
A kissé talán túlméretezett kiadási apparátus 
jól szolgálja a kötet hasznosítását. (Általános 
megjegyzések, rövidítések, könyvészet, irodalom, 
magyarázó jegyzetek, szó- és kifejezések 
jegyzéke, névmutató.) A képmellékletek ritka 
vagy eddig nem láthatott művek eredetijét be
mutatva, nem szokványos illusztrációval szol
gálnak, de kiválóan dokumentálnak. Kár, hogy az 
apparátusba a kelleténél több elírás, sajtóhiba 
került, és hogy nem egészen arányos mértékű és 
milyenségű az egyes művek jegyzetelése. 

Az említett elírások, sajtóhibák közül csak 
néhányat említünk: „Rákóczi Ferenc, II. 
1676-1735 - az i 70.5(0-11 közt folyó kuruc 
szabadságharc vezére" volt. (798.1.) - Nem való
színű, hogy Sárospatakon („város az MNK-ban") 
1672-vel egyszersmindenkorra megszakadt volna 
a helyi főiskolai gyakorlat és hagyomány, mint 
ahogy ez derül ki a 800. lap jegyzetéből. - Teleki 
Sándor második felesége aligha halhatott meg 
1648-ban, mert ekkor még az első felesége sem 

A XIX. század nagy írói levelezései sorában 
ismét egy újabb gyűjtemény kritikai kiadásának 
örülhetünk: a lassan befejezéséhez közeledő Jókai 
Mór összes Művei akadémiai sorozatban meg
jelent Jókai 1833 és 1875 közötti levelezésének 
két tekintélyes kötete. 

A több mint 700 levél igen jelentős irodalom
történeti forrásgyűjtemény. Elsősorban a majd 
csak megszülető modern Jókai-biográfia el
készítéséhez szolgáltat nélkülözhetetlen forrás
anyagot. Családtagjaihoz, főleg édesanyjához, 
testvéreihez és feleségéhez írott leveleiből 
pontosan rekonstruálhatók Jókai életútjának 
nagy fordulópontjai (a tanulóévek lezárulta, az 
első művek megjelenése, 1848-49 stb.), minden
kori életkörülményei, anyagi helyzete. A Jókai
levelek gyakran szólnak az írói pálya egyes 
állomásairól, a jelentősebb regények, drámák 
megszületésének időpontjáról, a keletkezés külső 
körülményeiről, indítékairól, és sok fontos adatot 
tartalmaznak Jókai különböző lapjainak, vállal
kozásainak megindulásáról, sorsáról, művei és 
lapjai fogadtatásáról. író és szerkesztő barátaival 

született meg. (685. 1.) Nem kis feladat a sokágú 
erdélyi főrend családtagjainak ügyeiben, adatai
ban a tisztánlátás, és ráadásul mint lenni szokott, 
az éppen aktuális, keresett név hiányával találkoz
hatunk, mint például az érdemben fontos Kornis 
Zsigmond gubernátor esetében. - Túl-
magyarázásnak véljük, amidőn a jegyzetelő általá
ban feltételezi az európai nagy városok hova
tartozásának ismeretét, de Szegedről, Debrecen
ről stb. tudatja, hogy a MNK-ban vannak, s úgy
szintén Brassónál, (Brasov), Kolozsvárnál (Cluj) 
stb. is közli, hogy ezek a RSZK-ban levő városok. 

Mindent összevetve azonban elmondhatjuk, 
hogy alapvetően hiányzott, jól hasznosítható 
könyv áll e kiadással rendelkezésünkre. Itt az 
ideje, hogy Pápai Páriz Ferenc tudománynak el
kötelezett, „cselekedettel és valósággal" kivívott 
életműve e jeles kezdeményezés nyomán is mi
hamarabb teljes megvüágítást nyerjen. 

Gyenis Vilmos 

váltott levelei értékes adalékok a kor irodalmi 
életének, az irodalom és a művelődés fórumainak 
(lapok, kiadók stb.), a korszak olvasó
közönségének szociologikus igényű tanul
mányozásához. Az 1860-as évek végétől kelet
kezett levelek kiemelkedően fontos csoportja a 
Kertbeny Károllyal, illetve az egyes külföldi 
kiadókkal, szerkesztőkkel (Franz Wallner, Otto 
Janke, Julius Rodenberg stb.) folytatott 
levelezés, amely szinte teljes képet ad a Jókai
művek világirodalmi recepciójának meginduló 
folyamatáról. A Kertbenyhez írott levelek jelen
tőségét még az is növeli, hogy bennük Jókai -
érdemben akarván befolyásolni műveinek kül
földi megjelentetését - gyakran rangsorolja és 
minősíti is regényeit, novelláit, s egyik-
másikukról tömör keletkezéstörténeti magyará
zatot vagy tartalmi elemzést ad. 

A hatalmas levelezés a Jókai elbeszélő mű
vészetét kedvelő, de Jókait mégsem eléggé ismerő 
olvasóban talán némi csalódást, hiányérzetet kelt. 
Az esetleges csalódást vagy hiányérzetet a Jókai 
által írott levelek jellege, karaktere okozza. Amíg 

JÓKAI MÓR LEVELEZÉSE I—II. 

1. kötet: 1833-1859. összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Kulcsár Adorján. Bp. 1971. Akadémiai K. 
489 I.; 2. kötet: 1860-1875. összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Oltványi Ambrus. Bp. 1975. 
Akadémiai K. 1011 1. 
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például Petőfi vagy Arany nagy gondolati-érzelmi 
intenzitású levelei izgalmas bepillantást engednek 
e költők műhelyébe, gyakran művészi, esztétikai 
nézeteik summáját adják, s leveleikben valóban 
feltárul teljes személyiségük is, addig jókai 
leveleinek meghatározó többsége (kivéve néhány, 
életének válságos pillanataiban született, édes
anyjához, feleségéhez szóló levelet) csak 
tájékoztat, üzen vagy üzenetet közvetít, kér vagy 
intézkedik. Jókai levelei alig vallanak az írói 
munka folyamatáról és műhelygondjairól, a 
teoretikus elem is igen ritka bennük, az előadás
mód pedig általában személytelen. Bizony, Jókai 
elbeszélő művészetének és művész személyi
ségének vizsgálatához e levelezés kevés támpontot 
nyújt, a kutató fő forrása változatlanul az epika 
és a személyesebb hangvételű publicisztika 
marad. 

Jókai az 1840-es évektől az 1870-es évekig 
tartó emberöltő nagy politikai-társadalmi 
harcainak nevezetes, sokszor alakító befolyású 
résztvevője volt, - természetes tehát, hogy levele
zése politikatörténeti forrásanyag is. Elsősorban 
Jókai politikai pályájának egyes periódusairól 
szolgáltat érdemi információkat: az 1848-49 
alatti vagy az 1875-i pártfúziót közvetlenül előző 
politikai működéséről meglepően keveset, az 
1860-as évekbeli, itt. az 1870-es évek elejei tevé
kenységéről viszont annál többet és fontosabbat. 
- Az 1861 és 1875 között született levelek 
összességéből egy másfél évtizedes politikai pálya
szakasz valóságos eseménytörténetét ismerjük 
meg. Mindenekelőtt Jókai ötszöri képviselővé 
választásának izgalmas stációit: 1861 és 1865: 
Baranya siklósi kerületének képviselője; 1869: a 
terézvárosi választás, ahol vele szemben Gorove 
István miniszter maradt alul; 1872: Terézváros
ban kínos vereséget szenvedett, majd győzött 
Baranya dárdai kerületében; 1875: győzelem a 
Józsefvárosban. Sok érdekes tényt, összefüggést 
tudunk meg arról, hogyan indította útjára 
1863-ban A Hon c, nagyhatású ellenzéki napi
lapját, 1867-ben az Igazmondó c. néplapot, és 
mennyire kezdeményező szerepet vállalt 
1869-ben a Horn Ede szerkesztette Neuer Freier 
Lloyd c. német nyelvű lap kiadásában. Ám az 
eseménytörténeten túl világosabbá válik előttünk 
az az igen ellentmondásos politikai út is, amelyet 
a határozati, majd balközép párti Jókai az adott 
tartalmú kiegyezés megakadályozását, ül. az 
1867-es közjogi alku jobbítását célzó küzdelem 
vállalásától a dualista rendszer teljes elfogadásáig 
és szolgálatának feltétlen vállalásáig tett meg. 

A levelezés gazdag forrás a korszak leg
nagyobb ellenzéki pártjának, a balközépnek a 
tízéves történetéhez. Jókai, Tisza, Ghyczy és 
mások levelei újabb oldalról világítják meg az 
1865-66-i pártalakulás, majd a kiegyezést követő 
első nagy válság, az 1867 végei időleges párt
szakadás körülményeit; a balközép furcsa maga
tartását és a 48-as párttól való elhatárolódását az 
1869 tavaszi választások idején; a párt feltűnő 
kormányhűségét az 1870-i porosz-francia háború 
és az 1871-i cseh válság alatt; az 1872 nyarán 
elszenvedett választási vereség utáni stratégia
váltást, amikor a párt vezetői már közvetlenül a 
Deák-párttal való egyesülést tűzték ki célul. - E 
levelek értékes segítséget nyújtanak a párton 
belül elkülönülő csoportok, a pártvezérek és 
politikai nézeteik pontosabb karakterizálásához 
is. Tisza Kálmán a párt túlnyomó többségét ki
tevő, de ingadozó centrumra támaszkodott, 
amelynek bázisa főképp a tiszántúli közép- és 
kisbirtokosság, s részben az arisztokrácia. Ravasz 
és demagóg politikus, nagy taktikus volt, aki köz
jogi vonatkozásban a kiegyezésnek csak szerény 
korrekcióját kívánta; a külpolitika kérdéseiben 
sokszor a Deák-pártnál kormánypártibb, a polgári 
reformok és a nemzetiségek ügyében pedig rendre 
jobboldali, feudalisztikus színezetű nézeteket 
vallott. Ghyczy és társai inkább az észak
dunántúli és alföldi középbirtokosság egyes 
csoportjait képviselték a pártban; nézeteik 
Tiszáéhoz voltak hasonlóak; arról nevezetesek, 
hogy a hatalommal való megalkuvás folyamatát 
és gyakorlati lépéseit rendszerint ők kezde
ményezték. Jókai a baloldalibb, magát 48-asnak 
tekintő polgári, értelmiségi és hajdani köznemesi 
csoportosulás vezetője volt; az 1867-i törvények
nek több ponton lényegi módosítását akarta, a 
belpolitika terén liberálisabb elveket vallott. Ö és 
hívei elég sok gondot okoztak Tiszának, aki 
leveleiben nem győzte figyelmeztetni őket: ne 
lépjenek le a közösen kitűzött útról, ne kacér
kodjanak a szélbal, majd 48-as párttal való össze
fogás gondolatával. Az emigrációból Jókai segít
ségével hazatérő Horn Ede és Ludwigh János 
kicsiny csoportja a hazai haladó magyar és német 
ajkú polgárság, sőt egyes kvalifikált munkás
rétegek hangadója lett. ök az ország nyugati, 
főleg angol mintájú polgári átalakításáért har
coltak, és a Deák-párt liberális elemeivel is keres
ték az együttműködést, - Tisza állandó aggo
dalmaitól, ellenérzéseitől és Jókai rokonszenvétől 
kísérve. — Persze, a levelezés óva int eme ellen
tétek, s főleg Jókai és Tisza időleges konflik-
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tusainak a felnagyításától, amelyre pedig már 
egyes kortársaik is hajlamosak voltak, s amely 
némely mai kutatótól sem idegen. Mert végül is -
a kétségtelen belsó' viták, nézeteltérések ellenére 
- Tisza, Ghyczy és Jókai 1868 és 1875 között, 
az országgyűlésen vagy más fontos fórumon, 
minden lényeges kül- és belpolitikai kérdésben 
együtt lépett fel, foglalt állást és szavazott, s 
együttesen készítette elő a volt középnemesi, 
valamint a nagybirtokos osztály hatalmi osztoz
kodásának szimbolikus aktusát, az 1875-i fúziót. 

* 

Érdekes, hogy legnépszerűbb regényírónk 
közérdeklődésre joggal számottartó levelezése 
összegyűjtve most, a kritikai kiadásban jelent meg 
eló'ször. A levelezés kiadására a századelőn Révai 
tett ugyan már kísérletet, vállalkozása azonban 
terv maradt csupán. Azóta elég sok Jókai-levél 
megjelent különböző lapokban, folyóiratokban, 
kiadványokban, de a levelek nagyobb részét 
ez ideig még csak nem is publikálták, - s ez a tény 
feltétlenül növeli a forrásgyűjtemény kiadásának 
jelent őségét.«A két kötet valamennyi olyan 1875 
december előtti, Jókaitól származó, illetve neki 
írott levelet tartalmaz, amelyet az irodalom
kutatás és a két sajtó alá rendező a gyűjtés le
zárásáig és a kötetek nyomdába adásáig egy
általán megismerhetett. Mint minden gyűjte
mény, természetesen ez sem teljes: a kötetek 
megjelenése óta máris számos Jókai-levél került 
elő, s fog is még előkerülni, - jóval több, mint 
ahogy a kötetszerkesztők vélik. Nem kevésbé 
éppen e levelezés kiadása csalja majd napvilágra 
az újabb és újabb, most még lappangó Jókai
kéziratokat. 

A kötetek szövegközlő gyakorlata némileg 
eltér egymástól. Az 1. kötet valamennyi levelet 
teljes szöveggel és főszövegben közöl, a 2. kötet 
viszont a Jókaihoz írott levelek közül „a jelenték
telen tartalmú, merőben magánkörülményekről 
tájékoztató (pénzkérő, üdvözlő stb.) leveleket, 
táviratokat a Fontes sorozat gyakorlatával 
egyezően Regestáb&n" adja közre. Ez utóbbi 
gyakorlat helyes: a nem magától az írótól szár
mazó, nem érdemi levelek teljes szövegű közlése 
valóban felesleges. Két kritikai megjegyzésem 
mégis lenne. Először: a sorozat szerkesztés már az 
1. kötetben is érvényesíthette volna a regesztázás 
módszerét; nem szerencsés ugyanis (viszont, 
sajnos, igen gyakori!), ha egy sorozaton belül 
nem egységes a szöveg közzétételének módja. 
Másodszor: a regesztázás gyakorlatában nagyon 

kell ügyelni a tartalmi szelekció megalapozott
ságára. Oltványi Ambrus helyében nem soroltam 
volna a Regestába gr. Keglevich Béla 1869. június 
19-i és Josef Wysocki 1871. október 8-i levelét. 
(Vö. 2. kötet 959. 1.) Gr. Keglevich, aki a bal
közép Jókai vezette baloldalához tartozott, 
1867-69-ben érdekes levelezést folytatott 
Jókaival, s ez a levél ama levélcsoport kiegészítő 
része, kettőjük politikai kapcsolatának doku
mentuma. Különben tartalmilag sem érdektelen: 
gr. Batthyány Kázmér Örökösei és a kincstár 
konfliktusa a kor jellemző históriája. De Wysocki 
levele is érdekes és lényeges adalék: Jókai és A 
Hon gyűjtéssel támogatta az 1848-i lengyel légió 
Párizsban betegen és nyomorban élő parancs
nokát, aki hálásan köszönte meg Jókaiék nemes 
gesztusát. 

Minden kritikai kiadás fő értékmérője, hogy 
mennyire hitelesek és pontosak a közzétett 
szövegek? Sajnos, a szöveghűség tekintetében 
nem dicsérhetők maradéktalanul a levelezés-
kötetek sajtó alá rendezői. Vizsgálataim szerint az 
1. kötet szerkesztője jobb, a 2. köteté köze
pesebb minőségű szövegkritikai munkát végzett. 
- Az 1. kötet anyagából találomra kiválasztott 
18 levelet összevetettem az eredeti kéziratokkal, s 
a kb. 1 ívnyi szövegben 9 súlyosabb (betű- vagy 
szóhiány stb.) és 5 enyhébb (vessző, ékezetcsere 
stb.) hibát találtam. Néhány súlyosabb hiba: 3. 
lev. 24. sor: professzor, helyesen professor; 31. 
lev. 10. sor: anyagilag segíteni, helyesen: anyagi
lag is segíteni; uo. 31. sor: Frankenburggal, 
helyesen: Frankenburgal; 45. lev. 9. sor: Ha meg, 
helyesen: Ma meg; 47. lev. 11. sor: ollyan . . . 
szép levelet számodra, helyesen: o/yan . . . szép 
levelet a számodra; up. 15-6. sor: a Szathmári 
útra, helyesen: a szathmári útra; 79. lev. 23. sor: 
nem lenne irántam, helyesen: nem lenne iránta és 
irántam; 204. lev. 2. sor: 2546 forintból, 
helyesen: 2^46 forintból. - a 2. kötetből ki
szemelt 11 levélben, összesen kb. 3/4 ív terje
delmű szövegben a szintén 5 enyhébb hiba 
mellett már 13 súlyosabb akadt. Itt is idézek 
közülük néhányat: 247. lev. 27. sor: előbb, 
helyesen: elébb; a 268. levélben érthetetlenül sok 
a szövegzavar: 3. sor: láttad, helyesen: látód; a 4. 
sor helyesen így van: most meg kevesebbet tör-
lesztesz a .. .; 6. sor: alkudozni... ezt ne csináld, 
helyesen; alkudni... ezt ne ismételd; 13. sor: ne 
égjen a körmömre és 15. sor: mint a leveledben, 
az a névelő egyik kifejezésben sem kell; 271. lev. 
6. sor: egymást, helyesen: egymás; 276. lev. 3. 
sor: konferentiát, helyesen: conferentiát; 278. 
lev, 4. sor: jelzett, helyesen jegyzett. - Mindkét 
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kötetben - a főszövegben és a jegyzetek idézetei
ben egyaránt - elég sok a durva sajtóhiba is: 
betűcserék, értelmetlen mondatok, sorelcsúszá
sok. Ezek egyik részéért a kötetszerkesztők, a 
másik részért a nyomda a felelős. - összegezve, 
az e kötetekben tapasztaltnál gondosabb szöveg
kritika, nagyobb szöveghűségre való törekvés vár
ható a kritikai kiadások sajtó alá rendezőitől. 
Felmerül a lektorok felelősségének a kérdése is: 
az ő munkájuk - úgy tűnik - jórészt kimerült a 
szövegválogatásról és a jegyzetekről szóló véle
ményadásban, a szöveghűség ellenőrzésével 
azonban kevésbé törődtek. 

Mindkét kötet terjedelmének majdnem a felét 
teszi ki az egyes levelek tárgyi-nyelvi problémáit 
magyarázó jegyzetapparátus, amelyet a sajtó alá 
rendezők ugyan nem azonos színvonalon, de egy
aránt elismerésre méltó szakmai felkészültséggel 
és nagy szorgalommal állítottak össze. 

Az 1. kötet jegyzetanyaga tartalmilag szoüd és 
kiegyensúlyozott. Nem markol sokat, nem tör 
látványos eredményekre, bonyolult összefüggések 
hipotetikus feltárására, de amit közöl, az rend
szerint pontos, tárgyszerű. - Kulcsár Adorján jól 
ismeri a Jókai-biográfiát: a levelek életrajzi, 
család- és helytörténeti vonatkozásairól rendre 
megbízható magyarázatot ad, az 1840-50-es 
években írott Jókai-regények, megindult lapvállal
kozások fontos keletkezéstörténeti mozzanatait 
világítja meg. Egy-egy levél pontatlan vagy 
vitatott keltezését jó filológiai érzékkel korrigálja, 
vállalva a Jókai-kutatók tévedéseinek határozott 
kiigazítását is. Például: a 15., Jókay Károlynak 
írott levelet korábban 1848-ra datálták; Kulcsár 
meggyőző tartalmi érvekkel bizonyítja, hogy a 
helyes dátum: 1845. augusztus 22. (Vö. 274-5. 
1.) A 69., szintén Jókay Károlynak szóló levél 
Jókaitól származó keltezése Pest 1848 Május 26.; 
Kulcsár azonal észreveszi a tollhibát, s a jegyzet
ben részletesen kifejti, hogy a levél valódi 
dátuma: 1849. május 26. (Vö. 327-9. 1.) -
Módszertani szempontból nem eléggé követ
kezetes és ökonomikus a jegyzetapparátus, a kri
tikai kiadások jegyzetelésének szinte valamennyi 
metodikai hibája észlelhető benne. Kulcsár 
gyakran magyaráz meg közismert neveket, fogal
makat. A levelek szövegéből egyértelműen ért
hető vonatkozásokat is előszeretettel jegyzeteli. 
Például: a 8. levélben a Vály család tagjairól, a 96. 
levélben özv. Jókayné komáromi életkörül
ményeiről, a 141. levélben a kor lapjairól közért
hetően esik szó, ezeket teljesen felesleges meg
magyarázni (vö. 269-270., 357-8., 401. 1.). A 
jegyzetekben nem ritka az ismétlődés sem, a meg-
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felelő hivatkozás alkalmazása helyett. Például: az 
első 15 levél jegyzetei állandóan ismétlik Jókai 
iskoláztatásának különböző adatait, - helyesebb 
lett volna egy helyen összegezni tanulóéveinek 
történetét. A kötet a 459. lapon külön felsorolja 
Jókai rokonságát, az egyes levelek jegyzetei mégis 
tele vannak a rokonok, a rokonsági fokok 
magyarázatával. Olykor egy levél jegyzetein belül 
is megismétlődik ugyanaz a magyarázat: a 203. 
levél jegyzetéből kétszer is megtudjuk, hogy Vali 
Mari és férje, Peti József pesti lakosok (vö. 
450-1. 1.). Kulcsár néha túljegyzetel, nem tart 
mértéket a szöveghely magyarázatában. Például: 
Klára Sándorról, Jókai pápai szállásadójáról, ill. 
Klára és diákjai konfliktusáról (5. lev., jegyzete: 
267. 1.), Kertbeny Károlyról és családfájáról (21. 
lev., jegyzete: 281-3. 1.), az 1848. októberi 
Rózsa Sándor ügyről (66. lev., jegyzete: 321-5. 
1.) túlzás annyira részletes információkat adni. -
A jegyzetapparátus dicséretére legyen mondva, 
hogy hibás, pontatlan vagy feltűnően hiányos 
jegyzetből keveset találtam. Néhányat azért meg
neveznék, a levelek sorrendjében haladva. A 29., 
1846. november 19-i levélben Jókai értesítette 
édesanyját, hogy a Hétköznapok c. regényének 
fogadtatása jó, „Báró Eötvös is igen kedvezőleg 
nyilatkozott felőle." Kulcsár a jegyzetben azt 
írja, hogy „E- József nyilatkozatáról nincs 
tudomásunk; kedvező nyüatkozatot — ismerve 
akkori felfogását a szélső romantikáról - aligha 
tehetett." (L. 291. 1.) Szerintem nincs okunk 
kételkedni Jókai közlésében; egyrészt: miért írná 
üy határozottan, ha nem hallotta volna, másrészt: 
Eötvös vonzódott a romantikához (pl. igen ked
velte Kemény egy évvel később megjelent Gyulai 
Pálját), és volt szeme a prózaírói tehetség fel
ismeréséhez is. A 35., 1847. január 5-i levél arról 
szól, hogy Jókai elvállalta a Széchenyi irányította 
Jelenkor c. lap Budapesti Napló elnevezésű 
újdonságrovatának szerkesztését. A levél jegyzete 
közli a lapról a fontosabb tudnivalókat, s ki
igazítja Jókait: Kovács Lajos, a szerkesztőség 
tagja ugyan meg akarta nyerni Kemény 
Zsigmondot is a lap munkatársának, „Kemény 
azonban Kossuth Pesti Hírlapjához. csat
lakozott . . . " (1. 295, 1.). Az igazság az, hogy 
Keményt maga Széchenyi már régebbej» szerette 
volna párthívei és munkatársai között tudni, 
Kovács „a csábító akcióknak" csupán eszköze 
volt; az ekkori Pesti Hírlapot pedig Kossuthénak 
nevezni szarvashiba: Kossuth 1844. június végéig 
szerkesztette a lapot, tőle a centralisták vették át, 
s Kemény 1847-ben a centralista csoport Pesti 
Hírlapjának lett külső munkatársa. A 101., 1852. 
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szeptember 5-i, édesanyjához küldött levél jegy
zete nem kielégítő (1. 362. L). A levélben Jókai 
elhárította édesanyja és Károly bátyjáék tervezett 
pesti látogatását. Arra hivatkozott, hogy fele
ségének „most két hétre Miskolczra kellett 
menni", neki pedig a cenzúrával akadt sok baja. 
Ha a sajtó alá rendező utána nézett volna Labor
falvi Róza miskolci útjának, több érdekes dolog 
nyomára bukkan. Róza augusztus végétől 
szeptember 20-ig nem lehetett Miskolcon, hisz a 
Nemzeti Színházban 3-4 naponként főszerepet 
játszott; ő szeptember 24-től szerződött 10 napra 
Miskolcra. Jókai egyszerűen füllentett: rendkívül 
sok munkája volt, írta a Törökvilág Magyar
országon és A kétszarvú ember c. regényeit, s 
nem tudott rokonaival foglalkozni. Egyébként 
mindezt megerősíti Jókai Várady Antalhoz írott, 
1852. szeptember 20-i, publikálatlan levele is. A 
122., 1854. február 28-i Jókai-levél jegyzeteiben 
a címzett Pompéry Jánosról azt olvassuk, hogy a 
Pesti Napló „belső munkatársa s Kemény 
Zsigmond után (1856) szerkesztője lett." (L. 387. 
1.) Ez így pontatlan: Kemény 1855. június 22-től 
1856. december 9-ig szerkesztette a Pesti Naplót, 
utána lett Pompéry a szerkesztő, majd Kemény 
1857. december 1-től visszavette a szerkesztői 
munkakört. A 144., 1855. december 12-i levél 
jegyzeteiben egy dátum téves: Laborfalvi Róza 
jutalomjátéka Jókai Könyves király c. históriai 
drámájában 1855. december 18-án, kedden volt, a 
Nemzeti Színházban (1. 404. 1.). Végül: a 197. 
levél jegyzete elfogadhatatlan (1. 445-6. 1.). A 
levelet Lisznyai Kálmán írta Jókainak, 1859. 
augusztus 17-én; a szövegből nyilvánvaló, hogy 
verset küldött az Üstökösbe, hosszasan leírva azt 
is, hogy milyen illusztrációt kér hozzá. Az 
Üstökös 1859. október 29-i számában, a 70-71. 
lapon olvasható is e képes vers, Vitézkorty, vagy: 
hogy kóstol a katona címmel, Lisznyai Kálmán 
aláírással. Minderről a jegyzet szót sem ejt. 

A 2. kötet jegyzetapparátusa rendkívül 
gazdag, magas színvonalú. A sajtó alá rendező 
Oltványi Ambrus maradéktalanul kamatoztatja 
itt nagy szakértelmét, széles körű műveltségét: a 
levelek szövegösszefüggéseinek magyarázatához 
hatalmas művelődés-, irodalom-, színház- és 
művészettörténeti, társadalom- és politika
történeti anyagot vonultat fel. Jókai életművében 
kitűnően tájékozott, az életrajzi vonatkozások 
feltárása mellett rendre utal a Jókai-művek és a 
levelezés közös motívumaira is. Sajnálatos 
viszont, hogy - főképp az 1860-70-es évek 
politikai viszonyait és köztörténetét illetően -
meglepően sok a hibás adat, a téves vagy vitat

ható megállapítás a jegyzetekben, - mintha a 
Jókai kritikai kiadás sajtó alá rendezésében 
szerzett nagy rutinja olykor óvatlanná, felületessé 
tenné Oltványit. - Módszertanilag kiérleltebb 
ez a kötet, mint az első: a világos jegyzetelési 
elvek szinte maradéktalan következetességgel 
valósulnak meg benne. Az 1. kötet felsorolt 
metodikai hibáinak itt alig találjuk nyomát: 
Oltványi szöveghelyi magyarázatokat ad, nem 
ismétel, hanem hivatkozik, s tartózkodik a túl-
magyarázástól. Szívesen él a hipotézis eszközével: 
ilyenkor alternatívákat sorol fel, és ritkán téved, 
ellenben gyakran jut bravúros filológiai meg
oldásokra. Ha nem tudott valamit felderíteni, a 
filológusi eljárás etikájának megfelelően rend
szerint külön jelzi a jegyzetekben. - Tárgyi hibát, 
pontatlanságot, szembetűnő hiányosságot többet 
találtam, mint az 1. kötetben. Néhányat itt is 
felsorolnék, szintén a levelek sorrendje szerint. A 
225., 1861. február 4-i, Vályné Jókai Eszternek 
írott levélben Jókai utal a három Jókai-testvér 
1850. szeptember 12-i vagyonelosztási meg
állapodására, az egyes birtokrészek későbbi el
adására, a testvérek közötti anyagi ügyekre (1. 13. 
1.). Minderről a levél jegyzeteiben egyetlen szó 
sincs (1. 556. 1.), s így nem is érthető a szöveg 
mondandója; az 1. kötetnek az anyagi kérdések
ről szóló levelei, illetve ezek jegyzetei tartal
mazzák a megfelelő adatokat, ezekre hivatkozni 
kellett volna. A 229., Jókay Károlyhoz írott 
levélben szó van a Pesti Hírnök 1861. március 
21-i számában, Jókay aláírással közölt rövid 
komáromi tudósításról (1. 16-17.1.); a jegyzetből 
hiányzik a határozott állásfoglalás: valóban Jókay 
Károly írta volna azt? Jogos tehát Jókai szemre
hányása? (L. 558. 1.) A 231. levélben, amelyet 
Tisza László írt Jókainak, több földrajzi név 
fordul elő, de a jegyzet nem magyarázza ezeket 
(L 559. 1.). Általában: a kevésbé ismert hazai és 
külföldi helyneveket ritkán jegyzeteli meg 
Oltványi. Számomra meggyőzően bizonyítja a 
sajtó alá rendező, hogy a 248., 1862. augusztus 
30-i levelet Jókai Ivánka Imrének írta. A levélben 
előfordul Irányi Dániel neve is. Kár, hogy a 
jegyzet nem jellemzi Jókai és Irányi ekkori kap
csolatát, s ehelyett Irányi politikai pályájának 
néhány adatát közli csupán, de ezt is pontatlanul 
(1. 575.1.). Irányi valóban „a kiegyezés után" tért 
haza emigrációjából, pontosabban: 1868 végén; 
érdekes, hogy Kossuth javaslatára választották 
meg Pécs város képviselőjének. Az helyes, hogy 
„1869-től a 48-as párt elnöke volt", de az a 
megfogalmazás, hogy „e párt utódának: az 
1884-ben megalakult Függetlenségi Pártnak 
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szintén elnöke volt", nem precíz; ti. 1874. május 
17-én kettészakadt a 48-as párt; a többségéből és 
a hozzájuk csatlakozó volt balközépi csoportból 
megalakult a Függetlenségi Párt, a kisebbség -
Irányi elnökletével - megmaradt 48-as pártnak. E 
két baloldali párt egyesült 1884-ben, Irányi veze
tésével, de Függetlenségi és 48-as Párt néven. 
Irányi ekkori politikai elveinek jellemzésére e 
mondat: „következetes harcot folytatott a 
polgári házasság és más überaus reformok érdeké
ben" elégtelen és lefokozó jeüegű. így jobb lett 
volna: közjogi téren 48-as, a külpolitika kérdései
ben és a belpolitikai reformok terén követ
kezetesen polgári demokratikus nézeteket vallott, 
- hisz gondoljunk a kiegyezéses rendszer és a 
monarchia külpolitikájának elvi elutasítására, 
haladó nemzetiségi politikájára, az általános 
titkos választójog bevezetéséért, a feudális jellegű 
kötöttségek eltörléséért és sok már polgári 
reformért vívott konok harcára. A 258., Jókay 
Károlynak írott levél keltezése helyesen 1864. 
május 4., 5. helyett (1. 44. 1.). Az Athenaeum Rt. 
nem 1869-ben, hanem 1868-ban alakult (1. a 261. 
4evél hibás jegyzetét, 583. L). A 313., 1866. 
szeptember 13-i levelet Böszörményi László írta 
Jókainak. Fontos dokumentum e levél, a szélső
bal határozott politikai szembefordulását fogal
mazza meg Deák többségi, illetve Tisza és Ghyczy 
kisebbségi egyezkedő tervezetével. Jókai közöl
te lapjában Böszörményi és társai Magyar
ország teljes állami függetlenségének vissza
állítását követelő cikksorozatát. Oltványi a jegy
zetekben nem jellemzi Böszörményi és Jókai 
viszonyát, csak Böszörményi személyéről ad 
kurta magyarázatot, de ezt is eléggé pontatlanul. 
Ezt írja: „Az 1865-i országgyűlés képviselőjeként 
a 48-as párt (az ún. szélsőbal) egyik vezetője 
volt." (L. 616. 1.) A radikális baloldali csopor
tosulásra 1865 végétől 1868 tavaszáig célszerű 
alkalmazni a szélsőbal nevet; a 48-as párt el
nevezést 1868. áprüis 2-án vették fel, korábban 
semmiképp sem lehet 48-as pártról beszélni; a 
48-as pártnak viszont - igen sajnálatos módon -
Böszörményi már nem lett „egyik vezetője". A 
318. levelet Mocsáry Lajos írta Jókainak, 1867. 
február 8. és 11. között. A jegyzetben érdemes 
lett volna kitérni kettejük érdekes kapcsolatára. 
A Mocsáryról szóló magyarázatban ismét csak 
pontatlan állításokat olvasunk: „1861-ben, majd 
1869-től 1892-ig országgyűlési képviselő volt. 
1869-től 1872-ig a balközéppárthoz tartozott, 
majd a függetlenségi párt tagja lett." (Vö. 619.1.) 
Ezzel szemben: Mocsáry 1861-ben Deák-párti 
politikus volt, de már 1865—66-tól Tiszáékhoz 

csatlakozott. 1872 őszétől a balközép pártban a 
Csávolszky-Mocsáry csoport kezdett eltávolodni 
a fúzióra készülő Tisza-Ghyczy-féle fővonaltól 
és közeledett a 48-as párthoz, majd 1873. 
november 7-én ki is szakadt a balközépből; az 
1874. május 17-én megalakult Függetlenségi 
Pártnak Mocsáry alapító tagja volt. Egyébként 
1869 és 1892 között megszakításokkal volt kép
viselő. A 358., 1868. január 6-i levél jegyzetében 
azt állítja Oltványi, hogy „1868 folyamán és 
1869 első hónapjaiban . . . Jókai és a balközép
párt köréje és a H köré tömörülő szárnya.. . 
őszintén törekedett a szélballal való együtt
működésre." (Vö. 646. 1.) Az „őszintén töre
kedett" kifejezés erős, Jókaiék és Tiszáék ellen
téteinek üluzórikus szemléletéről árulkodik, s 
Jókai ekkori poütikai elveinek, szerepének ön
kéntelen megszépítése is. Nincs mód itt arra, 
hogy kifejtsem ellenvéleményemet, csupán 
jelzem: az ekkor valóban meglevő, érzelmi 
indítékú vagy taktikai célzatú, részleges és 
időleges együttműködés a belpohtikai élet egy-
egy területén (pl. a demokrata körökben, a 
honvédegyletekben, a választási mozgalmakban 
stb.) még nem jelentett a 48-as párttal tartós, 
őszinte együttmunkálkodási szándékot Jókaiék 
részéről, - hisz szinte minden alapvető kül- és 
belpolitikai kérdésben eltért a felfogásuk. A 373., 
1868. július 28-i, a 376., augusztus 8-i és a 378., 
szeptember 21-i leveleket gr, Keglevich Béla írta 
Jókainak. E levélcsoport, illetve jegyzetei kitűnő 
példát szolgáltatnak arra, hogyan nem szabad 
hipotézist állítani. A 373. levélben Keglevich azt 
kérdezi Jókaitól, hogy „a felmondott cautiót" 
mikor vehetné fel? (L. 167. 1.) A 376. levélből 
megtudjuk, hogy e „cautiót" 1868. májusában 
tette le és összege 10 500 forint. (L. 169. 1.) A 
373. levélhez írott jegyzetben Oltványi e 
„cautió-ügyet" az Igazmondó c. hetilappal hozza 
összefüggésbe, mondván: a lap felügyelő bizott
ságából Keglevich ekkortájt lépett ki, és bizo
nyára visszakérte a letett „cautiót". A feltevés 
téves. Az 1852. szeptember 1-i sajtórendtartás 
szerint egy napilap kauciója volt 10 500 forint, 
egy hetilapé csak ennek a fele. Keglevich A Hon 
kaucióját tette le 1868 májusában, s kapta vissza 
az, Athenaeum Részvénytársaságtól az év őszén. 
Az igazmondó kaucióját Jókai tette le, Jókay 
Károly segítségével, 1867 júniusában. Mindezt 
perdöntőén bizonyítja Jókai 1868. július 29-i, 
Emich Gusztávhoz írott kiadatlan levele is. A 
386., 1868. november 9-i levelet Degré Alajos 
küldte Jókainak, felesége nevében is kérve, váUal-
ja el újszülött fia keresztapaságát, s evégből 
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november 16-án utazzon hozzájuk Vác-Papvöl-
gyébe (1. 176-7. 1.). A jegyzetben röviden írni 
kellett volna Jókai és Degré viszonyáról, s legalább
is jelezni, hogy vállalta-e Jókai a keresztapaságot? 
Tudtommal nem. Egyébként Degré 1857-ben 
vette el Koller Amáliát, aki 3 fiút és 4 leányt 
szült neki; birtokuk a Vác melletti Papvölgyében 
volt, Császár Ferenctől vették. A 387. levelet 
Rosty Zsigmond írta Jókainak, 1868. november 
20-án, Szent-Pétervárról. Rostyról nem tud 
semmit a jegyzet (1. 665. 1.). A levélbó'l kitűnik, 
hogy Rosty Pétervárott dolgozó magyar diplo
mata volt, akinek Bécsben élt Flórián nevű öccse. 
Ezekből az adatokból bizonyos, hogy Rosty 
Zsigmondnak (1811-75), a neves jogásznak és 
közírónak 1843. július 21-én született idősebb fia 
a levélíró. A 397. levél jegyzeteiben Csávolszky 
Lajos érdekes alakjáról olvasunk nem eléggé 
pontos és nem kielégítő sorokat (vö. 672. 1.). A 
publicista születési éve nincs megnyugtatóan 
tisztázva; Oltványi 1838-ra teszi, a valószínűleg 
helyes dátum: 1841. június 3., Buják. Érdemes 
lett volna megjegyezni, hogy az 1873. november 
7-i pártértekezleten ő és öt társa — az ún. eívhű 
balközép - szembeszállt Tiszáékkal és kilépett a 
pártból. 1 874. január 1-én megindította kitűnő 
napilapját, a Baloldalt, április 1-én ennek utódját, 
az Egyetértést (e lap tehát nem 1875-ben jelent 
meg!), amelynek élén nagy szerepet játszott a 
Függetlenségi Párt 1874. május 17-i meg
alakulásában. A 428. levél említi Simonyi Ernő 
nevét; a jegyzet túlzottan lakonikus és sommás 
magyarázatot ad róla (vö. 690. I.). Simonyi rend
kívül rokonszenves, művelt, gazdasági képzett
ségű demokrata polgár volt, Kossuth bizalmasa. 
1868 tavaszán jött haza, a 48-as párthoz csatla
kozott, és Kossuth segítségével a Baranya megyei 
német-üröghi kerület képviselője lett. Kezde
ményező szerepet vállalt a Függetlenségi Párt 
létrehozásában. Jó lenne tudni, ki volt a 462., 
Tisza Kálmán Jókaihoz írott levelében említett 
Kiszely? (L. 252. 1.) Talán a meglehetősen jelen
téktelen balközépi újságíró? Oltványi elfeledte 
jegyzetelni (vö. 713. 1.), sőt még a Névmutatóból 
is kihagyta. A 497., 499. és 504. levelekben 
gyakran esik szó az 1870-i porosz-francia háború
ról. A levelek jegyzeteiben Oltványi ismerteti a 
kormánypárt és az őt támogató balközép 
háborúval kapcsolatos közös, semlegességet 
hirdető politikáját (vö. 745-6., 748-9., 761-3. 
L), e politika valódi tartalmát és tendenciáját 
azonban nem tárja fel megfelelően, és nem illeti 
kritikával. Érdemes lett volna ugyanis leszögezni, 
hogy a háború, a második szakaszában, porosz 

részről területrabló, hódító háborúvá vált, 
amelyről Kossuth és a 48-as párt vezetői (Irányi, 
Simonyi és mások) Marxokhoz közelálló, lényegé
ben helyes elmarasztaló ítéletet mondtak. Tiszáék 
- és bizonyos francia szimpátiája ellenére Jókai is 
- objektíve Andrássy és a németbarát osztrák 
körök perspektivikusan német orientációjú, új 
nagyhatalmi politikáját támogatták. Az 574., 
1872. február 26-i levél jegyzetelésekor bátran 
élhetett volna Oltványi hipotézissel. A levelet 
Greguss Ágost írta Jókainak, s benne - Arany 
László és a maga nevében - hármas találkozót 
beszélt meg vele, az 1872. február 28-i Kisfaludy 
Társaság-i ülés előttre. (L. 400. 1.) A jegyzet 
szerint nem tudni, miről akartak hárman tanács
kozni. Pedig a következő, az 576. és 577., Vajda 
János által Jókainak küldött levelek és ezek 
jegyzetei (vö. 402-4., ül. 839-840. 1.) szinte 
bizonyossá teszik, hogy Greguss és Arany László 
Vajda János Kisebb költemények c. kötetének 
vitás kiadási kérdéseit akarták előlegesen meg
beszélni; Jókai és Greguss ugyanis támogatta a 
kiadást, Arany László és főképpen Gyulai Pál 
nem. A 627., 1873. január 29-i, Simonyi 
Lajosnak írott levél tulajdonképpen egy adás
vételi aktus lezárása: Jókai elismervényt ad arról, 
hogy a gubacsi pusztán levő ötholdnyi birtokát 
2 500 forintért eladta Simonyinak és rögzíti a 
fizetési feltételeket. Kár, hogy a jegyzetelő nem 
derítette fel Jókai eme anyagi ügyét. Végül a 
jegyzetapparátus legszarvasabb hibája a Függe
lékben közölt 713. levélhez fűződik. A levelet 
Madarász József szélbalpárti politikus írta Jókai
nak és szó van benne Amerikában élő fivéréről, 
Madarász Lászlóról, az 1849-i kormány radikális 
rendőrminiszteréről. (L. 538-9.1.). A jegyzetben 
ez olvasható: „Arra nézve, hogy Madarász József 
valóban meglátogatta-e fivérét Amerikában, nem 
találtunk adatot. Emlékirataiban nem számol be 
ilyen útról." (Vö. 955. 1.) Madarász József igenis 
meglátogatta Madarász Lászlót: 1859. május 28. 
és október 3. között tett nyugat-európai, illetve 
amerikai utat; június 25-én találkozott testvérével 
Amerikában és szeptember 4-ig voltak együtt. S 
mindez olvasható: Madarász József': Emlékirataim 
1831-1881. Bp. 1883. 294-324.1. 

* 

A fentiekben kifejtett véleményem után is 
fenntartom, amit kritikám bevezetőjében 
mondottam: örülhetünk a Jókai-levelezés első két 
kötete megjelenésének. Hisz jelentós forrás
gyűjtemény, a XIX. század minden kutatója 
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számára értékes munkaeszköz birtokába 
jutottunk. A sajtó alá rendezők tudományos 
teljesítménye elismerésre méltó, a klasszikusaink 
jelenleg folyó, különféle kritikai kiadásainak jó 

átlagszínvonalán áll. őszintén reméljük a munka 
folytatódását, az 1875 utáni Jókai-levelezés 
mieló'bbi megjelenését. 

Rigó László 

A MAGYAR FILOZÓFIAI GONDOLKODÁS A SZÁZADELŐN 

Bp. 1,977. Kossuth K. 473 L 

Többféle missziónak is eleget tesz A magyar 
filozófiai gondolkodás a századélőn c. tanulmány
gyűjtemény. Külön kiemelnők ezek közül az 
anyagfeltárás, az elmélyült forráskutatás és 
kommentálás szép küldetését, s ami ezzel 
szervesen összefügg: a különféle - sanda szán
dékokból, reflexszerű sztereotipiákból avagy 
egyszerűen csak felkészületlenségből táplálkozó 
- helytelen vélekedések és előítéletek implicit 
cáfolatát. Egynémely értelmiségi körökben mind
máig makacsul tartják magukat olyféle preju-
díciumok, hogy Magyarországon soha nem ter
mettek számottevő filozófusok (vulgárisabban: 
nemzeti karakterünktől idegen mindenfajta 
bölcselet), vagy ha akadtak is - mint pl. a század
előn - igényes gondolkodóink, nem a sajátos 
magyar sorskérdésekre kerestek és adtak választ. 
A kötet szerzői sem tagadják, hogy jócskán 
akadtak életidegen, spekulatív és doktriner haj
landóságok e fiatalokban, néhányan közülök -
már csak származásuk és helyzetük okán is -
évekig kacérkodtak a „nemzetfölöttiség", a világ-
polgárság gondolatával, ámde létüknek és filozó
fiájuknak mindig voltak magyar gyökerei és 
kötődései, az idők beteltével pedig a legtöbben 
habozás nélkül vállalták a honi ügyek, a prog
resszió szolgálatát, s hívek maradtak meg
győződésükhöz mindhalálig. 

A könyv - Hermann István korszakjellemző 
bevezetőjét követően - portrék sorát vázolja fel, 
a baloldali gondolat útnyitójaként (45.) 
minősített Alexander Bernáttól az alexanderi 
vonzáskörből induló Mannheim Károlyig. Meg
annyi tüneményes pályakezdés, nagy ívű (s igazá
ból a vizsgált periódus után kiteljesedő) vagy épp 
torzóban maradt, szomorúan korán derékba tört 
(Zalai Béla sorsa példázza ezt) emberi
gondolkodói életút. Mennyi eltérés a karak
terekben s a felfogásokban, s mégis mennyi 
bujkáló azonosság és hasonlóság. A tanulmány
gyűjtemény darabjai megállnak önmagukban is, 
de valóban izgalmassá és tanulságossá kölcsön

hatásukban, egymást folytató-kiegészítő viszony
rendszerükben szerveződnek. Szó sincs termé
szetesen valaminő mesterkélt egyöntetűségről, 
prekoncepciónak tetsző (s így a hitelt megingató) 
koherenciáról. A szerzők felkészültségének, mód
szereinek különbségei jól kivehetők (még a 
koncepcióbéli eltérések is markáns vonásokkal 
rajzolódnak elénk), az egyes, önelvű tanul
mányokból mégis meggyőző összkép formálódik. 
Épp e természetes szervesülésnek, az akarva-
akaratlan meglevő összefüggéshálózatnak a követ
kezménye, hogy ismétlésekkel, átfedésekkel elég 
gyakran találkozhatni a könyvben, tíjra meg újra 
fölemlítődnek a századelő politikai és szellemi 
életének bizonyos eseményei, Lukács György 
származásának, pályakezdésének egynémely rész
leteiről, egyes műveinek jelentőségéről kétszer is 
értesülünk stb. Érthető, az anyag természetéből 
következő s a könyv becsét nem csökkentő, ám 
aligha mindig szükségszerű egybeesések ezek, 
számukat egy erélyesebb szerkesztői beavatkozás 
bizonnyal alaposan megritkíthatta volna. 
Szintúgy szemet szúr a tanulmányfüzérnek egy 
másik, apróbb esendősége is: a biográfiák 
dolgában tapasztalható következetlenség. Ha 
többnyire kapunk rövidebb-hosszabb élet
rajzokat, miért kellett mellőzni ezt pl. Fogarasi 
Béla esetében? Lényegesen nagyobb hiba az 
eddigieknél - s a korrektúra avagy a nyomdai 
munka felületességéről árulkodik - , hogy 
bosszantó, olykor a megértést is nehezítő sajtó
hibák tarkázzák sűrűn a szöveget. A vessző- és 
ékezethibák tömegén kívül nemegyszer súlyosabb 
helyesírási vétségek is akadnak („megérttetésére": 
263., „meg volt": 304. stb.), s korántsem mind
egy, ha Kafka helyett Kaffkát (318.), etikai he
lyett epikait (30.), fogalmi helyett „fogalmai"-t 
(388.), 1848 helyett pedig 1948^at (377.) olvas
hatunk stb. stb. Egy ilyen rangú s az egyértelmű, 
pontos szóhasználatra és fogalmazásra olyannyira 
rászoruló kiadványban kínos meglepetést 
okoznak az effélék. 
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