
dosó szolgái"-t Erdélyben nem ismeretes növény-
és virágmagok beszerzésére kérte meg, és ők lelki
ismeretesen körül is néztek. Ifj. Pápai Páriznak 
még „csinos csészéket" is kellett vásárolnia Lip
csében az Úr számára (39). A peregrinusok frissen 
szerzett tudásukat már levél útján is siettek kama
toztatni: Ifj. Pápai Páriz Ferenc pl. a kávéivás 
káros hatását ajánlotta ura figyelmébe (55). 

Az őszinte, familiáris hangú peregrinus leve
leket érdekesen egészíti ki a Függelék, amely 
több professzor 1711 és 1721 között keletke
zett levelét tartalmazza. Közöttük találjuk azok
nak a külföldieknek az írásait, akikkel az állandó 
diákküldés révén került Teleki Sándor kapcsolat
ba: Daniel Ernestus Jablonski elsősorban a po
roszországi ösztöndíjak megszervezésében játszott 
komoly szerepet, Michael Alberti Halléban, Bar-
tholomaeus Holtzfusius Odera-Frankfurtban, 
Ruardus Andala Franekerban segítette Teleki 
Sándor patronáltjait. írásaikban az őszinte tiszte
let nyilatkozik meg Teleki nagylelkű vállalkozása 
iránt. 

A 178 peregrinus- és a 18 professzori levél 
több műfaj keretébe tartozik. A szokványos leve
lek mellett ajánlólevelek, ületve a hallgatók as-
securatiói is megtalálhatók köztük. Nemigen ha
sonlíthatók a mikesi szépirodalmi levelekhez. De 
íróik iskolázottsága, latinos műveltsége és ízes 
erdélyi nyelvhasználata sok írásban megfigyelhető 
(pl. Székelyhídi N. Mihály levelei stb.), s ezért a 
leveleket a nyelv- és stílustörténet is haszonnal 
elemezhetné. 

A jelen Adattár-kötet azért is újszerű az előző
ekhez képest, mert szerkesztőgárdája a szegedi 
JATE I. számú Magyar Irodalomtörténeti Tanszé

kének tehetséges és lelkes diák munkaközössége. 
Munkájukat jelképesnek tekintették, hiszen diá
kokként gondozták ezt a „réges-régi diákkezek 
írta levélgyűjteményt" (463). Esze Tamás inspirá
ciójára Jankovics József szakszerű irányításával 
dolgoztak. Nem volt könnyű helyzetük, hiszen az 
egyik levélíró, Székelyhídi N. Mihály maga is úgy 
nyilatkozott írásáról, mint „apró betűkből és 
sűrű rendekből álló minden margó nélkül való . . . 
idétlen levélről" (269). 

Elismeréssel szólhatunk a diákok textológiai 
munkájáról, és a sorozatszerkesztő, Keserű Bálint 
mértéktartásra intő intencióinak megfelelően 
összeállított jegyzetekről, mutatókról, valamint a 
kötetet szerkesztő Hoffmann Gizella okos utó
szaváról. Természetesen mint minden hasonló jel
legű munkában - éppen az anyag rendkívüli 
gazdagsága miatt, a jegyzetekben adódnak némi 
egyenetlenségek. így hiába keressük a „praeceps" 
és „indigestus" (206) szavak magyar megfelelőjét 
a Szó- és kifejezésgyűjteményben; a „Marchio-
natus"-t (35) a Helynévmutatóban; elmaradt a 
181. levél címzésének fordítása a 339. lapon; s a 
Személynévmutatóban szívesen látnánk a hallga
tók disputációinak címét. A kötet használatát 
nagyban megkönnyítették volna a sajtó alá ren
dezők, ha a főszövegben mindegyik levél tartal
mát összefoglalták volna a szöveg bevezetésekép
pen, a Nagy Géza-féle levélközlések példáját kö
vetve. Mindezek az apróságok azonban mit sem 
vonnak le a kötet értékéből, legfeljebb további 
utánanézésekre, búvárkodásokra sarkallják az 
olvasókat. 

Vásárhelyi Judit 

JÓKAI MÓR ÖSSZES MIÍVEI 

Regények 18-19. A jövő század regénye. 1-2. köt. Sajtó alá rendezte: D. Zöldhelyi Zsuzsa. Bp. 1981. 
Akadémiai K. 914, 4991. Regények 57. Rákóczy fia. Sajtó alá rendezte: Végh Ferenc. Bp. 1975. 
Akadémiai K. 686 1. 

A Jókai-regények kritikai kiadásának immár a 
végére értünk, 71 kötet Jókai-regény sorakozik 
polcunkon. Az ugyan vitatható, hogy A magyar 
nemzet története regényes rajzokban ide tarto
zik-e, vagy sem, de pillanatnyilag magunk sem 
tudnánk jobb helyet elképzelni, minthogy tanul
mányok, értekezések címszó nem szerepel a soro
zatszerkesztők elképzelései között. Azt is el
mondhatjuk, summázva, hogy sikerült kialakítani 
a sajtó alá rendezés legcélszerűbb módozatait. A 

„Regények" első, majd huszonnegyedik kötete 
tartalmazza az irányelveket, s ezek járható utat 
biztosítottak a munkatársaknak. Helyzetüket 
lényegesen megkönnyítette, hogy a regények 
többségének megvan a teljes vagy részleges teljes
ségű kézirata, többnyire a kötetet folyóirat-, hír
lapi közlés előzte meg, s bekerültek a regények az 
ún. Nemzeti kiadásba is. S bár helyesírási követ
kezetlenség, nem túl lényeges szövegromlás így is 
tapasztalható, az első kötetközlésnek vagy a nem-
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zeti kiadás szövegének reprodukálása megfelel a 
tudományos igényeknek, a hiteles Jókai-szöveg 
prezentálásának. A nyilvánvaló sajtóhibák, felüle
tes korrigálásból származó elírások stb. jelzése 
nem túl nehezen elvégezhető filológiai aprómun
ka, s ennek a sajtó alá rendezők nagyjából-egészé
ben eleget tettek. Ez vonatkozik az alább ismerte
tendő két mű kiadására is. A szövegközlés meg
bízható, a sajtó alá rendezők az első kötetközlés
hez ragaszkodtak. így A fövő század regénye első 
kötetében; 5.lap: Más regénynek a feladata, egy 
mesét, melyet csak a képzelet alkotott, úgy adni 
elő . . . Kézirat: Más regénynek az a feladata 
hogy egy történetet.. . Más példa. 9. lap: lehet-
lenné. Nemzeti kiadás: lehetetlenné, 11. lap: le-
hetleníti, Nemzeti kiadás: lehetetleníti stb. 

Abban nem vagyunk bizonyosak, hogy a 
Jókai által C2-vel írt szavakat minden esetben c-re 
kellene helyesbíteni, és ne lenne-e stílszerűbb és 
az író világát jobban érzékeltető az az eljárás, 
amely Jókainak néhány helyesírási következet
lenségét meghagyná (pl. a tulajdonnevek és a 
földrajzi nevek vonatkozásában). Elismerjük a 
várható ellenérvek igazát: e következetlenségek
nek nincsen „rendszerük", pusztán gondatlan
sággal magyarázhatók. Jókai ugyanis - és ez a 
hetvenegy kötet egyik tanulsága - nemigen törő
dött a nyelvi megformálás míves voltával, az apró 
egyenetlenségeket nemigen simította el. Ezt vala
hol azonban mégis érzékeltetni kellene, és úgy vél
jük, ene nem elegendő a jegyzetapparátus egy cse
kélyke része. Az is vitatható, hogy az idegen 
szavakat (általában földrajzi neveket) mai helyes
írásban kell-e szerepeltetni a szövegben. Hiszen 
Jókai különös világának szervesebben tartozékai e 
földrajzi neveknek már a megírás idejében sem 
mindig egyöntetűen használt jókais változatai. 
Jókaiasabban hangzik (legalább is így olvassuk) a 
Palaestina, pekkingi, Thibet, stb. 

Ennél azonban fontosabb és sokkal több el
lenvetésre okot adó kérdés: a jegyzetelés problé
mája. A Jókai-regények jegyzetanyagára általában 
jellemző a tuljegyzeteles* a sajtó alá rendezők 
közül sokan azt hiszik, hogy mindent a kritikai 
kiadásban kell megoldani és innen kell megtudni. 
Természetesen nem könnyű feladat annak eldön
tése, mi az, amit feltétlenül meg kell jegyzetelni, 
amit - mert Jókai elírása, félreértése nyilvánvaló 
- jegyzetben helyesbíteni kell, és mi az, amiről 
fel kell tételezni, hogy a kritikai kiadást böngé
sző olvasó amúgy is tudja. Az pedig éppenséggel 
követelmény, hogy mindent az első előfordulás 
alkalmából kell jegyzetelni. S mert Jókai nagyon 
sok minden iránt érdeklődött, nagyon sok min

dent (nemegyszer megemésztetlenül) beledolgo
zott a regénybe, nemegyszer a napi sajtó híreire 
hagyatkozva, ezért minden Jókai-kötet sajtó alá 
rendezésének legnehezebb része: a jegyzetelés. 
Nem kivétel ez alól itt bemutatandó két regé
nyünk sem. Előre bocsátva: Zöldhelyi Zsuzsa 
ezen a téren (is) mintaszerű munkát végzett. 
Mind a regény forrásanyagának földerítése, mind 
pedig a tárgyi magyarázatok szempontjából övé 
az egyik legjobb teljesítmény. Még fölvillantott 
ötletei is meggondolkodtatok (A fövő század 
regénye és a Mit tegyünk? egy apró mozzanatá
nak párhuzama). Egyetlen kérdésben gondolnánk 
tovább Zöldhelyi Zsuzsa kérdésföltevéseit, az I. 
kötet 564-566. lapján található fejtegetések 
egyikével-másikával vitatkoznánk. Tény, hogy 
Jókai és kortársai számára a pánszlávizmus, a cári 
Oroszország terjeszkedő politikája központi kér
dés volt. Az is tény, s ezt Zöldhelyi Zsuzsánál 
jobban hangsúlyoznánk, hogy e kérdéskör re
formkori alapokra épül. Az 1830-as évek végétől 
van jelen a magyar gondolkodásban, egyre na
gyobb hangsúllyal: ekkor kezd ismertté válni Kol
lár: Slávy dcerá-ja, Safárik néprajzi-történeti mun
kássága, a német publicisztika közvetítésével 
mind határozottabb kép rajzolódik ki „pánszláv" 
törekvésekről. Pulszky Ferenc, Kramarcsik 
Károly, a Pesti Hírlapban „Lódi" cikksorozata és 
reflexiói, megannyi újságcikk, a félelem „éjszak 
rémes árnyai"-tól: mind-mind egy-egy eleme a 
magyar gondolkodók pánszlávizmusról alkotott 
képzetének. Másképpen jelenik meg Oroszország 
a reformkori köztudatban, majd még később. 
Nyilvánvaló, hogy 1849 tapasztalatai részben 
meghatározzák a magyar Oroszország-képet, de 
éppen Jókai a példa, hogy elválasztják egymástól 
a terjeszkedő Oroszországot a szellem (Puskin) 
Oroszországától, Arany János és László, Bérczy 
Károly, Gyulai Pál jeles tagjai a magyar-orosz 
irodalmi érintkezéseknek. Tehát egyfelől Magyar
ország és általában a Habsburg-birodalom hatal
mi, politikai, védelmi aspirációi, másrészt Orosz
ország valóban terjeszkedő politikája: ebben a 
körben forognak Jókai gondolatai, ehhez párosul
nak a nemzetiségi törekvések, amelyekben a jogos 
követelések mellett nem lehet olykor nem meg
látnunk valóban pánszláv vonásokat. S még egy 
tényező: a nihilista mozgalom. Ez utóbbiról Zöld
helyi Zsuzsa kielégítően ír, itt nem foglalkozunk 
vele részletesebben. Ami mármost A jövő század 
regényét illeti, abban nyilván nem láthatunk 
Oroszország-ellenes művet, nem politikai pamfle
tet, sokkal inkább a tudományos-fantasztikus 
regény egyik ősét, utópiával elegy idillt, emberi és 
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költó'i látomást a jövőről, hatalmas tudással és 
nem kevés naivitással, optimizmust és pesszimiz
must egyként sugárzó humanista magatartással 
megfogalmazott regényt. Nem azoknak van iga
zuk, akik rendszerbe foglalt történetfilozófiát, re
álpolitikai látomást kérnek számon Jókaitól, vagy 
a korszak színvonalán álló természetrajzi, fizikai
kémiai ismereteket. A korszak alapvető politikai, 
emberi, tudományos problémáiból kiindulva is a 
maga utópiáját, a maga világát rajzolta meg, feltét
lenül erőszakmentes, liberális beállítottságú vilá
got, amelyben minden (tudomány, művészet, 
életmód, államforma) az embert szolgálja. S bár a 
regény szerkesztése kívánnivalót hagy maga után, 
egyik-másik alak elrajzolt ugyan, teszi ezt Jókai 
varázslatos írásművészettel, szuggesztív erővel, 
elhitető képességgel. 

Zöldhelyi Zsuzsa jegyzetanyaga - írtuk már -
mintája lehetett volna a többi Jókai-regényének. 
Mindazonáltal néhány megjegyzésünk ide kíván
kozik. Az 5. lap majd minden szerzője, regénye 
kap megfelelő jegyzetet, pótlólag: Terrasson apát 
adatai (Jean, 1670-1750), filozófiai regénye a mi 
adataink szerint nem 1732-ben, hanem 1731-ben 
keletkezett. Ugyanott Eldorádó szatírájához 
Voltaire Candide-jit írtuk volna. A roskolnik 
sectarius a 16. lapon fordul elő először, a 193. 
laphoz fűződik a jegyzet, A Monroe-doktrínához 
annyit, hogy James Monroe elnök 1823. dec. 
2-án kiadott nyilatkozatáról van szó, az I. kötet 
178. lapjának Leviatánja a II. kötet 267. lapjával 
kapcsolatban jut jegyzethez. Magam sem tudom, 
hogy egy kritikai kiadásban meg kell-e jegyzetelni 
a placetum regium-ot (248.). A 281. lapon Rozáli 
szavaihoz (Ahová te mégy, oda én is megyek) 
talán a Bibliát is lehetne idézni. A 305. lap egy 
kitételéhez apró hiba a jegyzetben: Ausztria nem 
meg, hanem vissza akarta szerezni Sziléziát. A 
416. lapon található az erőmondat kifejezés, 
talán a Kraftausdruck megfelelője. A 417. lapon 
szerepel a Chauvin kifejezés, szükséges volna a 
jegyzetben feltüntetni, hogy A Hon 1873. febr. 
19. 4 1 . száma A magyar chauvinok címen közölt 
cikket, ezt Jókainak tulajdonította Kemény G. 
Gábor (Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez 
Magyarországon. 1867-1892. I. Bp. 1952. 
398-399.). A szerzőség teljes bizonyosságú eldön
tése várat még magára. A 428. lapról a dodola-
tánc kívánna magyarázatot. A dodoláról olvasha
tott Jókai Székács József: Szerb népdalok és hős
regék. Pest 1836. c. kötetében. A jövő század 
regénye II. kötetéből még ennyi jegyzeteletlen 
vagy félreérthető magyarázatot sem találtunk. 

Zöldhelyi Zsuzsa munkáját csak a legnagyobb 
elismeréssel méltathatjuk. 

Nem végzett rossz munkát Végh Ferenc sem, 
aki a Rákóczy fia szövegét gondozta és jegyze
telte. Nem volt könnyű dolga már csak azért sem, 
mert gyenge Jókai-regényről van szó, de nem 
tanulság nélküliről. Főleg a regény forrásvidéké
nek felderítésében áll Végh érdeme. Ugyanakkor 
ő sem veszi észre, hogy épp a regény befejezése 
bizonysága Jókai tájékozódása irányváltozásának. 
Az az illúziótlan, kissé keserű-lemondó befejezés, 
a regénynek szinte hirtelen megszakítása, a látvá
nyos bevezetés az írói műhelybe, mind-mind jelzi, 
hogy Jókai többé-kevésbé tisztában van a hagyo
mányos és az általa egykor oly sikerrel művelt 
regényforma válságával. A három márványfej, az 
Egy hírhedett kalandor . . . és más művek forma
bontása mellett, az Öreg ember nem vén ember 
játékával együtt ez a fajta befejezés (hogy ti. a 
történész jóbarát kijózanítja az elragadtatott írót) 
legalábbis több figyelmet érdemelt volna. S vala
hogy némileg leegyszerűsítésnek érezzük, hogy 
lépten-nyomon „Jókai romantikus történelem
szemlélete, a kalandos történetekhez húzó érdek
lődése, az illúziót keltő és kergető idealiz
musa . . . " a megrovás tárgya lesz (412.). Vagy 
visszatetszőn hangzik az ilyen megállapítás: 
„Jókai alkatilag nem volt történetíró: szertelen 
képzelete mindig fölébe kerekedett a tények
nek . . ." (409.) Nem kell bizonyítani, hogy Jókai 
nem volt történetíró, azt sem, hogy képzeletével 
(még szerencse, hogy szertelen volt!) fölébe kere
kedett a tényeknek, de vajon V. Hugót, Sienkie
wiczet, Jiráseket nem kellene-e ugyanezért meg
róni? S meg kell-e róni? Vajon nem inkább az-e 
a feladatunk, hogy megértsük és interpretáljuk az 
adott írói világot? Persze, hogy érdeklődése a 
kalandos történetekhez húzta. Romantikus volt, 
mint a XIX. század oly sok írója. S a romantika 
történetisége nem a tényekhez ragaszkodásé, a 
pragmatizmusé. Az is igaz, hogy Jókai nemegy
szer illúziókba fogózkodott. S épp a Rákóczy fia 
- mint elsősorban az író gyengéit dokumentáló 
mű — jó terep a romantikus látás torzításainak 
bizonyítására. Csakhogy Jókait nem a Rákóczy 
fia felől kell néznünk. S még ott, ebben a gyen
gébb regényben is elbűvöl leírásainak költőiségé
vel, a különösségek életszerű megelevenítésével, 

A regény fogadtatása és visszhangja c. részben 
sok fölösleges sort leltünk. Ahol csak utalások 
találhatók Jókai e regényére, azt a művet nem 
idéznénk. S nem idéznénk azt a tanulmányt sem, 
ahol felsorolásban szerepel csak a regény, vagy 
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olyan Irodalmi lexikont, amely csak tartalmi 
ismertetést közöl. Ez természetesen vita tárgya 
lehet, számottevőbb kifogásaink azonban a jegy
zetanyaggal szemben vannak. A 7. lapon található 
Signum bonum, signum malum, Jókai alább meg 
is magyarázza, az 596. lapon mégis ott a jegy
zet. A 8. lapon álló mappáról az 596. lapon 
megtudjuk, hogy térkép, a 9. lapon álló optime is 
megmagyaráztatik, az 596. lapon 'jól van', az 
597. lapon 'kitűnő' a jelentése. Viszont a 10. 
lapon áll Jókai elírása: transzilvániai nagyfejede
lemség, ez viszont nem kap jegyzetet, holott 
Erdély csak 1765-ben lett nagyfejedelemség. A 
22. lapról a De Sacy-féle bibliai történetek jegy
zete a 29. lapon lelhető előfordulásra utal, ahogy 
az allonge-paróka jegyzete is a 85. laphoz kap
csolódik, nem az első előforduláshoz (38. lap). 
Nem értem, hogy kinek a számára készülnek 
olyan szómagyarázatok, mint nervózus 'ideges' 
(168. lap), amo 'szeretek' (366. lap), ezt ráadásul 
kissé alább Jókai még értelmezi is, és így tovább. 
Polyphemosz homéroszi figurája kétszer is jegy
zetet kap, a 280. lap és a 332. lap mondatához 
fűz a sajtó alá rendező (fölösleges) kommentárt. 
S bár latintudásunk megkopott, azért tételezzük 
föl, hogy még sokan tudják, miszerint a rezultá-
tum 'eredmény' (22. lap jegyzete). 

Néhány hibára is felhívnók a figyelmet. A 
húsvéti pászka nem az ünnepre ,.sütött bárány 
neve", hanem a kovásztalan kenyéré (614. lap), a 
beim blauen Herrgott nem kék atyaúristent jelent 
(97. lap), bár szó szerint valóban az, hanem 
káromkodás, Horatius nem adott címet verseinek, 
így Augustus Caesarhoz ugyan írt verset, de nem 
ilyen „címmel", a címeket az utókor adta 
(657. lap). Rossz érzés az, hogy már egy kritikai 
kiadás jegyzeteiben is azt olvassuk: 'hibát vét' 
(663. lap). Ügyetlennek és modorosnak hatnak 
efféle fordulatok: „Illés próféta történetét a ma
gyar irodalomban Ady verse tette halhatatlanná" 
(606. lap), a consilium abeundi-t Petőfi verselte 
meg, szintén „halhatatlanul" (630. lap), Jean de 
Lafontaine az a francia író, kit meséi tettek „hal

hatatlanná" (664. lap). Blumauer nem pusztán 
szabadkőműves gondolkodású volt, hanem sza
badkőműves is (666. lap). A más Jókai-művek 
motívumait idézendő, hiányzik a spadassin-hoz 
(194. lap) a Kárpáthy Zoltán említése. Jókai 
különböző időben lejátszódott történelmi ese
ményeket egybemosó módszerének dokumentá
lásához jó példát kínált volna a 338. lap egy mon
data: „Felháborítja a lelkét, ha házát megszámoz
zák, a telkét fölmérik . . ." Nyilvánvaló, hogy itt 
II. József intézkedéseit vetíti rá az író egy sokkal 
korábbi időszakra. 

A recenzens végezvén hibakereső feladatát, 
úgy érzi, hogy tartozik az igazságnak a követke
zőkkel: nem tudta kiemelni és hangsúlyozni, 
mennyi mindent (főleg a források körül) talált 
meg a sajtó alá rendező, hány kitűnő megoldásra 
bukkant, milyen elenyésző a sajtóhibák száma, és 
így tovább. A Rákóczy fia gondozását Végh 
Ferenc végeredményképpen megoldotta, a hibák, 
a következetlenségek jórészt jellemzők a túljegy
zetelni akaró kritikai kiadásbeli gyakorlatra. Álta
lában elmondhatjuk, hogy a Jókai-regények sajtó 
alá rendezésének sokkal megnyugtatóbbak az 
eredményei, mint pl. a Cikkek és beszédek soro
zaté, ahol végül is számos cikk, karcolat, hír ki
hagyása olykor a sajtó alá rendező önkényes eljá
rásának következménye, s ahol (főleg az első 
három kötet esetében) nem történt meg eléggé 
megnyugtatóan a sokszor névtelen Jókai-írások és 
írásocskák stíluskritikai vizsgálata és feltárása. 

Ismertetett két könyvünk közül az egyik ki
emelkedően, a másik a Jókai-regényeket alapul 
véve átlagosan jó sajtó alá rendezési munka. A 
Jövő század regényének beillesztése a Jókai-élet
mű vizsgálatába azonban jórészt még hátravan, s a 
Rákóczy fia alaposabb vizsgálata is hozhat új 
eredményeket. Ehhez a munkához most már 
adottak a feltételek. Bízzunk benne, hogy a tex
tológiai és jegyzetelési feladat elvégzése után az 
elemzések sem váratnak sokáig magukra. 

Fried István 
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Cincinnati 1981. 265 1. (Monographs of the Hebrew Union College. No. 6.) 

A Maryland University tanárának Abraham 
Farissolról (1452? -1528? ) írt kitűnő monográ
fiája több szempontból is jelentékeny alkotás. 
Egyrészről koncepcionális hidat ver eddig külön

állónak tekintett két tudományág között, amikor 
az avignoni születésű zsidó filozófus, polemikus, 
geográfus életművét a XV-XVI. század rene
szánsz szellemi életének tükrében vizsgálja. Át-
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