
a legtöbbször nem egyéb, mint puszta dokumentáció. Mai fordításirodalmunk nagyjából 
ilyen jellegű, közönségünk is ilyenként fogadja : irodalmi életünk információs rovata.« I t t 
két ellenvetésem van. A művészi alkotás, ez esetben a műfordítás nem olyan értelemben visz 
hírt egyik népró'l a másiknak, mint pl. a Magyar Távirati Iroda jelentései. Szükségképpen 
olyan funkciót is végez, amelyet Győry »emelkedettebb«-nek mond, — másképp nem volna 
mű-fordítás. Hogy a művészi fordító az irodalom síkjában tükrözi egyik nép számára egy másik 
nép életének valóságát — »hírt visz« egyikró'l a másiknak - ez semmiképp sem süllyeszti ezt 
a művészi munkát »információs rovat«-tá. Másik ellenvetésem más természetű. Gyó'ry egész 
mai fordításirodalmunkat — »nagyjából« — ebbe az információs rovatba utalja. Azt hiszem, 
téved. Élő fordításirodalmunk súlypontját nem volna szabad olyan harmadrendű munkákban 
keresnie, amelyek talán valóban alig többek sietős és pontatlan információnál. Élő fordítás-
irodalmunk sokkal, de sokkal több ennél. Ennek az irodalomnak a súlyát Homéros, Sophokles, 
Shakespeare, Lope de Vega, Racine, Molière, Puskin, Turgenyev, Tolsztoj, Csehov, Gorkij és 
Solohov új tolmácsolásaiban kell keresnünk s az ezekhez hasonlókban. Miféle »információs 
rovat« elég hatalmas ezeket az értékeket befogadni? 

2. Győry ezt írja : »A műfordítás igazi haladó hagyománya . . . nem a . . . mondanivaló-
beli hűségben, hanem a hűtlenségben rejlik.« Azt hiszem, itt Győry nem fogalmazott elég szaba-
tosan. A »mondánivalóbeli hűség«-gel nem szabad játszanunk. A »mondanivaló« az alkotásnak 
magja, lényege, s ha ezt meghamisítja a fordító, akkor minden elveszett. A részletekben, a 
formai megoldásokban — éppen azért, hogy a »mondanivaló« minél teljesebben érvényesüljön 
— tehet engedményeket, lehet »hűtlen« a fordító. De a lényegben soha. 

3. Gyó'ry azt írja, hogy »hitelesebb művek« jobban tá jékoztat ták Európát az orosz 
népről, mint Gogol, Turgenyev és Tolsztoj művei . Ézt nem hiszem. A művészi tükrözésnek 
azon a fokán, amelyen a klasszikus orosz regény áll, ez fölöttébb kockázatos kijelentés. De a 
tények is mást vallanak. Amit a 19. század orosz viszonyairól t udunk , azt —túlnyomó nagy 
részben — az orosz irodalomból tudjuk. 

4. LegkevésbéGyőrynek ezt a mondatát tudom elfogadni: »Az irodalmunkat első-
sorban a remekmű diktatúrája viszi előre, ez fejleszt ízlést, változtat szemléletmódot, gerjeszt 
rajongásf, képzeletet.« Eszem ágában sincs tagadni a remekmű roppant szerepét, azt , hogy 
rajongást tud kelteni, felzaklatja a képzeletet, fejleszti az ízlést és módosíthatja a szemléletet. 
Mégis, Győry tétele— »az irodalmunkat elsősorban a remekmű diktatúrája viszi előre«— hamis. 
Ez a »diktatúra«-fogalom csak egy idealisztikus gondolat-rendszerbe illenék bele, hiszen 
megfosztja primer jrodalom-formáló jelentőségétől a társadalmi erők összességét. A »remekmű 
diktatúrájá«-nak elmélete az irodalmat elszakítja a valóságtól, és mindenestül s végképpen 
egy sajátosan irodalmi mozzanatnak a kormányzó-formáló, mindenható irányítása alá rendeli. 
Ha hiszünk a »remekmű diktatúrájá«-ban, nem hihetünk a társadalmi valóság döntő szerepé-
ben. Gondolom, a lényegben i t t nem lehet köztünk komoly különbség, s voltaképpen csak 
arról van szó, hogy Győry János ezt a diktatúra-formulát a kelleténél jobban kiélezte. 

MOLNÁR JÓZSEF: 

A MAGYAR KLASSZIKUSOK SOROZAT ARANY EMBER KIADÁSÁNAK 
FILOLÓGIAI PROBLÉMÁI* 

Jókai Mór halálának 50. évfordulójára jelent meg a Magyar Klasszikusok legújabb 
kötete, amely Az arany embert ju t ta t ta 10 000 példányban olvasóközönségünk kezébe. Mint 
értesültünk, ez a példányszám pár hét alatt el is fogyott. Nagy örömmel és lelkesedéssel lehet 
üdvözölni ezt a kultúrforradalmi eseményt s ez egyúttal arra kötelez bennünket, hogy vizsgál-
juk meg ennek a kiadásnak pontosságát és lelkiismeretességét. 

Jókai regényének ez a kiadása, amint a Jegyzetek-bői megtudjuk, »az 1925-ben megjelent 
Centenáris kiadás nyomán« készült s nagy ellenőrző apparátussal készítette elő a Szépirodalmi 
Könyvkiadó, ha nem is a legalaposabban. 

•Jókai Mór : Az arany ember. Az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta. Sajtó 
alá rendezte Fónagy Iván. Szépirodalmi Könyvkiadó Bp. 1954. 
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J ó k a i regényeinek jó része a korabeli napilapokban jelent meg először folytatásokban» 
így Az arany ember is. A napilapokban való megjelenés után készítettek belőle könyvformát . 
Az ilyen kiadványok sokszor nem voltak elég pontosak s egy kritikai kiadásnak számító 
(mert a Magyar Klasszikusok köteteit a közvélemény »kritikai« kiadásnak tekinti mindaddig, 
míg ú jabb és jobb kritikai kiadás nem jelenik meg) új kiadásban több pontosságra és lelki-
ismeretességre lett volna szükség. A centenáriumi kiadás ebből a szempontból nem megbízható, 
s nem vehető alapnak egy ú j Jókai-kötet megjelenésekor. Az 1894-ben tervezet t jubileumi 
kiadás (100 kötetes) szövege az egyetlen megbízható és i rányadó ebből a szempontból. Ezt a 
kiadást a Révai Testvérek ad ták ki s a Frankl in társulat nyomta példamutató precízséggel és 
nagyon komoly igényekkel. 

Amikor 1893-ban felvetődött Jókai Mór ötvenéves írói munkásságának megünneplése 
(az ünneplés 1894. január 6-án ment végbe), elhatározta a rendező bizottság, hogy Jókai összes 
műveit 100 kötetben ki fogja adni. Eötvös Loránd volt ennek az elnöke s a Jókai tól kért 
beleegyező levélre az író így válaszolt: »A legőszintébb örömmel vettem méltóságod nagybecsű 
levelét, melyben arról értesít, hogy jó barátaim méltóságod elnöklete alatt számomra ötven éves 
írói pályám végén azon kitüntetést szándékoznak megszerezni, hogy összes műveimet egy egységes 
összkiadásban a hazai közönség kezébe juttassák. Életemnek legfőbb vágyát látom ez intézkedésben 
teljesülni : a minő élő írónak még alig adatott meg, s hogy ez létre jöhessen, ahhoz nemcsak szerzői 
beleegyezésemmel járulok, de az egész vállalat megszerkesztését, rendezését, szakszerű beosztását 
s irodalomtörténeti jegyzetekkel és felvilágosító korrajzokkal ellátását vállalom magamraл (Jubi-
leumi kiadás 100. kötet 16— 17-lap.) 

Ugyanekkor a Révai Testvérek kiadóvállalatnak ezeket írta :» 0. . .ígérem, hogy ezen 
összes kiadási úgy fogom rendezni, hogy az hibáktól menten szigorú önbírálat után, illő jegyzetekkel 
jusson a közönség kezébe« (uo. 17 1.). 

J ó k a i nagy gonddal és fáradhatat lan munkával készítette elő ezt a kiadást, közölve a 
rendező bizottság elnökével, hogy »ilyen nagy Jialmaz munkába a hiba is sok. Azt senkinek 
sincs joga kiigazítani : egyedül magának a szerzőnek. Én magam helyreigazíthatom a nagyobb 
hibákat, tévedéseket, kirostálhatom a vadócot a mit kivülem senki más nem tehetne, az irodalmi 
egyéniség-meghamisítása nélkül.« (uo. 18 lap). 

A 100 kötetes k iadás 5 év alatt készült el,minden évben kétszer megjelenve egy tíz 
kötetből álló sorozat »amelynek végső revízióját maga Jókai végezte« (uo. 25 lap). 1898 karácso-
nyára pontosan együtt is volt a hatalmas Jókai-könyvtár. 

Mindezt el kellett mondani, illetve fel kellett eleveníteni, mivel Jóka i halála 
után 50 esztendővel mégsem ehhez a kiadáshoz fordult a Szépirodalmi Könyvkiadó, 
hanem a sokkal rosszabb és hitelesnek egyáltalában nem mondható centenáriumi kiadást 
vet te alapul . 

Ez csak részben érthetői 1925-ben az új Jókai-kiadás előkészítésekor úgy 
látszik nem volt elég idő, s nem volt elég szakértő, hogy a jubileumi kiadást 
helyesen Írassák át . Át javí tásra pedig feltétlenül szükség volt, mert a jubileumi ki-
adás helyesírása akkorra már elavult (pl. Narcziszsza, lavaszszal, pincze, czél, bérczfal, 
kukoricza, Oczeán, Aszszán stb. vagy a mint, az, a ki-, a kit-; S a ki, az a ki ; a míg ; illyr ; 
kisasszonynyal stb., stb.) 

Ez nyilvánvalóan a forrása a sok zavarnak, tévedésnek és elírásnak, no meg félre-
értésnek, ami most a centenáris kiadás újranyomásával tovább él és zavarja közönségünk 
művészi elmélyedését. 

Nagyon érdekes, hogy a jegyzetek legnagyobb része a jubileumi kiadás alapján 
készült, ëz filológiai pontossággal megállapítható, s éppen ezért a jegyzetek és szövegkiadás 
írása és helyesírása között eltérések is vannak. Csak min t érdekességet említünk meg 
néhányat : 
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Mostani kiadás A mostani kiadás jegyzete Jubi leumi k i adás 

137. lap. Carthágója 
291. « Ariadné-fonalát 
327. « Meduza-fő0 

362. « Polikrates 
417. « Kleopatra obeliszkja 
408. « Holofernesznek 
397. « szibarita életmód 
389. « predestináció 

472. lap. Carthagója 
473. « Ariadne-fonál 
476. « Medusa 
476. « Polycrates 
474. « Cleopatra obeliszkje 
476. « Holofernes 
473. « szibarita és Sybaris 
473. « predestináció és a la t ta 

Car thagója 
Ariadne 
Medusa 
Polycrates 
Cleopatra obeliszkje 
Holofernes 
sybarita 

predesztináció praedestinatio 

A Jegyzetek-Ъгп olvassuk, hogy »a helyesírást a sorozat kiadási elvei szerint moderni -
záltuk, tiszteletben t a r tva az író nyelvhasználatából folyó sajátosságokat.« (471. lap). 

Azt hiszem a Magyar Tudományos Akadémia helyesírási szabályzata feltétlenül köte-
lező s ezt ez a kiadás nem mindenben t a r t j a meg, hiszen mit lehet szólni Az arany ember 
mostani kiadásában az ilyenekhez? 

játszék(46. 1.), higvje, higyjen (156., 267., 276.1.), rémületei(213.1.). Pár isban (220. lap), 
targaly (283. 1.) ; éjszaka, ; Komárommegye (445. 1.). 

Vagy minek tekintsük az ilyen formulákat? elszokták hordani (48. 1.), megszokták 
látogatni(58.1.). előtudná adni (90.1.), felfogja adni (123 1.), kiszokta önteni (198.1.). 

Másfélék/ ébrenlenni (77. 1.), rátoktalálhason (87. 1.), továbbocsátja (287. 1.). rám-
bizta (263.1.), ottlenni (275), ottfeledte (106), kezealatt (82), nagypuszta tér (11.1.). földbetenni 
(90), résztvett (272), ágybafeküdt (298), hátat fordí tot t (114), éjjel járó (214), édes anyja 
(198), alabástrom szobor ((193), vénasszonyt, (140), vénember (319), gyermekarca 
(99), tisztítóvizeskorsó (131), minden nap (261, 391). 

Nem érti az olvasó miért közli a regény Athalie határozóragos a lakja i t kötőjellel 
(Athalie-nek [lOOj Athalie-nak [161], Athalie-vel [175], Athalie-val [136], Athalie-hez [170] 
Athalie-hoz [449], Athalie-ra [144], Athalie-ról [166]). Arról nem is beszélve,hogy hol magas-
hangúnak, hol mélyhangúnak fogja fel az Athalie és Noémi neveket. I t t végre lehetett 
volna haj tani a következetes használatot »az író nyelvhasználatából folyó sajátosságok« meg-
sértése nélkül. 

Az író sajátosságainak megváltoztatására amúgy is találunk elég sok példát a kötetben r 

Mostani kiadás Jubileumi kiadás 

7. 1 paraziták 
7. « közepette 

12. « ütemre 
21. « lapát ja in 
22. « egyenként 

313. « lassanként 
23. « megérdemelni 
44. « ruhá ján 
51. « elfelejtettem 
53. « lány 
55. « ket te jük 
59. « emlékszik 
65. « aztán 
71. « teknősbéka 

parazitok 
közepett 
ütenyre 
lapátain 
egyenkint 
lassankint 
megérdemleni 
ruháin 
elfeledtem 
leány 
ket tőjük 
emlékezik 
azután 
tekenősbéka 
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Mostani kiadás Jubileumi kiadás 

82.1. meztelen mezetlen 
109. « tanácslom tanácsolom 
135. « felcserepedett felcseperedett 
135. « százezret százezeret 
144. « tréfálkozék tréfálózék 
147. « behaj thata t lan behaj that lan 
157. « vásárolással vásárlással 
169. « lefüggönyzött lefüggönyözött 
172. « feloldva föloldva 
173. « felnyitott fölnyitott 
182. « tolonganak tolongnak 
185. mosolyogni mosolyodni 
199. csendj ében csendében 
303. felállt fölállt 
227. brilliánstit brilliántot 
236. marasztalni marasztani 
250. f iókjában fiókában 
250. miniatűr miniatűr 
269. fennkölt fenkölt 
281. szegletét szegletet 
313. honlétét honnlétét 
315. eridj eredj 
320. alól alul 
321. testetlen testtelen 
324. leglegyőzhetetlenebb leglegyőzhetlenebb 
330. közül közöl 
343. megtörölte megtörülte 
343. törölne törülne 
348. megcsalást megcsalatást 
351. gondterhes gondolatterhes 
352. előbb elébb 
355. megmondhatat lan megmondhatlan 
379. megháboríthatatlansága megháboríthatlansága 
382. okvetlenül okvetlen 
386. hörpinté hörpenté 
389. öbölben öblében 
399. cimzetteik helyére cimzeteik helyére 
423. ágasbogas ágbogas 

A sajtó alá rendezés közben feltétlenül észre kellett volna vennie az illetékes felelős 
szerkesztőknek, hogy komoly hibák vannak a szövegben s vissza kellet t volna keresni néhány 
helyet a jubileumi kiadásban. Akkor nem kerültek volna be e hibák. Hiszen az olvasó meg-
bízik a kiadást előkészítő komoly fórumok tekintélyében s el sem akar ja hinni, hogy ilyen 
hibák előfordulhatnak. Ebben a kötetben pedig komoly hibák vannak . Ezt b izonyí t ja az a 
különös kettősség, hogy míg a megmagyarázott szavak esetében a jubileumi k iadás alapján 
helyes szöveg került a Szavak magyarázata címszó alá, addig a mű szövege rossz. 

Pl. szák (kanálalakú merítőháló) a szövegben mindkét helyen »zsák« alakban szerepel 
(375., 376. lap.) Egészen meghökken az olvasó, amikor hegylapo helyett hegyalapo, oda elől 
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helyett oda dől, utasok helyett utazók, manna helyett maggal, körülelét helyett kövületét, rémek 
óriása helyett kémek óriása, szikladóm helyett szikladomb, falszekrény helyett faszekrény, 
ott hált helyett ott állt, admiralitás helyett admiralis, névnapi köszöntő helyett köznapi 
köszöntő, nemes háziszárnyas he lye t t nemesi háziszárnyast olvas. Bőséges példa van i lyenekre: 

Mostani kiadásban Jubi leumi kiadásban helyesen 

6. 1. 1. sor hegyalap hegylap 
6. « 13. « emberlakatlan emberlaktalan 
6. « 13. « gyanútlanul gyanút lan 
8. « 1. « falat fa lakat 
8. « 9. « mint minden 
8. « 28. « pártól partról 

10. « 23. « szélzúgásokon szélzúgáson 
10. « 26. « mennydörgésekből mennydörgésből 
11. « 4. « főtakaró főtakaróval 
11. « 12. « fel tüntetve feltűzve 
11. « 22. « visszahang visszhang 
12. « 19. « ütemre ütenyre 
14. « 29. « fohászkodott fohászkodék 
15. « 14. « oda dől oda elől 
15. « 28. « olvashat ki belőlük olvashat belőlük 
16. « 30. « összeomló összeömlő 
18. « 8. « habozott habzott 
20. « 24. « erősen szorltá erősen m gszorítá 
24. « 4. « a világon minden hajósra a világ menden hajósára 
24. « 14. « veszélyes fenekű veszélyesi szirtfenekű 
28. « 6. « alattságokat alat tságot 
31. « 3. volt hátra hátra vol t 
32. « 16. jelről jelből 
33. « 9. « utazók utasok 
34. « 9. « mindegyik mindenik 
35. « 9. « ki azt már azt ki m á r 
36. « 31. « sok is annak sok is az annak 
37. « 4. « mindannak, mi mindannak, ami 
38. « 20. « a kabinba nem m e n t a kabinba be nem ment 
40. « 29. « osztovai osztrovai 
42. « 34. « mélyedt le mélyed le 
43. « 3. « maggal manna 
43. « 3. « földnek földegnek 
43. « 16. « gongollyal gomollyal 
43. « 19. « kövületét körületét 
47. « 14. « mivel milyen 
49. « 19. « szűk szobánk van szűk kis szobánk van 
51. « 22. « Elfelejtet tem Elfeledtem 
52. « 5. « hajóról hajótól 
52. « 11. « ellenértékét egyenértékét 
54. « 28. « egy kis alacsony f apad egy alacsony fapad 
55. « 30. « elfogadta eliogadja 
56. « 14. « percek alatt perc a la t t 
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Mostani kiadásban Jubileumi kiadásban helyesen 

69. 1. 32. sor sátornak, talán 
71. « 4. « terí tet t 
71. « 19. « Énnálam 
75. « 13. « rej tet ték 
75. « 24. « s hirtelen el tűnni 
77. « 32. « Khazinár 
79. « 5. « kémek óriásai 
82. « 2. « érintették 
82. « 18. « kísértéstől 
82. « 35. « meztelen 
85. « 14. « te is rá 
88. « 22. « szégyen sírni . 

103. « 19. « árvereztetni 
103. « 30. « ne tintázzátok be 
104. « 22. « valaminagy 
111. « 3. « gabonára 
114. « 9. « igértetett 
114. « 35. « italt-ételt 
116. « 13. « rejt magában 
119. « 13. « szikladombnak 
125. « 23. « már nem volt bolond 
134. « 38. « elég volt az idénre ez 
143. « 1. « bevágta az uj ját 
148. « 9. « bizonyára Brazovics volt 
152. « 7. « szorongatni 
155. « 26. » egyszer fognak hozzá 
174. « 33. « kis kapu aj taján 
175. « 10. « bútorokkal 
183. « 6. « kicsiny hely 
187. « 9. « faszekrénybe 
190. « 12. « úrnak hajadon leányát 
201. « 32. « Ön jól te t t 
201. « 38. « Ön visszatér 
202.« 4..« poklot szenvedtem 
203. « 16. « ' Igy kellett most tenni. 
205. « 32. « másnak korán 
215. « 27. « megint csak visszakapta 
236. « 28. « marasztalni 
245. « 3. « undorodás volt eddig e szó 
264. « 19. « félmillió forint árú 
275. « 24. « körmei hegyig 
279. « 33'. « mint szokás 
282. « 11. « ú j életelőtte 
286. « 23. « Szakállt növesztett 
287. « 16. « továbbocsátja 
289. « 17. « kisérte le 
293. « 18. « küszöbön 
301. « 7. « egyre liszttel 

sátornak, takarónak talán 
teríttet 
És nálam 
rejték 
s hirtelen megint eltűnni 
Khazniár 
rémek óriásai 
érint ék 
kísértettől 
mezetlen 
rá te is 
szégyel sírni 
árverezni 
be ne tintázzátok ! 
valami nagyon nagy 
gabonája 
ígérgetett 
ételt-italt 
rejt még magában 
szikladómnak 
nem volt már bolond 
elég volt ez az idénre 
bevágta az u t á t 
bizonyosan Brazovics úr volt 
szorongattatni 
egyszerre fognak hozzá 
kapu kis a j t a j án 
bútorral 
kicsiny kis hely 
falszekrénybe 
úrnak árva hajadon leányát 
Ön jót te t t 
Ön ismét visszatér 
poklot szenvedem 
így kellene most tenni. 
másnap korán 
meg csak visszakapta 
marasztani 
undorodás volt eddig előttem e szó 
félmillió forint ára 
körmei hegyéig 
mint szoká 
új élet áll előtte 
Szakállt növelt 
odább bocsátja 
kisérte el 
küszöbben 
egyszerre liszttel 



Mostani kiadásban Jubileumi kiadásban helyesen 

301. 1. 12. sor ott állt ott hált 
302. » 2. » egész idő alatt ez idő a la t t 
303. » 12. « az ideglátásnak az ideglázasnak 
305. » 20. » kezdte gyötörni kezdte elgyötörni 
321. » 15. » nincs már kijárás nincs más kijárás 
341. » 22. » Szótlanul ültek egymással Szótlanul. ültek egymás mellett, egy-

szemben mással szemben, 
347. » 18. » megfog tudni ön megfog ön tudni 
361. » 10. » körülhajózza körülhaj ókázza 
362. » 34. egy kis alabástrom szobor egy alabástrom szobor 
363. » 2. » zsebre te t te zsebébe te t te 
375. » 24. » zsákkal szákkal 
376. » 5. » zsákja szákja 
387. » 33. » rézparagöngyöleg voltak rézparagöngyölegek voltak 
390. 32. » volt szerencsénk volt szerencsém 
391. » 15. » admirálistól admiralitástól 
391. » 21. ». megétetnek az asszonyok megégetnek az asszonyok 
399. » 7. » hol vagy olyankor hol vagy te olyankor 
400. » 35. » És ura akarok lenni a mak- És ura akarok lenni ennek a makrancos 

rancos tündérnek. tündérnek. 
406. » 25. » a kunyhóig a kunyhótól 
410. » 9. » lehetett követni kilétére lehetett következtetni kilétére 
423. » 8. » kikocsizott kikocsikázott 
425. » 20. » majd szorítani majd szorítani, majd tágítani 
430. » 10. » jól lá t ta azt látta'jól azt 
440. » 20. » hogy el ne bomoljanak hogy fel ne bomoljanak 
446. » 37. » »olvassuk fel a köznapi kö- olvassuk fel a névnapi köszöntőket 

szöntőket« 
453. » 18. » nemesi háziszárnyasok nemes háziszárnyasok 

A pontatlanságra jellemző az is, hogy a jubileumi kiadás szövegéből i t t-ott szöveg-
részek is maradtak ki. Ezek nem zavarják meg a mű élvezését, de feltétlenül a kiadás értékét 
rontja az ilyen pontatlan közlési mód. 
Kimaradt szövegrészek : 

42. lap, 31. sorban »a halásos méreg« u tán betoldandó : Olyan, mint a pöffeteg ; 
48. lap, 31. sorban »Amit kiván ön, az t választhat« u tán Azért termesztjük. 
58. lap, 33. sorban »megköszönte, s azzal« után leült Timéa üresen hagyott helyére és 
77. lap, 8—9. sor helyesen így: »dugót húznak ki egy üvegből, mintha kalánnal for-

gatnak valamit egy pohárban, mintha valaki a kezeit összecsapja, mintha éjjel mosdani kezdenek ; 
106. lapon 17. sorban »mulatságból is megteheti« után És nem fog a cselédszobában hálni, 

hanem Athalieval egy szobában. 
127. lapon 32. sorban» nem adhattak semmit« után az albérlők a főbérlőknek nem fizettek 

semmit, 
167. lap, 23. sorban »Timéa és Brazovics úr.« után Timéát senki sem sürgette utána nem 

kérdezősködtek ; 
276. lap, 28. sorban »olyan helyre« u t án ahol egy rokonszenves alak sincs körülötte, 
283. lap, 8. sor után Körüljárta az egész szigetet és töprengett magában a jövendőfelől. 
384. lap, 23. sorban »sokat lopott ;« u t á n akinek kevés van, kevesett lopott ; 
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389. lap, 38. sorban »Magam kiúsztam a partra,« után Ebből is láthatod, liogy énnekem 
még van valami dolgom a világon. 

A kötet háromirányú jegyzetapparátusa nem mutatkozik szerencsésnek, hiszen v a n n a k 
benne lapszámra hivatkozó Szövegmagyarázatok, s ezekből is még több kellene, hiszen nem-
csak Ábrahám és Hágár története szorul magyarázatra , azt igényel a J ó b próféta, József 
és Putifárné, Nóé, Jákob , Lea, és Ráchel, Sára, Mikhál, Paltiel, Bethsabé, Uriás, Salamon 
s tb . is (145. stb. lapokon). A mohamedán vallás angyal-tömegét is meg kellett volna magya-
rázni (187—188. lap), nem beszélve a fa f a j t ák magyarázatáról (227., 228. lap). 

A másik csoportban a Nevek magyarázata a la t t sem találunk meg mindent , amit keresünk. 
S érthetetlen, hogy ha az Allgemeine Hofkammer stb. i t t van, miért került Szavak magyarázata 
részbe az Oberstfinancegeheimrat? Vagy ha Holofernes ott szerepel miér t nincs ott P rokop 
is? Magyarázni kellene az ilyen szavakat , mint Gigászok, Árgus, Diána, Bachánsnő, Ju l ius 
Caesar, Sisera, Ovid Amorum liber, Hafiz, Heine is. 

A szómagyarázatból egész csomó olyan szó hiányzik, aminek benne kellene lenni, 
hiszen olvasóközönségünk jórésze nem ismeri már a latinos szavak jelentését, de nem ismer 
egész sereg népi eredetű szót sem, amelyből a jegyzetekbe kevésnek a magyarázatá t ve t t ék 
fel. I t t mind a magyar, mind az idegeneredetű szavak magyarázatára vonatkozóan közlünk 
összeállítást : 
babaj , bökle, burnót, ciherre vetet ték a boszorkányokat, csatányos alkalom, díván, dobasz, 
drabant , font, garas, garda, geszt, göbecs, güzül, gyutacs, gyürke, haricska, harmatkása , 
hátahoporjás , iszamodva, iszák, icce, kapubálvány, karát, kölyü, lapdacs, (öreg) legény, 
liceumkerítés, őn, pagony, padmaly (padmalypart , lépcső padmaly), pákosz, porkoláb, 
puncs, sáfár, serpenyő, súlyom, szatyma, szironták, . toportyán féreg, tüsző, tűzszerszám, 
vaskoronarend, vargatallér, vál tókrajcár , várta, vihadar , zucsma, zsinat stb. stb. 

aeolhárfa, admiralitás, akkord, ambíció, amphiteatrum, akvamarin, a lmárium, 
anisét ta , apanázs, apportiroz, arzenál, arabeszk, archimandrita, aszpektus, avandzsiroz, 

bigámia, bizar, bulla * 
calo, celebritás, ceremónia, (ki)cirkalmaz, citadella, consol, creve-coeur 
démon, dezent or, deputació, derogál, diakón, diakónus, dóm 
eklézsia, elementum, etikett , excellenciás,-őexcellenciája 
fá tum, fauna, fantom, ferblizni, fatalizmus, fiskális, filiszteusok, fiziologia, figaró, 

filozof, flora, formalitás 
gentleman, geolog, giraffe-fésű, gouvernante, grippe, groteszk, grácia 
hazárdjáték, Hackbret t , hárem, hipochondria, hipomaklion, hidriota, honorácior, 

huri , invitál, instancia, ispán 
karbunkulus, kabinet, katokomba, kalkulál, kancellária, kaució, katekizmus, káté, 

ka jmán , klenodium, kontó, konvent, kolna, kolossz, kommendáns (vár), kompromit tál , 
komorna, korrekt, konfirmál, kubik fa, kurá tor , kvaterkázás, kvittel, latakia, légió, 
l imfat ikus 

mappa, masinéria, mart ir , mágnás, márki , major, melankolikus, médaillon, mete-
orolog, migrén, miniatűr, misztérium, mítosz, müzülmán 

neglizsé, nektár, nobel piano 
óbester 
padisa, partie, patrónus, patriarcha, percent, perorál, perfid, perjel, pirata , porció, 

polipusi,pópa, pomolog, planéta, prédikatum, produkálni, predestináció 
profanálni, prófunt , prince-Albert 
racionalis, regálpapír, recepissze, refraktor , reszort, respektus, rorate 
sinus (cosinus), sligovica, spiritus, spleenes, spekuláns, spekuláció, solitaire, staffirung, 

studiroz, stádium, strapaciroz 
szenátor, szisztéma, szerafimok, szférák, szkepszis, szuperintendens 

487' 



tabella »Haben«, tan t ième, tara, t a l e n t u m , temperatura, térimé, tornado, toilette, 
tortura, tunique, t rapézium 

uniformis 
valkürök, vicispán, virtuóz, virtualités 
yankee, yankeetrik 

Magyarázatra szorulna a Goszpodi Pomiluj , pietra D 'Egypto , pyrop, unkiars-skelleni 
békekötés (115) is. No meg a Fi donc! (105) és a Sie trägt, wenn ich nicht irre, ein schwarzes 
Camisol (223). 

Mindezt nem gáncsoskodásul, hanem segító' szándékkal ál l í tot tuk össze, mer t a cél 
minél hitelesebb és minél h ibát lanabb mű közzététele. Természetesen mindennek a kötet 
nyomdába adása eló'tt kellett volna végbemennie, s ezért csodálkozunk azon a nagy eló'készító' 
apparátuson, amely nem végezte el azt a munkát , amit most a bírálónak kellett elvégeznie. 

E hibák észrevétele és fel tárása reméljük segítséget nyú j t a következő' kötetek kiadá-
sához s egyben figyelmeztet bennünket arra, hogy Jóka i gyűjteményes kiadását nem a centen-
náris, hanem a jubileumi kiadás a lapján kell eló'készíteni. 

Az olvasóközönség megte t t e kötelességét, azonnal megvásárolta Jókainak ezt a regé-
nyét . Az, hogy komoly hibák vannak a kiadásban s hogy nem eléggé alaposan já r tak el az 
eló'készítés körül a megbízottak, aligha fog tudomására jutni, hiszen aligha van módjában 
szakfolyóiratokat olvasni, éppen ezért van szükség arra, hogy ezekre a fogyatékosságokra a 
lehető legkorábban hívjuk fel legalább a szakemberek figyelmét. 
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