bizonyításával győz meg, hogy a liberális
eszmék diadalra juttatását célzó, az ellen
zék működésének mikéntjét hosszú időn
át megszabó konkrét harci formák és tak
tikai módszerek kidolgozásában csakugyan
ő vállalta magára az oroszlánrészt.
Túlságosan immanens jellegűnek, a ma
gyar és európai történelem tágabb összefüg
géseiből kiszakítottnak érezzük a Szózat
a magyar és szláv nemzetiség ügyében tárgya
lását is. Trócsányi mindössze egyetlen mon
dattal céloz arra, hogy a munka terve „a hor
vát s szlovák kérdések az 1840-es évek
legelején történő erős kiéleződése hatására"
érlelődött meg Wesselényiben. (412.) E konf
liktus különböző megnyilvánulási formáira
(pl. Thun Leó és Pulszky Ferenc élénk vissz
hangot kiváltó polémiájára, amely feltehe
tőleg Wesselényit sem hagyta közömbösen)
viszont már nem tér ki, s azt sem próbálja
meg kinyomozni, milyen — akár élőszóbeli,
akár nyomtatott — információs forrásokból
merítette a Szózat „polgári halottként"
Gräfenbergben tartózkodó írója a szláv
nemzeti törekvésekre vonatkozó értesülé
seit. Hiányoljuk Wesselényi elgondolásai
nak a Palacky-féle — szintén a Habsburg
monarchia föderatív átalakítását javasló,
csakhogy ezt az elvet a magyar korona
országaira is kiterjeszteni kívánó — ausztroszláv koncepcióval való szembesítését is.

A Szózat utóéletének vizsgálatába sem bocsát
kozik bele a monográfia (az 1940-es években
megjelent új kiadás tényét még mint biblio
gráfiai adatot sem regisztrálja), csupán a mű
egykorú fogadtatásáról ad számot. Ezzel
kapcsolatban egy apró, filológiai természetű
észrevételt kell tennünk. Trócsányi megem
lékezik (471—472.) arról a Wesselényi mun
kájára reflektáló, francia publicista tollá
ból származó névtelen röpiratról, amely
1843-ban Lipcsében látott napvilágot; szer
zőjének kilétéről azonban nem nyilatkozik.
Az újabb szakirodalom — Asztalos Miklós
nyomán — Auguste de Gerando művének
tekinti a könyvecskét. Ha Trócsányi esetleg
nem fogadja el ezt a feltevést, úgy közölnie
kellett volna a maga ellenérveit; a korábbi
kutatási eredmények egyszerű figyelmen
kívül hagyása viszont semmiképpen sem
helyeselhető.
A kiadó ízléses tipográfiai kivitelben,
jó minőségű papíron bocsátotta közre Tró
csányi Zsolt monográfiáját, ám szigorú
megrovásra szolgált rá azzal, hogy a könyvet
névmutató nélkül jelentette meg, és így —
alig néhány lapnyi terjedelmi többlet meg
takarítása érdekében — lényegesen csök
kentette egy, a korszak valamennyi kutatója
számára nélkülözhetetlen forrásmunka hasz
nálhatóságát.
Oltványi Ambrus

JÓKAI MÓR ÖSSZES MÜVEI
Szerk.: Lengyel Dénes és Nagy Miklós. Regények. — Egy játékos, aki nyer. (1882). Sajtó alá
rendezte: Nacsády József. 307 1. — Rab Ráby. (1879). Sajtó alá rendezte: Kovács Győző és
Nagy Miklós. 677 1. - A Damokosok. (1883). Sajtó alá rendezte: Végh Ferenc. 322 |. - A
három márványfej. (1887). Sajtó alá rendezte: Oltványi Ambrus. 572 1. (Jókai Mór Összes
Művei, 26., 38., 44., 50.)
'Az 1966-ban kiadott kötetekkel befe
jezéshez közeledik a regények ciklusa. A há
rom márványfej, A Damokosok az 1875
utáni korszak jellegzetes termékei. Kalandos
történelmi regények, amelyekben feltűnő
módon eluralkodnak a pusztulás képei:
kataklizmák, városok, népek pusztulása.
A vizsgált kötetek között nincs is jelentős
regény az egy Rab Rábyt kivéve.
A kritikai kiadások használhatósága,
érdeme a főszöveg helyes kiválasztásától,
néha kissé megalkotásától is függ. A vizs
gált négy kötet esetében kéziratra alig
támaszkodhattak, két esetben teljesen hiány
zik (Rab Ráby, Egy játékos), a másik két
esetben csupán töredékek — A Domokosok
nál két és fél fejezet, A három márványfej
kéziratának kétharmada — maradtak fenn.
Mind a négy esetben egységesen követték
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az egész sorozatra érvényes — helyesen
megállapított — elvet: az első kötetkiadást
tekintették a kritikai kiadás alapjának.
Figyelembe vették és a szövegváltozatokban
közlik a kézirat, az első hírlapi közlés és
a Nemzeti kiadás (a továbbiakban NK)
variánsait.
m A szövegváltozatok terjedelmességét rend
re kifogásolták a JKK recezensei. Megálla
pításunk szerint még mindig sok a feles
leges variáns. íme egy példa: Az első kiadás
-bul, -bül; -rul, -rül; -tul, -tül ragjait a NK
következetesen -ból, -bői; -ról, -ről; -tói,
-tői formákra változtatja. A vizsgált kötetek
egységesen visszaállították az első kiadásnak
megfelelő állapotot, de e variánsokkal már
nem szaporították a szövegváltozatokat,
csak összefoglaló regisztrálást adtak. (Rab
Ráby, A három márványfej)

Nem így járt el az Egy játékos sajtó alá dezésekor). Csupán azokra az esetekre gon
rendezője! Esetenként feltünteti a varián dolunk, ahol nyilvánvalóan helyesebb szö
sokat, mivel szerinte: „Az NK változtatá veget közöl a NK!
sairól, amelyekben nem mutatkozik semmi
A szövegeltérések közt gyakoriak az
féle egyértelmű tendencia — csupán az egyen egyes szám — többes szám variánsok. Sajnos
kénti közlés adhat képet." (26. köt. 257.) sok esetben a rosszabb megoldást választot
A szövegváltozatok azonban mást bizonyí ták. Ilyen esetekre gondolunk: „vállaikat
tanak: 13 : 9 abbul (NK: abból) 16 : 3 vonogatták" (Egy játékos 10 : 9). Nem vet
teglábul (NK: téglából) 23 : 16 toronybul ték figyelembe a NK helyes (vállukat)
(NK: toronyból) 52 : 8 földrül (NK: földről) alakját. Hasonlóképpen a rosszabb válto
68 : 19 boltoktul (NK: boltoktól) 85 : 14 zatot közli A Damokosok is: „cibálják a meg
szagárul (NK: szagáról) és még 150 eset
választott üstökéit" (135 : 21, NK : üstökét),
éppen a NK meglehetősen következetes „nagyokat húzott... mezítelen talpaira"
tendenciáját bizonyítja. így e variánsok (151 : 18, NK: talpára).
közlése nemcsak felesleges, de 4 oldallal
A felyül (felü») határozószó használatában
növelte a szövegváltozatok terjedelmét.
is nagy tarkaság tapasztalható. A NK kö
Barta János — mint az első hat kö vetkezetesen a ma is használatos köznyelvi
tet recenzense (ItK 1963. 513.) — meg formára javít (felül v. fölül). Az Egy játé
jegyzi, hogy a sorozatszerkesztők „erélyes kosban „felyül" (24 : 3, NK: felül), A Domo
kézzel" nyúltak Jókai szövegeihez. Kor kosokban „felyülről" ( 1 8 : 2 , NK: fölülről),
szerűsítésük azonban nemcsak, a helyes a Rab Rábyban viszont föjülről (431 : 14,
írást, de a művek stílusát és hangulatát
Üstökös: fölyülről, NK: felülről) alak szere
is befolyásolta. Barta János és a későbbi pel. A három márványfejben pedig a követ
recenzensek (Rigó László ItK 1964. 5—6. kező alakokban fordulnak elő: felül (30 : 18,
szám) méltán fájlalják ezt. A későbbiek kézirat: felyül) felyülről ( 6 0 : 8 , Nemzet,
ben a módosítások (JKK 24. kötetében) NK: felülről) felül (194:24, N: felyül)
valamit javítottak a helyzeten, a vizsgált
felülről (195 :30, N: felyülről) felyülmul
kötetekben is érezhető a hatásuk. A Rab (300 : 13, N, NK: felülmúl) felyülről (364:8,
Ráby a latin szavakat, főleg jogi kifejezéseket
N, NK: felülről) Mivel a kézirat és az első
már eredeti alakjukban, az első kiadásnak
folyóiratközlés elég következetes az elavult
megfelelően közli.
tájnyelvi alak használatában, célszerű lett
A továbbiakban főleg olyan esetekkel volna a jelen zűrzavart egységesíteni, lehe
foglalkozunk, amelyek megbontják a stílus tőség van ugyanis ilyen mértékű emendáegységességét és a kiadási elvekkel sem egyez cióra, e tarkaság egyáltalán nem nyelvi
gazdagságot tükröz.
tethetők össze.
Érthetetlen, hogy miért használja a Rab
Kifogásolnunk kell azonban A DamokosokRáby a régies, helytelen kiejtést tükröző ban alkalmazott önkényes emendációt. Az el
fokossát, Pilátussal stb. alakokat? A kiadási ső kiadásban „berendezték a legszebb szo
elvekben (a JKK 1. kötetében) határozottan báit" olvasható. A JKK (38.) a várkastély
elvetik a hosszú mássalhangzó alkalmazását szóval kiegészíti. Ha a NK szövegét közíi
a lógg, erőssen, kocsissá stb. szóalakokban („berendezték a vár legszebb szobáit")
s ezt a későbbi új szempontok sem módosítot elfogadható lenne. Annál is inkább helytelen
ták (JKK 24. kötetében), továbbá a kötet e betoldás, mert Jókai elég következetesen
szövegváltozatainak bevezetésében sem ta várról beszél.
láltuk indoklását. Az alábbi eseteket kifo
A szövegösszevetéseket a szúrópróba ellen
gásoljuk: dragonyossaival (20 : 2), Pilátussát őrzési módjánál nagyobb alapossággal vé
(27 : 34), fokossát (30 : 1), vezérkolompossát geztük el, így nyugodtan állíthatjuk, a köte
(405 : 19). (A szövegváltozatokban minden tek pontos, megbízható szöveget tartalmaz
esetben ködlik a NK helyes variánsát.) nak, hibaszázalékuk nem haladja meg az
így önmagában ugyanis — a többi következe eddig kiadott regények átlagát.
tesen korszerűsített szóalak közt — nem
A szövegromlások egy-egy esetére az
különösebb nyelvi sajátosság. A többi kötet alábbiakban hívjuk fel a figyelmet: El
ben is a mai helyesírásnak megfelelő alakban csúfolt (JKK 204.) helyett az első kiadás
fordulnak elő.
ban elcsúfult olvasható, „ . . . három csaták
Amennyiben bizonyos esetekben elfogad ban esett el" (JKK 205.) helyett viszont ez
juk a NK szövegét (pl. szövegbetoldásoknál), áll az alapszövegben: „ . . . három a csatá
kívánatos lett volna egy szűkebb értelmű
ban esett el." (A Damokosok)
emendáció végrehajtása (vö. A magyar
A Rab Rábyban makacsul ragaszkodnak
klasszikusok kritikai kiadásának szabályzata a nyilvánvalóan hibás kaszna tiszt (JKK 247.)
Bp. 1962. IV. (4/a), ugyanis feltételezhető, alakhoz. (Alapszövegben: Kaszna tiszt.)
hogy a javítások egy része is Jókai kezétől Szövegváltozatként közlik a NK helyes ki
származik (még ha fenntartásokkal is fogad igazítását: katonatiszt. Ez annál is inkább
juk Jókai fogadkozását a NK sajtó alá ren furcsa, mert az első kiadás végén közölt
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hibajegyzék is — amelyet több esetben
figyelembe vettek — feltünteti e sajtóhibát.
(Ha van jelentése — előttünk ismeretlen —
akkor hogyan maradhatott ki az igen gon
dosan összeállított magyarázó jegyzetek
ből?)
Végeredményben szövegromláshoz vezet
nek a sajtóhibák is, hisz e kötetek alapján
készülnek majd a népszerű kiadások. Kéthárom jelentéktelen sajtóhiba mindegyik
kötetben található, azt meg sem említenénk,
de A három márványfej szedője elfogadhatat
lanul sokat hibázott. Van olyan oldala a kö
tetnek (74.), amelyen 11 sajtóhibát számlál
tunk össze. Kritikai kiadásról lévén szó,
kissé sokalljuk!
Szövegbetoldásra két esetben került sor,
mindkét esetben a kiadási elveknek megfele
lően csak a NK-ban található szövegrészletet
ültették az Egy játékos ill. A három márvány
fej főszövegébe. Nem éltek a szövegbetoldás
lehetőségével a Rab Ráby szerkesztői. Igaz,
hogy a szövegrész (JKK 614. egy bekezdés:
„Nevezetesdolog.. . " - t ó l „ . . .akadni sehol."ig) csupán az Üstökösben szerepel, az első
kiadás már elhagyta. A főszöveg megállapí
tásánál kívánatos azonban, hogy a legtelje
sebb változat alakuljon ki. A kritikai ki
adások szabályzata (i. m. II. 4. pontja)
is a főszövegrész javára dönt, vagy a varián
sok közé helyezésnek indoklását kéri. (A Do
mokosok sajtó alá rendezője szabályszerűen
megindokolja a szövegrészlet mellőzését!
JKK 250.) Továbbá az sem utolsó szempont,
hogy a tízszeres példányszámú népszerű
változat is csak a főszöveget közli.
A kötetek filológiai apparátusának szer
kezeti felépítése szabályszerű és egységes,
a lehetőségeken belül egyéni megoldásokra
törekedtek a szerkesztők.
A legtöbb újdonságot tartalmazó részek
a keletkezéstörténeti fejezetek. Ez érthető,
hiszen a vizsgált regények — a Rab Ráby
kivételével — forráskritikai szempontból
is elhanyagolt művek. Szinte teljes egészé
ben úttörő munkát kellett végeznie Oltvá
nyi Ambrusnak A három márványfej forrásai
nak tisztázásához. A kiválóan megszerkesz
tett fejezetben tudományos alapossággal
mutatja ki a négy főforrást, részletesen
elemzi Jókai módosításait. Űj forrásra hívja
fel a figyelmet A Damokosok jegyzetében
Végh Ferenc. Három fő egyezési ponton meg
győzően bizonyítja, hogy Jókai Georg Kraus
krónikáját is felhasználta. A „Camp des
Tartares" új értelmezését tartalmazza az
Egy játékos forráskritikai fejezete. Jókai
„tatár tábor" értelemben használja, Nacsády
József meggyőzően helyesbít „kárhozottak
táborára". A Rab Ráby esetében inkább
csak összegező munkára kerülhetett sor,
a főforrással (Justizmord) való összevetés
Gálos és Sőtér tanulmányain alapul. A sok
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szempontot felölelő, további kutatásokra
is ösztönző kitűnően megszerkesztett feje
zet Nagy Miklós munkája.
A Rab Ráby forráskritikai fejezete közli
legteljesebben a noteszok anyagát. (Csupán
az ún. „homályos utalásokat" és ismeretlen
rendeltetésű számokat hagyták el.) A Damo
kosok csupán Jókai forrásmegjelöléseit tartja
közlésre érdemesnek, az Egy játékosban is
elmosódik a noteszok anyaga. Barta János
azon az állásponton van (i. m.), hogy a kö
tetek teljes egészében közöljék — a „minden
kötet önálló egység" elven — a noteszok
rájuk vonatkozó anyagát. Mivel azonban
a noteszok is helyt kapnak a sorozatban,
meggondolandó, hogy a 28 notesz szövegét
— három-négy kötetnyi anyagot — kétszer
kiadjuk-e?
A továbbiakban a keletkezéstörténeti
rész egyéb problémáira szeretnénk utalni.
Úgy érezzük, A Domokosoknál a keletkezés
történeti fejezetet bevezető általános elmél
kedés túlságosan hosszúra sikerült, vélemé
nyünk szerint teljesen elmaradhatott volna.
(JKK 213-216.) A fejezet végét azonban
láthatóan elkapkodta szerkesztője (érez
hetően későn jutott a noteszok kéziratos
anyagához), így a Jókai által említett két
forrást kurtán-furcsán elintézi, mondván:
e z . . . „nem lehetett igazi forrása A Domo
kosoknak." (JKK 231.) Tudományos mun
kában ez nem túlságosan meggyőző érv.
Az egész fejezet meglehetősen bizonytalan
kodó, „lehet-talán" hangú írás. Hadd hivat
kozzunk ismét Oltványi Ambrus imponáló
biztonságú, hatalmas anyag filológiai fel
dolgozásán alapuló fejtegetéseire.
Az Irodalom-fejezeteket általában gondos
összegező munka jellemzi. Nem hiányaikat,
csupán terjedelmességüket kifogásolhatjuk.
Mintaszerű munkaként kell kiemelni a Rab
Ráby irodalom-fejezetét (Nagy Miklós mun
kája). Nem ömleszt jelentéktelenségeket,
feldolgozási módjával minősít, kiolvasható
belőle mindaz, amit érdemes újra végigol
vasni: elsősorban Sőtér István, Gálos Rezső,
Szerb Antal tanulmányait.
Ennek ellenkezőjét kell elmondanunk
A Damokosok azonos fejezetéről. Az érez
hetően szegényes irodalomból aránytalanul
nagy fejezetet kerekített: előfizetési felhí
vások, hirdetések feleslegesen részletes ismer
tetése, céltalan erőlködés egy-egy lábjegy
zetben található címért. Majd két oldalon
keresztül citál egy hibáktól hemzsegő jelen
téktelen ismertetést (Prém Józsefét, JKK
238—240.). Röviden is helyreigazíthatunk,
mint ahogyan ez A három márvány fej-ben
Kónya Judit 196l-es utószaváról olvasható.
És hogy mindez arányosan és tömören is
összefoglalható, arra bizonyíték az Egy
játékos azonos fejezete, amely egyharmad
nyira sűríti a hasonló terjedelmű anyagot.

Már a Mikszáth kritikai kiadás filológiai
apparátusának indokolatlan felduzzasztása
is többekben aggodalmat keltett. Egy szigo
rúbb rostán a kitűnően megszerkesztett
Rab Ráby irodalom-fejezetének is fennakad
két cikke. (Tolnai Vilmos: Jókai és a magyar
nyelv 1925. Tompa József: Jókai és Csokonai
stílusbeli kapcsolata 1951. az utóbbi ismerte
tésére a kötet egy oldalt fordít.) Klaniczay
Tibort idézzük: „Felesleges mindaz, ami
tulajdonképpen már egy monografikus mun
ka része . . . egyes művek nyelvéről, stílusá
ról, verseléséről... szóló mindenféle fejte
getés, hasonlóképpen az eddig megírt ilyen
fejtegetések részletes ismertetése." („A tex
tológiai munka helyzete" Marxizmus és iro
dalomtudomány c. kötet Bp. 1964. 238.)
A magyarázó jegyzetek tartalmi és mód
szertani kérdéseivel láthatóan nagyobb rész
letességgel foglalkoztak a JKK recezensei,
mint a jegyzetapparátus egyéb fejezeteivel.
(Különösen Rigó László ! i. m.) Részben en
nek is köszönhetők a jól használható,
lexikon részletességű tárgyi és nyelvi ma
gyarázatok. (Csak zárójelben jegyezzük meg,
hogy Barta János a JKK indulásakor még
beszámol a Jókai művek inspirációs hatásá
nak dokumentálásáról — ennek már nyomát
sem leltük!)
A nehezen tisztázódó szint miatt még igen
sok a felesleges magyarázat. Az egyik recen
zió az érettségizett olvasó tudásszintjét
javasolja mérceként. Szerintünk nyolc ál
talános végzettséggel is ismerni kell a követ
kező szavak fogalmi tartalmát: predikátum
(5.), exmissió (9. ), mutatió (11.), forspont
(20.), patvarista (20.), lázár (227), fűzfaalma
(228.) a Rab Rábyból; lázár (103.), tökkolop
(110.), számszeríj (30.), cserzés (39.), babérfa
(50.), macskaméz (82.), categorice (118.),
pálmabor (194.) A Domokosokból; rézpléh
(47.), piazza ^303.) A három márványfejből.
Felesleges magyarázatot adni akkor is,
ha a szövegből kiderül a szó jelentése {„almázia" Rab Ráby 348.) Ne ismertessük az ilyen
közismert bibliai személyek történetét mint
(A három márványfej 7.), Lót felesége
(A Domokosok 284.), Góliát (A Domoko
sok 4L, Rab Ráby 296.). És ugyan ki nem
ismeri a Gulliver (Egy játékos 64.) és a Dandin
György (Rab Ráby 231.) szerzőjét? Teljesen
felesleges megjegyezni, hogy az ÉrtSz éppen
az adott szót hozza példaként. Szerencsére
ez csak egy kötetnél fordul elő (Rab Ráby
219.:.26, 298 : 16, 354 : 23 jegyzeteinél).
Szembeötlő következetlenségek is elő
fordulnak. Egyazon mondatban fordul elő

az obolus és a talentum, csak a talentumot
magyarázzák. (A három márványfej 129.)
A schismaticus-ra nincs magyarázat, de
a 200 oldallal későbbi schismá-ra van. (A há
rom márványfej 25. ill. 224.)
Viszont magyarázatra szorultak volna
a következő idegen szavak: opulentia (387.),
suppleálni (482.), evapórál (482.) a Rab
Rábyból; denunciál (210.), diatriba (211.)
az Egy játékosból, expediens (25.), apostasia
(95.) A három márvány fejből.
Rossz jegyzetre igen ritkán bukkan az
olvasó. A hajóalattság-ot (Rab Ráby 476 : 24)
szerintünk nem „vékony hajókötél" értelem
ben használja Jókai (amint ez a szövegből
is kiderül: „ . . . hogy láncolják a vastag
hajóalattsághoz az ő Ráby Mátyását..."),
hanem fedélzet, hajófenék — tehát valami
deszka-padozat — a kifejezés jelentéstar
talma.
Gyakoribb a tanácstalanság, bizonyta
lanság beismerése. Soncha barlangját nem
találta meg A Domokosok jegyzetelője (JKK
126 : 27 ill. 300.). Nem is csoda, hisz rossz
irányban kereste. (Krím!) Jókai ugyanis
egy Bécsben előadott darabból veszi hason
latát („Die Höhle Soncha").
Nemegyszer Jókai fantáziájára hivatkozva
mondanak le a magyarázatról. Tyr isten
neve nem Jókai képzeletében született
(A három márványfej 83.) Az északi germán
mitológiában gyakran szerepel ez a had
isten (vö. Révai Nagy Lexikon XVIII. 575.).
Továbbá a tatárépítmények leírásánál (A Do
mokosok 49.) sem csupán „fantáziája lobo
gott", hanem megírta ennek már egy csil
logóbb, francia változatát egy-két évvel előbb
az Egy játékos c. regényében is mint „tatár
tábort". A Palais-Royal árkádsorainak tarka
építményeiről számtalan francia forrásban
olvashatott, pl. Balzac regényeiben is.
Végül egy utolsó, az egész sorozatot
érintő kérdés. Nem találtuk magyarázatát
annak, hogyan kerülhetett az Egy játékos
(1882.) mintegy tíz évvel korábbi keletkezésre
utaló helyre (26. kötet!). Ez azért bosszantó,
mert így megbomlott a regényciklus kronolo
gikus rendje.
Összegezésképpen elmondhatjuk — mint
ahogyan ez a részletes elemzésből is kiderült
— a Rab Rábyí és A három márványfejet
igen jó kötetnek tartjuk, A Domokosok
kissé gyengébbre sikerült, de egy ilyen sok
kötetes sorozatnál lehetetlen, is az egyenletes
színvonal biztosítása.
Szakács Béla
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