értékéről, sem a kiadó hatal
mas munkájáról alkotható képet. Az új Mikes
kiadás az eddigi kiterjedt kutatások eredmé
nyeit összegezve és továbbfejlesztve valóban 
hatalmas lépéssel vitt bennünket közelebb 
nemcsak Mikes életművének, hanem az egész 
századnak és a régi magyar irodalom egészé
nek jobb megismeréséhez. 

V. Windisch Éva 

EÖTVÖS JÓZSEF LEVELEI SZALAY LÁSZLÓHOZ 

Közzéteszi, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Nizsalovszky Endre. Sajtó alá 
rendezte: Lukácsy Sándor. Bp. 1967. Akadémiai K-—MTA Irodalomtörténeti Intézete. 259 1. 
(Irodalomtörténeti Füzetek, 55.) 

Ha Nizsalovszky Endre csak annyit tett 
volna, hogy Eötvös és Szalay László halála 
után 96, illetőleg 103 évvel végre leküzdötte 
a leszármazottak vonakodását, s közzétette 
Eötvös Józsefnek egy életen át benső barát
jához, fegyvertársához, emberi, művészi, köz
életi pályájának legközelebbi tanújához: 
Szalay Lászlóhoz intézett — eddigi ismerete
ink szerinti — teljes levelezését (összesen 57-
et, köztük 49 eddig kiadatlant vagy teljesen 
ismeretlent az 1831-1859 közti évekből), 
már azzal is feledhetetlen érdemeket szerzett 
volna magának, s felmérhetetlen szolgálatot 
tett volna az irodalom-, művelődés- és társa
dalomtörténetnek. Ő azonban ennél jóval 
többet tett: egyrészt egy széles látókörű, 
monográfia értékű Bevezetőben megadja e 
levelezés historikumát, felfejti: hogyan s 
mennyiben egészítik ki vagy módosítják e 
levelek Eötvös életének, művészi s eszmei 
fejlődésének (vagy akár megtorpanásának) 
eddig sok tekintetben hiányosan ismert s 
főleg nem dokumentálható néhány, alapvető
en fontos szakaszát. E vonatkozásban kiemel
kedő fontossággal bírnak a centralisták poli
tikájára, Kossuthhoz s a Kossuth vezette el
lenzékhez való viszonyára; továbbá Eötvös 
emigrációjára s az 50-es évekbeli magatartá
sára vonatkozó levelek. Még az Eötvös-élet
művet materiálisán is kiegészíti Nizsalovszky 
néhány — ha nem is nagyon jelentős — ada
lékkal. Másrészt — Lukácsy Sándor közre
működésével — a kritikai kiadások legjobb 
erényeit idézve, olyan kommentárok, jegyze
tek kíséretében adja közre a levelek szövegét, 
melyek nemcsak Eötvösre korlátozódva tisz
táznak számos bizonytalanságot, félreértést, 
magyarázatkeresést, hanem széles távlatokat 

nyitnak a kor hazai és külföldi irodalom-, 
művelődés-, társadalom- és politikatörténeté
vel meg egy egész sereg tudományággal való 
kapcsolatokra is. A Bevezetőből s a jegyzetek
ből valósággal egy Eötvös-biográfia biztos, 
szilárd alapjai bontakoznak ki. 

Ez annál is jelentősebb tett, mert — mint 
annyi más nagy írónk esetében — Eötvös 
Józsefről is van korszerű, minden igényt ki
elégítő, részletes monográfiánk (a Sőtér Ist
váné), de — a mintegy fél évszázad előtt 
megjelent két életrajz (Voinovich Gézától és 
Ferenczi Zoltántól) úgyszólván csak vázlat: 
hiányos, korszerűtlen, tévedésekkel teli, in
kább zavarja, mint segíti a kutatót, s nem
egyszer a monográfusnak kell — életrajzi 
vonatkozásban is — helyesbíteni, kiegészíteni 
a biográfust. Nizsalovszky Endre beveze
tője és jegyzetapparátusa így — ha egyelőre 
csak a levelek megszabta vonatkozásokban 
ís — égető szükségletet elégít ki. Senki, legyen 
az Eötvös- vagy Szalay-kutató, de akár a 
reformkor és az 50-es évek kutatója is, a jövő-
b,en — saját kára nélkül — nem mellőzheti 
e kiadványt. Ennél nagyobb érdemmel pedig 
tudományos szövegkiadvány nem dicseked
hetik. 

És mégis: ezúttal sem kerülhető el a szö
vegkiadások recenziójának jellegéből, úgy 
látszik, óhatatlanul következő igazságtalan 
és méltánytalan arányeltolódás. Ha ugyanis 
mindazt a megállapítást, magyarázatot, meg
fejtést, utalást idézni akarnám, amivel teljes 
mértékben és elismeréssel egyetértek, vagy 
ha csak utalásszerűén is kitérnék azokra a 
tanulságokra, melyek ingerlőén kikívánkoz
nak mindazokból, akik e levelezést olvassák, 
— a mostaninál tízszer ekkora terjedelem 
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sem lenne elég. Az én benyomásom szerint 
például feltűnő, hogy milyen kis szerepe van 
Eötvös művészelében az intuitív ihletnek; 
a levelezés tanúsága szerint meglepően racio
nálisan építi színműveit, regényeit, de még 
verseit is. (Az „aphorismusok", reflexiók, 
monológok előbb vannak meg, mint a szitu
ációk és jellemek.) Az eddig is ismert volt, 
hogy A karthausi — egyéb mondanivalóiról 
most nem beszélve — egy erőszakolt, kicsi
holt (vagy utánérzett) vitugfájaalom tükrözé
se, s nem saját, egyéni fájüalmáé (52 —53.sz.). 

. Ám ez a reflexív, elméleti alapállás ugyan
akkor közvetlenebbül tájékoztat saját és kora 
eszmei, érzés- és ízlésvilágáról, mint az azt 
közvetettebben tükröző, irracionálisabb fo
gantatású művek. Alaposabb elemzés lehető
sége mellett különös — de igen tanulságos 
és reális — ellentmondásokra derülne fény: 
például arra, hogy Eötvös stílusa már akkor 
megragadóan ép, amikor (magyar) nyelve még 
meglehetősen töredezett s bizonytalan; hogy 
egyszer nem sok kedvet érez a politikához, 
máskor ilyen tárgyú műveit tartja legtöbbre 
(185., ül. 208. I.). Vagy arra a - némileg 
Balzac esetére emlékeztető — körülményre, 
hogy Eötvös meg tudja írni a „forradalommal 
terhes" A falu jegyzőjét, „habár írója nem 
forradalmár s nem is tud azzá válni" (Sőtér 
145). Valóban: a Madarász fivérek ellen már 
1837-ben élesen kikel (18.sz.), sőt ő, aki a 
feudalizmus meggyőződéses ellenfeleként a 
polgári átalakulásért száll síkra s a 40-es évek
ben már értelmiségi életformát folytat, levelei
ben itt is, ott is elárulja mágnás-ön tudatát és 
rokonszenvét. És van valami arisztokratiz
mus is abban, ahogyan az 50-es években ki
rekeszti magát a nolens-volens mégis polgáro
sultabb (igaz: egyben kommercializálódott) 
irodalmi életből, s Teleki József kivételével 
— e levelekben — csak lenéző legyintés vagy 
gúnyos fricskák jutnak az irodalmi élet mun
kásainak (beleértve a polgárrá „züllött"-sze-
gényedett Kemény Zsigmondot is): Arany
nak, Tompának, Gyulainak (s a halott Petőfi
nek) még az sem. 

Efféle „magánybeszédek" helyett azonban 
hie et nunc előbbvaló recenzensi feladatom, 
hogy néhány elnézést, hiányt, vitatható pub
likációs megoldást hánytorgassak fel, noha 
ezek még elenyészőnek sem mondható kiseb-
ségben vannak a telitalálatokkal szemben. 
Olyasmivel kezdeném, hogy Munkácsi Bernát 
nem — Béla (232.1.), nyilván Kálmán Béla 
nevének közelsége vitte félre a tollat; hogy 
A házasulok c. ifjúkori vígjáték (melyet Bayer 
József és Szalay Gábor „Házasulok" címen 
emleget) — a sajtó alá rendező(k) állításával 
szemben: hogy ti. először, 1833-ban a levele
zésben emlegetett Házasodck címen jelent 
meg — már első kiadásában ezt a címet visel
te: A' házasulok. írta B. E.J. Pesten, Hart-
leben K.A. 1833. (Nem az 1803-i ÖM XVIII.k. 

adta tehát ezt a címet, ez pontosan utal az 
első kiadás címére.) — Aztán: említés törté
nik (Pulszkyra hivatkozva) arra, hogy a kétely 
szó Eötvös alkotása (115. 1.); megjegyezném, 
hogy a szóra már 1824-ből van aaatunk (MNy 
12:26), bár Eötvös ezt talán nem ismerte. Ha 
már a szavaknál tartunk: a ritkább vagy 
idegen szavak, kifejezések terén általában 
gondos felvilágosításokat kapunk, nem árt 
azonban az olyan — kulcsértékű— szavak 
értelmezése sem, mint pl. jika ,hitvány' 
(178.1.). 

Nem találom meggyőzőnek a Remélj. 
Máriához c. költemény címzettjének azonosí
tását, hogy ti. ez is Fáy Ignácné Halassy 
Jozefa lenne (12-13 , 96 -97 , 114-115.1.). 
Valószínűbb a másik feltevés, hogy Koros-
váryné Pongrácz Máriához szól. A vers ti. 
nem szerelmes vers, inkább baráti vigaszta
lás, ebbe a szerepbe — több levél tanúsága 
szerint — Pongrácz Mária (Mary) inkább bele
illik. Az az érvelés, hogy „Fáyné nem Mária, 
se nem özvegy. Eötvös azonban élhetett ennyi 
költői szabadsággal", — nem. látszik meg
oldásnak, még úgy sem, hogy a Bevezető egy 
helyen ,,Fáyné Mária" (V)-ról beszél (19.1.). 
A kérdés eldöntéséhez — s ezzel Eötvös élet
rajza egy mozzanatának tisztázásához — 
pontos életrajzi adtok kellenének: „Mária" 
férje halálának ideje, a gyermekek száma stb. 
— A nevek terén maradva: aligha tehetünk 
szemrehányást olyasmiért, hogy nem sikerült 
véglegesen tisztázni: kit kell érteni a Phez 
kezdőbetűjén (7.sz. — valószínűleg mégis 
Pauline-X), ki az az „L", akinek „Stambuch-
jába" ír Eötvösegy verset, az ilyesmi kutatói 
szerencse kérdése. (Az utóbbiról Tolnai Vil
mos is csak annyit tud mondani: „L betű alá 
rejtett leányka": ItK 1914.485.) De talán meg
oldható lett volna egy-két — ritka kivétel
képpen — mellőzött név azonosítása: Terényi 
(36.sz), a „fidelis" Mayer (57.sz.), vagy hogy 
ki az a B.E., akinek „levelébe zárva" maradt 
fenn az egvik Eötvös-levél (37. sz.). Előfordul
hat persze, hogy minden utánjárással sem 
sikerül az azonosítás, de ilyenkor is helyes 
jelezni a sikertelenséget (pl. amikor Eötvös 
„A kis dalt" emlegeti: 12.sz.). Az olyan utalá
sokat viszont föltétlenül meg kell magyaráz
ni, amilyen pl. a 44.sz. levél e kitétele: „Cs... 
Egressynét elvette", már ti. hogy Csengery 
Antal Egressy Béni özvegyét, König Terézt, 
vagy hogy az 1852 januárjában emlegetett 
„esméretek tára" (hová Csengery dolgozik) 
az Újabb Kori Ismeretek Tára c. lexikon. 

Korántsem merném és akarnám hiányos
ságként felemlíteni — mindössze csak sajná
lom — azt, hogy a levelezés jegyzetelői, kom-
mentálói olykor fukarul mérték Eötvösre és 
az egész korra vonatkozó, imponálóan gazdag 
ismereteiket, hogy nem ragadtak meg minden 
alkalmat — sőt ürügyet! — egy-egy kevéssé 
ismert körülmény részletes tisztázására. Ügy 
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vélem, senki se vette volna a tömörség 
elleni bűnnek, ha részletesebben írnak Eöt
vös és a Vörösmarty-Bajza-Schedel triász 
viszonyának fordulatairól. A 12. sz. levél 3. 
jegyzetében például megemlítik, hogy 1835-
ben Eötvös az Akadémia (helyesebben: a 
Tudós Társaság) tagja lett. Eötvös ekkor 
22 éves (!), még csak két év telt el A kritikus 
apotheozisunak másodszori megjelenése óta: 
hogyan, milyen jogcímen lett tag abban az 
akadémiában, melyben az említett triászhang
adó szerepet visz, két év múlva meg már 
saját folyóiratában (az Athenaeumban) rend
szeresen közli Eötvös verseit stb. A későbbi 
levelek alkalmat (vagy ürügyet) adtak volna 
e viszony végigkövetésére... És milyen öröm
mel olvastunk volna kommentárt a hires, 
1848. okt. 20-i (már Münchenből írt) levél 
egy mondatához: Eötvös itt arról beszél, őt 
elsősorban az érdekli, hogy a nemzet és az 
állam szempontjából „mi lesz mind e' bajnak 
's vajúdásoknak vége", ,,a' többi körül belül 
reám nézve közömbös, az öszves emberi nem 
valami olly nagyszerű, a' boldogság mellyet 
cosmopolitáink [az emberiség] számára re
ménylenek olly távol fekszik, hogy én részem
ről magamat ezen eszmékért feláldozni nem
akarom." A mondatot — a nagyszerű szó kora
beli jelentése alapján — először is nyelvileg 
kell értelmezni: azt mondja ugyanis Eötvös, 
hogy — a nemzettel szemben — az egész 
emberiség az ő számára túlságosan tág foga
lom. De miféle hazai cosmopolitákról beszél, 
s miféle eszmék azok, melyekért ő magát fel
áldozni nem akarja? Talán nem tévedek, ha 
úgy vélem: Eötvös a 48-as polgári-nemzeti 
forradalom balszárnyáról, a jelek szerint az 
utópiíta szocializmustól eléggé- érintett „törpe 
minoritás"-ról beszél és annak forradalmi in- . 
ternacionalizmusáról. Nemcsak a várható for
radalmi terror elől menekül tehát, hanem 
— úgy látszik — az 1848. október 8 —10-e 
körül Parndorfnál felvetődött kérdés: hogy 
ti. tovább vigyék-e a forradalmat az ország 
határán túl, már ezt megelőzően is a levegő
ben volt, s erre a kérdésre is válaszolt Eötvös: 
a forradalom nemzeti érdekein túlmutató 
minden kérdés „reám nézve közömbös", 
„magamat ezen eszmékért feláldozni nem 
akarom". 

De elég is ennyi példának. Űjból hang
súlyozom: efféle kommentálások nem tartoz
nak a szövegkiadás kötelességei közé, de 
mért ne igazítsák el a kérdésben járatosak a 
kevésbé hozzáértőket (magamat is beleértve) 
a szöveg értelmezéíében is? Az sem tartozik a 
szöveggondozók kötelességei közé, hogy érté
kelő kommentárokkal kísérjék a szóba került 
műveket, eszmei magatartást stb. Mégsem 
olvasom szívesen, hogy a Bevezető is, a jegy
zetek is olykor túlságosan pozitíven, máskor 
legalábbis nem eléggé kritikusan értékelik 
Eötvös minden megnyilatkozását, például 

fiatalkori drámáit (igaz: Bayer Józsefnek 
ugyancsak túlzottan kedvező véleménye alap
ján). Különösen az 1850-es években A XIX. 
század uralkodó eszméi s a röpiratok, emlék
iratok kapcsán vettem volna szívesebben 
némileg kritikusabb felfogást (akár Sótér bő 
idézésével is). Az ugyanis nem egyértelmű 
magyarázat, hogy Eötvös egyik levelében 
(1859-ben!) kijelenti', „most alig találkozik 
valaki, ki a 848iki törvényektói mint kiindu
lási ponttól elállna" (57.sz.), — ekkori poli
tikai gyengeségére éppen az vall, hogy ezt 
csak levélben hirdeti. 

Az igényes levelezés-kiadások egyik sarka
latos pontja a keltezés (idő, hely) kérése s 
ebből következőleg a levelek sorrendje. A szó
ban forgó levelek külön problémája, hogy 
Eötvös keltezése elég gyakran hiányos, ezt 
részben Szalay pótolta (a sajtó alá rendező 
ezt kerekzárójelben adja), pótolta láthatóan 
később, emlékezetből és — sok tévedéssel. 
Sok esetben a közzétevő(k)nek kellett a kelte
zést kikövetkeztetni vagy kiegészíteni (ez 
szögletes zárójelbe került). Ez a munka álta
lában sikeresnek mondható, a legtöbb ellen
vetés mégis e vonatkozásban merül fel. Még
pedig azért, mert a sajtó alá rendező(k) a 
levelezés külső körülményeire ritkán van(nak) 
tekintettel. Ha például a 30.sz. levélben emle
getett „irományok" valóban A Kelet népe és 
Széchenyinek (Eötvös közvetítésével) Deák
hoz intézett levele, akkor a „(Pest), (1841.)" 
keltezést le lehet szűkíteni legalábbis 1841. 
június végére, minthogy A kelet népe 1841. 
jún. 23-án jelent meg, s rögtön ezt követően 
kelt Széchenyi levele (Ferenczi Z.: Deák élete. 
1904. I. 323). - E külső körülmények figyel
men kívül hagyása során legmeglepőbb a 
postai bélyegző s a levélre a postán rávezetett 
feljegyzések mellőzése. Néhány példa: ha a 
7.sz. levélen ez a postai feljegyzés van: „Press-
burg Af 26/2 833.", akkor — mivel az Eötvös 
adta keltezés és a postai bélyegző vagy fel
jegyzés között általában 2 — 3 nap szokott el
telni — a levél keltezése pontosabb lehet, 
mint „[Pozsony], (1833. febr.)", feltehetően 
február 23—24-e. Ha egy 1836-os levélen 
„W 29/3" postai feljegyzés van, akkor annak 
kelte nem lehet „[Bécs], (április)", hiszen 
március 29-én a levél már a postán van. Ezen 
az alapon a 15.sz. levél későbbi: annak megírá
sa — Eötvös keltezése alapján — március 
29-re esik. Persze vannak rejtélves esetek is: 
egy [Sály], (1838 január) feltételezett kelte
zésű levélen ez a feljegyzés áll: „Gy 29,4", 
s ha a „Gy" nem is világos, a dátum április 
29-e lenne. Ám a levélben Eötvös február 
14-éről mint jövőről beszél, ápr. 29-e így alig 
lehet a feladás vagy továbbítás dátuma. De 
akkor mi? — A postai bélyegző(k) figyelem-
bevevésével fel kellett volna figyelni arra a 
számomra — teljesen érthetetlen körülmény
re is, hogy az 56.sz. levelet Eötvös „Svábhegy 
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14/7, 59" keltezéssel „Pesth Ungarn" címre 
küldi Szalaynak. A levél több kitétele arra 
enged következtetni, hogy Eötvös a budai 
Svábhegyről írja a levelet: családjával együtt 
van, „Holnapután Csabacsüdre megyek...", 
— viszont a postabélyegzők: „Wien 16/VII 
- Wien 18/7 - Pesth 18/7 Früh". Mért járta 
be a levél ezt az utat? Vagy nem a budai Sváb
hegyről van szó? 

A most tárgyalt szempontból azonban 
legbonyolultabb a 9.sz. levél keltezése: „Sajó-
Iád (1833) [júl.25.]", mint látható, Eötvös, 
Szalay és Nizsalovszky „közös munkája". 
Ahány adat, annyi megválaszolatlanul ha
gyott kérdőjel. Sajóidd: Eötvös keltezése, 
vita nem férhet hozzá. De hogy kerül Eötvös 
Saj óladra? Sem az Eötvös életrajzokban, 
sem a monográfiákban, sem ebben a kiad
ványban utalás sem történik rá, holott több 
(nemcsak Szalayhoz írt) levél is innen van 
keltezve, s bizonyosra vehető, hogy 1841 vé
géig Eötvös sűrűn megfordult ott, feltehető
en hosszabb ideig is tartózkodott ebben a 
Miskolc melletti községben (melynek kolos
torában egykor Fráter György „inaskodott"). 
Eötvösnek az 1830-as évekre eső Borsod 
megyei tartózkodását általában Súlyhoz kö
tik (Voinovich még hozzá meglepő földrajzi 
tájékozatlansággal Eperjes környékére helye
zi), Nizsalovszky is az e korból való bizony
talan kelet/ze/yű leveleket Sályból keltezteti, 
holott Sajólád éppúgy lehet a keltezés helye. 
(A 23. sz. levél - 1837. ápr. 7. kikövetkezte
tett keltezéssel — aztán „[Sajólád]" hely
megjelölést kap. Indoklás nincs.) Sok vers s 
feltehetően a karthausi egy része is Sajőládon 
keletkezett, talán nem is függetlenül a helyi 
ihlettől. Birtoka volt ott Eötvös Ignácnak? 
És mikortól? ...Merthogy 1833-ban még nem 
járt ott Eötvös, az bizonyosra vehető: Sajó-
Iádról keltezett levelek csak 1838-tól mutat
hatók fel. Lám, most tárgyalt levelünk posta
bélyegzője is: „Miskolc. 839.[!] No.217. Sajó
lád". (Általában a Miskolcon féladott levelek 
szinte bizonyosan Sajóládon íródtak, Sály 
postahivatala /Harsány.) Ha ez az évszám 
nem rossz olvasat vagy sajtóhiba eredménye, 
—akkor a levél 1839-i! Első pillanatra játszi 
könnyedséggel eldönthetőnek látszott a kér
dés: Eötvös a levélben „Vasárnap 31. Marczi-
us"-t emleget, csak ezt kell összevetni. A 
mikrofilológia ördöge azonban kegyetlenül 
megtréfált: március 31-e 1833-ban is, 1839-ben 
vasárnapra esett! (Amit a levél 6.sz. jegyzete 
mond, hogy Eötvös július 31-ét akart írni 
március helyett, — teljes képtelenség.) Ezen 
érv elestével már most vannak érvek, melyek 
1833 mellett szólnak (a nyelvezet, helyesírás, 
Eötvös és Szalay egyes életrajzi körülményei), 
de vannak olyanok is, melyek szinte kizárják 
az adott keltezést. Ha ugyanis az előző levél 
(mint Szalay rájegyezte) valóban 1833-ból 
való, a hó és nap bizonyosan július 20-a: ez 
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Eötvöstől származik s megerősíti a postai fel
jegyzés: „Presb 22/7"). Ebben a levélben 
viszont Eötvös— Pozsonyból! — ezt írja: 
„26. Júliuson Ercsibe leszek", — tehát Po
zsonyból Ercsibe készül, meg is beszéli a ta
lálkozást Szalayval július 29-re. Aligha kép
zelhető el, hogy közben még elszaladt Sajó-
Iádra, ahol már „vette" Szálai levelét (mért 
küldte volna oda Szalay?), s ahonnan július(?) 
3 l-re már Pestre ad találkozót barátjának... 
A két levél közül az egyik nem 1833-i. Ha 
— ismétlem — a postai bélyegző valóban 
839. évet „mond", akkor a 9. sz. levelet kelle
ne inkább ebbe az évbe beilleszteni. Az élet
rajzi körülmények elvben nem mondanak 
ellent: Szalay ekkor már megjött első kül
földi útjáról, már írhatott Eötvösnek, aki 
ekkor (márciusban, nem júliusban !) tartóz
kodhatott Sajóládon. Sőtér István Trefort 
naplója alapján azt mondja, hogy 1839 ápri
lisában Eötvös Treforttal együtt Sályban van 
(111.1.). Ezzel kapcsolatban azt is jólenne 
kideríteni: kik azok a „mi", akik „délre jö-
vünk Pestre s délután Ercsibe tódulunk". 
Mas levelekben fontos kulcs a datáláshoz a 
levelek címzése is, sajnos, itt ez nem nyújt 
semmi fogódzót, mert — mintha Szalaynak 
nem volna állandó pesti lakása — Eötvös még 
ugyanabban a hónapban is folyton más és más 
pesti címre küldi leveleit. (Ezt a levelet pl. 
Hartleben könyvkereskedésébe, ami— talán — 
inkább 1833 mellett szól.) 

Még csak egyetlen levélre térek ki, nem 
vitatva azt, inkább csak jelezve, hogy mennyi 
körülményt kell mérlegre tenni egy-egy pon
tosabb keltezés feltételezéséhez, meg hogy 
mennyire hiányzik egy „Eötvös napjai a ma
gyar irodalomban"-féle munka. Az (önkénye
sen) Saj óladról keltezett, 1838. ápr. 7-ben 
megállapított keletű 23. sz. levélről van szó. 
A jegyzet helyesen korrigálja Szalay utólagos 
keltezését: „(1838 elején)", hiszen a levélben 
küldött egyik vers alatt ez a dátum áll: „Ap
ril 2-kán". Ugyanakkor viszont azt olvassuk 
a jegyzetben: „ha Eötvös az (1838.) febr. 6-i 
megyegyűlés után elhagyta is Borsod me
gyét . . . — oda csakhamar visszatért, hosz-
szabb időre". Persze kérdés, mennyi a „csak
hamar" és a „hosszabb idő". Az viszont bizo
nyos, hogy Eötvös a nagy árvíz alkalmával 
(márc. 14—20) Pesten van, részt vesz a men
tésben (SŐtér 44). S az is bizonyos, hogy ápri
lis egy szakaszát (feltehetően a második felét) 
ugyancsak Pesten tölti: itt kelt körlevele az 
Árvízkönyv ügyében „Pesten Áprilisban 
1839" (?), melynek saját példányára Toldy 
ezt vezette rá: „Vett(em). máj. 2.. 838" 
(Voinovich 19—20). Mindezek alapján így 
képzelhető Eötvös 1838-i tavasza: február
ban Sályból Pestre, március végén vagy ápri
lis elején rövid időre vissza Sályba vagy Sajó-
Iádra, onnan április második felében újra 
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Pestre, majd újra vissza Borsodba, ezúttal 
kétségkívül hosszabb időre. 

. . . Befejezésül hadd térjek vissza az ismerte
tésem elején mondottakhoz, s hadd ismétel
jem újra: e néhány vitatott megoldás, az ele
nyészően kis számú elnézés, tévedés vagy 
hiány még szeplőnek is alig nevezhető. Kitű
nő, tanulságos, példamutató könyv, sőt élve
zetes olvasmány ez a szövegkiadás. Hát hogy
ha még Szalaynak Eötvöshöz írt (eddig is
mert) leveleit is adta volna, és — ha lúd, 

legyen kövér — hát hogyha még az eddig szét
szórtan s kellő gond nélkül közölt teljes 
Eötvös-levelezést adta volna ki (esetleg 
ugyanígy Lukácsy Sándor asszisztenciájával) 
Nizsalovszky Endre! Ez utóbbi munka immár 
elodázhatatlan feladatként áll előttünk, s 
megvalósítása — olyan szinten, mint ez a 
kiadvány — ünnepi eseménye lenne a ma
gyar irodalomtörténeti kutatásnak és szöveg
kiadásnak. 

Martínkó András 

MIKSZÁTH KÁLMÁN ÖSSZES MŰVEI 

Szerkesztik: Bisztray Gyula és Király István. Cikkek és karcolatok. 1. köt. 1869-1874. Sajtó 
alá rendezte: Bisztray Gyula. — 2. köt. Cikkek és karcolatok. 1874—1875. Sajtó alá rendezte: 
Bisztray Gyula. — 5. köt. Cikkek és karcolatok. 1878. Sajtó alá rendezte: Nacsády József. Bp. 
1964-1966. Akadémiai K- 311; 275; 239. (Mikszáth Kálmán összes művei, 51, 52, 55.) 

Mikszáth Kálmán műveinek kritikai kia
dása az utóbbi két évben harmadik szaka
szába lépett: a regények és elbeszélések után, 
illetve ez utóbbiakkal egyszerre, sor került a 
cikkek és karcolatok három kötetének kiadá
sára is. örvendetes tény ez, hiszen egyre 
közelebb kerülünk a filológiai szempontból 
is megalapozott Mikszáth-monográfia meg
írásának lehetőségéhez. Ugyanakkor az is igaz, 
hogy Mikszáth Kálmán műveinek e harma
dik csoportja a kritikai kiadás szempontjából 
a legnehezebb terület, hiszen újságokból és 
napilapokból kell összegyűjteni a kötetben 
eddig többségükben meg nem jelent cikke
ket, amelyeknek sokszor eredetiségét is tisz
tázni kell, mert esetleg névtelenül vagy álnév
vel és valamilyen betűjeggyel jelentek meg. 
E három kötet esetében a feladat még nehe
zebb volt, mert a pályakezdő író kevésbé 
ismert publicisztikai munkásságának bemu
tatását kellett elvégezni. 

A Cikkek és. karcolatok első kötete öt év 
újságírói termését fogja össze. (1869 — 1874). 
A kötetben közölt szövegekről nem sok meg
jegyzésünk van, mert tetszetős betűtükörrel, 
könnyen kezelhető és áttekinthető sorrend
ben, nyomdahiba nélkül olvashattuk a 
Szabad Egyházban, az Igazmonaóban a Nóg
rádi Lapokban és a Mikszáth által szerkesz
tett Magyar Néplapban, valamint ennek 
„társlapjában", a Mulattatóban megjelent 
cikkeket, apróságokat, szerkesztői jegyzete
ket, üzeneteket és előfizetési felhívásokat. 

A jegyzeteket, mivel a Cikkek és karcola
tok ciklusának első kötetéről van szó, beve
zetéssel kellett kezdeni, általános alapelvek
kel és Mikszáth fórumairól és szerkesztői 
munkájáról szóló tájékoztatással. Az „elbe
szélések" valamint a „cikkek és karcolatok" 
szétválasztásának alapelveit általában helyes
nek tartjuk, bár igen nehéz szétválasztani a 
szépirodalmi és a publicisztikai ciklusba 

sorolandó írásokat. Jó példa erre ebben a 
kötetben a B.-gyarmat közhelyei, valamint a 
Mint készülnek a „Nógrádi Lapok" ?, amelyek 
még tartalmi és hangulati tényezőikkel sem 
különböznek például az elbeszélések közé 
sorolt Tudományos értekezés a hideglázról 
című írástól (Krk 27. kötet 181). A kevere
dést mutatja az is, hogy a kötet 227. oldalán 
a Látogatás Stofi bácsinál mint „riportelbeszé
lés" szerepel és az Elbeszélések I. kötetében 
olvashatjuk, a jegyzetekben pedig a sajtó alá 
rendező megjegyzi, hogy ez az írás „nem 
annyira elbeszélés, mint inkább riport".. 
(Krk 27. kötet 291.). 

Nem tartjuk szerencsésnek a jegyzetekben 
azt sem, hogy külön fejezetet olvashatunk 
Mikszáthról, a szerkesztőről (211.), ugyanak
kor a későbbiekben újra szó esik a vezércikket, 
a szerkesztői üzenetet stb. publikáló lapszer
kesztő íróról. Szívesebben olvastunk volna 
egységes, összefüggő áttekintést Mikszáth 
szerkesztői munkásságáról és törekvéseiről. 
Ugyanakkor csak dicsérni tudjuk azt a 
rendszeres és tudatos törekvést, amellyel 
az egyes írások motívumait korábbi vagy 
későbbi Mikszáth-művekhez kapcsolja a 
sajtó alá rendező, mert az írói életmű össze
függéseit segít felfedezni. 

Külön kell szólnunk a tárgyi magyará
zatokról, amelyek kellő mértéktartással csak 
a szükséges fogalmakra, nevekre és idegen 
szavakra terjednek ki. Itt is találtunk azon
ban említendő kifogásokat. Nem tartjuk 
indokoltnak, hogy a jegyzetek oly sokszor és 
részletesen szólnak a Nógrádi Lapokról és 
balassagyarmati ellen-lapjáról, az Ipolyról 
(210., 253-254., 261.), ami egy név esetében 
talán még szükséges (Zsedényi Edéről: 264., 
281.).'A 283. oldalon olvashatjuk a „brennel" 
és az „expediens" szavak helyénvaló magya
rázatát, ugyanakkor hiába kerestük az 
„ultramontanizmus" (135 :29) jelentését, 
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