
1919. augusztus 19-iki 4039. M. E. számú 
rendeletének hatáskörébe vonták, amely 
viszont már az „alakszerű nyomozó eljárás" 
kikapcsolásával rendeli el a gyanúsítottak 
azonnali letartóztatását és „gyorsított bűn
vádi eljárás" (a hírhedt ötös tanácsok) elé 
állítását. A kötetben szereplő' írók közül 
jó néhány került a letartoztatandok listájára, 
s még több ellen indult nyomozati eljárás 
már 1919 őszén. A rendőri zaklatások egyik 
jellegzetes példája Babits Mihály meghurcol
tatása az 1919 elején írt „Az igazi haza" 
című cikke miatt, amelyben a „haza vagy 
emberiség" dilemmáját felvetve, szembe
szállt a nacionalista sajtó uszításaival, s 
a nagyobb egység, az Emberiség mellett 
foglalt állást. Kár, hogy Kunszery Gyula 
tanulmányának a könyvbe felvett részlete 
mellőzi ezt a mozzanatot, holott nyilvánvaló
an erre utal Babits általa idézett „válasza" 
is (217. 1.) az írónak nemzetéhez s egyszer
smind az egész emberiséghez való tartozásá
ról. 

A monografikus feldolgozásnak többet 
kell majd időznie az ellenforradalmi kórszak 
indulásánál, a fehérterror esztendeinek ese
ményeinél. A kötet szerzői több helyütt rá
mutatnak — és joggal — arra a folyamatos
ságra, ami a haladó gondolatok üldözésében, 
hol enyhítettebb, hol pedig szigorított for
mában, a 25 esztendős időszak egészében meg
nyilvánult, s ugyanakkor azt a különbséget 
is hangoztatják, ami a nyílt, az előzetes cen
zúrát alkalmazó időszakok és a viszonylagos 
sajtószabadságot megengedő hosszabb idő
szakasz között volt. A közzétett dokumentu
mokból úgy tűnik, határozottabban kellene 
megvonni a belső határokat az 1919—1921-es, 
illetőleg az 1939—1945-ös szakaszok és az 
1921—1939 közötti időszak viszonylatában 
is. 1919 ősze és 1921 között a haladó írók 
és újságírók nagy száma kényszerült kül
földre a fehérterror üldözése elől; 1939 után 

JÓKAI MÓR ÖSSZES MÜVEI 

Az 1962-ben megindított Jókai kritikai 
kiadás 1967-ben mindössze négy művel gaz
dagodott. Mind a négy mű az író utolsó, 
1875 utáni alkotói periódusából származik. 
Az első a 70-es évek végén született, a másik 
három pedig közvetlen egymás szomszéd
ságában, egy bokorban a 80-as, 90-es évek 

pedig politikai és faji alapon üldözték „tör
vényesen" írók és újságírók tucatjait, s szá
mosan közülük ennek mártírjává, áldozatává 
váltak. 1921—1938 között a progresszív szel
lemi erők nagyobb ellenállása vált lehetővé 
az elnyomó intézkedésekkel szemben, s 
másrészt a már létrejött, kinyomtatott mű
vek utólagos betiltása sohasem okozhatott 
akkora károsodást, mint aminőt megjelen
tetésük megakadályozása okozhatott volna. 

Indokoltnak látszik e nagyobb idő
szakaszon belül is bizonyos belső választó
vonal megvonása, valahol a húszas-har
mincas évek fordulója körül; a gazdasági 
válság következtében kiéleződött politikai 
események erőteljesen nyomták rábélyegü-
ket ezen évek sajtójára és sajtópolitikájára. 
Megintcsak a kötetben közölt dokumentu
mokra kell hivatkoznunk: József Attila 
„Döntsd a tőkét. . ." című verseskönyyenek 
pere, Radnóti Miklós, a 1 0 0 % , a Márciusi 
Front ellen indított perek, a rendőri nyomo
zások és elkobzások sokasodása a harmincas 
években, mind fokozottabban jelzik a má
sodik világháború felé vezető jobboldali 
politikai előretörését ezen a területen is.1 

Elgondolkoztató — olykor megdöbbentő 
— dokumentumokat mutat fel, nemegyszer 
nagy emberi tragédiák paragrafusokba ön,? 
tött előjelzéseit tárja elénk ez a gazdag doku
mentumkötet, — egészében pedig: egy nép, 
a hitleri Németország oldalán háborúba 
sodort és sodródott magyarság szellemi leg
jobbjainak tragikus (mert végül is e sodró
dást meggátolni áldozathozatala árán sem 
tudó) küzdelmét állítja mementóul á mai 
olvasók elé. A tudományos kutatás számára 
pedig értékes forrásgyűjteményt ad közre, 
amit haszonnal forgathatnak történészek 
és irodalomtörténészek egyaránt. 

József Farkas 

fordulóján. Ezt a korszakot az irodalomtör
ténetírás meglehetős egyöntetűséggel a ha
nyatlás idejének tekinti Jókai pályáján. 
Ha elszórtan születtek is még jelentősebb, 
a magyar valóságban gyökerező művei (pl. 
Rab Ráby, Kiskirályok, Sárga rózsa), sajnos, 
ezek már inkább csak kivételek voltak. 

Szerkeszti: Lengyel Dénes és Nagy Miklós. Regények.'— Egy hírhedett kalandor a XVII. 
századból (1879). Sajtó alá rendezte: Horlai Györgyné. 405 1. — A lélekidomár (1888-1889). 
Sajtó alá rendezte- Sándor István. 785 1. — Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlék
iratai és útleírásai (1888—1891). 1—2. köt. Sajtó alá rendezte: Radó György. 595; 439. — 
Nincsen ördög (1891). Sajtó alá rendezte: Harsányi Zoltán. 322 1. Bp. 1967. Akadémiai K-
(Összes művei 35., 51., 52-53 . , 56.) 
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A társadalmi problematika mindinkább hát
térbe szorult, s helyét a kaland, a kurio
zitás, a fantasztikum hajszolása foglalta el. 
S éppen mert eltávolodott a valóságos élet
anyagtól, egyre gyakrabban használt mű
veihez írott forrásokat. Szívesen nyúlt kró
nikás históriákhoz, romantikus életrajzok
hoz vagy memoárokhoz, híres bűnügyi tör
ténetek gyűjteményeihez stb. Egyik-másik 
művében ez a forrásokhoz való tapadás olyan 
mérvű, hogy már-már az írói alkotás autonó
miáját is szinte kérdésessé teheti (pl. Be-
nyovszky). De ha ez az alkotásmód nem 
is vált föltétlenül a művek javára, a kutatás 
számára nagy lehetőségeket kínál, mert az át
lagosnál jóval intenzívebb bepillantást enged 
az író műhelyébe, teremtői gyakorlatába, 
művészi eszközeinek kelléktárába. Mindez 
érthetővé teszi, hogv a kritikai kiadás jegy
zetapparátusának főként a művek keletkezés-
törtéwetével és forrásaival foglalkozó fe
jezetei, a „regények regényei" tartogatják 
számunkra a legtöbb izgalmat és érdekessé
get. S ez indokolja, hogy mindenekelőtt ezekre 
fordítsuk figyelmünket. 

A források felkutatásának tekintetében 
vitathatalanul az Egy hírhedett kalandor 
sajtó alá rendezőjének volt a legkönnyebb 
dolga. Nemcsak azért, mert a regény végén 
maga Jókai is közli, hogy műve cselekményé
nek nyersanyagát a „Rheinischer Antiquarius" 
c. útikönyvből merítette, hanem sokkal in
kább azért, mert a források vizsgálatát, 
a források és a mű egybevetését a Jókai
filológia már évtizedekkel ezelőtt elvégezte. 
A sajtó alá rendezőnek ezen a téren nem is 
igen maradt más tennivalója, minthogy Rajka 
László és Hankiss János eredményeit össze
foglalja és ismertesse. Valóban ezt is teszi. 
Fejezetek szerint haladva, megvizsgálja a 
mű és a források viszonyát. Pontosan közli, 
mit vett át Jókai Strambergtől és Bülautól, 
és mi az ő saját írói leleménye. Nemcsak tá
maszkodik azonban kitűnő elődeire, ahol 
nem érzi meggyőzőeknek állításaikat, vitat
kozik is velük, mint pl. Rajkával a Pitaval-
ügyben. Ennél többre azonban nem vállal
kozik. Ha az eddigi eredmények nem nyug
tatják meg, „a kérdés végleges megoldását" 
a „további kutatástól" várja. Munkája azon
ban így is korrekt, és a kritikai kiadás cél
kitűzéseinek föltétlenül eleget tesz. 

Lényegesen összetettebb, komplexebb fel
adatot kellett megoldania A lélekidomár sajtó 
alá rendezőjének. Itt nincs az előbbihez hason
ló írásos forrás, viszont annál bonyolultabban 
szövődnek bele az író személyes élményei, 
utazási tapasztalatai, a kor hazai és külföldi 
eseményei, olvasmányai, a napi sajtó hírei stb. 

Igaz, A lélekidomár ezektől sem lett 
nagy regény, de igen szemléletesen mutatja 
Jókai érdeklődésének sokoldalúságát és rend
kívüli fogékonyságát. Éppen ezért föltét

lenül dicséretes az a buzgóság, amellyel 
a sajtó alá rendező a mű keletkezésének és 
forrásainak vizsgálatánál a „személyes in
dítékokat", az író magánéletének, családi 
életének szinte minden mozzanatát számba 
venni és hasznosítani igyekszik. 

Kétségtelenül sok újat és meggyőzőt is 
hoz ezen a téren, helyenként azonban jó-
szándékú buzgalmában talán túlságosan is 
merész kombinációkra ragadtatja magát. 
Például abból, hogy a meráni temetőben 
nem találták meg Jókai tüdővészben el
pusztult gyámleányának a sírját, még túlzás 
a leány tetemének hazahozatalára követ
keztetni, csak azért, hogy ezzel újabb párhu
zamot lehessen felfedezni Lukanich Ottilia és 
a regény hősnője, Godiva között. Hasonlóan a 
találgatások és feltételezések területére téved, 
amikor Jókai irodalmi mintáit keresi a „bohém 
színekkel ábrázolt művészélet ábrázolásában". 
Többek között ezt írja: „Nem lehetetlen, hogy 
ismerte Henry Murger: Scénes de la vie Bohémé 
c. 1851-ben megjelent nagy hatású könyvét 
s Godiva nélkülözéseinek rajzához innen is 
kölcsönzött színfoltokat. A Jókai rajzolta 
kép kevésbé részletes, semhogy ezt az össze
függést a tárgy rokonságán túlmenően iga
zolhatná." Ilyen címen és jogon, hogy nem 
lehetetlen, mi mindent ide lehetne még asszo
ciálni ! Maga a szerző is világosan látja, hogy 
a tárgy rokonságán túlmenően semmi sincs, 
ami feltételezését támogatná, mire kell akkor 
az egész konstrukció? S ezek csak kiragadott 
példák. A hasonló feltételezéseknek és talál
gatásoknak még egész sorát idézhetnénk. 
A sajtó alá rendező maga is tudja, hogy gyak
ran ingoványos talajon jár. Lépten-nyomon 
érezteti is bizonytalanságát. „Talán felvet
hető", — „nagy valószínűséggel állíthatjuk", 
— „feltételezhetően", — esetleg", — „nem 
látszik alaptalannak az a feltevés" — írja 
az egymás után következő bekezdésekben. 

Voltaképpen apróságokról van itt szó, 
mégis érdemes elgondolkodni a dolgon, mert 
egy lényeges elvi kérdés húzódik meg mögötte. 
Ki vitathatná, hogy egy tanulmányban, s 
természetesen egy keletkezéstörténeti és 
forrástanulmányban is, joga van a szerző
nek a bizonyítható tények mellett a maga 
feltételezéseit is közölni? Annál is inkább, 
mert ezek másokat is a kérdés tovább gon
dolására inspirálhatnak, megerősítésre vagy 
cáfolatra serkenthetnek, s ezáltal elősegít
hetik a végleges tisztázást is. Helyes-e azon
ban, ha a kritikai kiadás jegyzetapparátusa, 
amely hosszú időre minden további filológiai 
munka forrása lesz, ilyen bizonytalan hipo
tézisek sorozatát tartalmazza? Nem az lenne-e 
inkább a feladata, hogy az eddigi kutatási 
eredményeket is szigorúan megrostálva, csak 
a vitathatatlan tényeket foglalja össze, ahe
lyett, hogy maga is kétes értékű kombinációk 
tárházává váljék? 
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Rokon a találgatások kérdésével a túl-
fnagyarázás problémája. Sajnos, erre is 
találunk példát szép számmal. Ilyennek 
érezzük legfőképpen a Gondolatolvasás és 
szuggesztió Jókai korában c. egész fejezetet. 
Helyesen állapítja meg a szerző, hogy „Jókai
nál természetesen csak a szó tágabb értelmé
ben vett gondolatolvasással találkozunk, 
amely lényegében a nagyobb műveltséggel, 
mélyebb pszichológiai érzékkel, alaposabb 
emberismerettel felvértezett személyek ter
mészetes sajátsága, akik valakinek a jelle
mét és életkörülményeit ismerve, az illető 
szavaiból, arcjátékából és egyéb megnyilat
kozásaiból elég biztos következtetéseket von
hatnak le annak gondolataira, érzelmeire, 
várható cselekedeteire vonatkozóan." Ha 
így van, miért kell akkor mégis a továb
biakban lapokon keresztül értekezni a külön
böző hipnotizálási eljárásokról, a szuggesz-
tióval való gyógyítási próbálkozásokról, a hí
res csodadoktorok és sarlatánok kísérleteiről ? 
Közelebb visz-e ez a regény jobb megértésé
hez? Nem túlzás-e terjedelmes tanulmánnyá 
duzzasztani azt, amit néhány soros jegyzet
ben is el lehetne végezni a tárgyi magyará
zatok között? 

Nagyon tanulságos, amit Jókai és a 
naturalizmus kapcsolatáról, Jókai és az udvar 
viszonyának alakulásáról elmond. Szük
séges A szegedi betyárper hátterének és körül
ményeinek megvilágítása is, A regény fő
hősének mintái c. fejezet azonban ismét indo
kolatlanul bőbeszédű és túlmagyarázó. Hogy 
a regény főalakját több modell összegyúrásá
val alkotta meg Jókai, azt meggyőzőnek érez
zük, az a hasonlóság azonban, amelyet 
egyfelől Lándory és Godiva, másfelől Lukács 
Móric és Birly Krisztina szerelmi története 
között felfedezni vél, megint inkább a talál
gatások birodalmába tartozik. Jellemző pél
dája a párhuzamkeresés minden áron való 
erőltetésének a következő: „Lándory és 
Godiva között hasonló a korkülönbség, mint 
Lukács Móric és Birly Krisztina között: 
a regény szerint a főhős kapitány volt a sza
badságharc alatt, s így, amikor 1870 táján 
Godivával megesküszik, legalább negyven 
éves, még egyszer annyi, mint mennyasszo
nya." 

A korkülönbség hasonlósága — még ha 
egyébként igaz lenne is — aligha bizonyít
hatná a párhuzam jogosságát, hiszen az ilyes
mi nyilván Jókai korában sem volt annyira 
egyedülálló. Ráadásul azonban ez a hasonló
ság adatszerűen sem egészen állja meg a 
helyét. Miért kell Lándory korát ilyen körül-
ményeskedően kikövetkeztetni, amikor az 
író azt pontosan közli? A regény 114. lap
ján Sarolta és Godiva beszélgetéséből félre
érthetetlenül kiderül, hogy Lándory csak 
34 éves. Épp a sajtó alá rendező, a szöveg 
aprólékos tanulmányozója ne tudná ezt? 

Vagy azért feledkezik meg róla, mert így 
a korkülönbség hasonlóságával is támogat
hatja a két emberpár kapcsolatára épülő 
kombinációját? 

Természetesen ezek az észrevételek alap
jában véve nem homályosítják el a sajtó alá 
rendező érdemeit, aki óriási ismeretanyagot 
hordott össze keletkezéstörténeti tanulmá
nyában. Nagyobb ökonómiával, bátrabb 
szelektálással azonban munkája még hitele
sebb és meggyőzőbb lehetett volna. 

Szerencsésebben párosult ez a két erény, 
az imponálóan széles körű tájékozottság és 
az ökonomikus fegyelmezettség a Benyovszky-
életrajz gondozójában. Igaz, látszólag mintha 
könnyebb is lett volna a dolga, hiszen itt 
a forrás felkutatása nem okozhatott gondot, 
a mű keletkezésének, megszületésének körül
ményeit pedig maga Jókai mondja el a be
vezetésben. A sajtó alá rendező azonban nem 
a könnyebb oldaláról közelítette meg fela
datát. Nem elégedett meg Jókai művének 
és Benyovszky saját emlékiratai és útleírásai 
magyar kiadásának az egybevetésével, ha
nem a Jókai által készített fordítást össze
hasonlította az angol és két német fordítás 
szövegével is. így közben alkalma nyílt 
arra, hogy szinte lépésről lépésre nyomon 
kövesse előbb Jókai fordítói, majd átdolgo-
zói módszereit, az ábrázolás fokozatos el
mélyítését és az író sajátos stíluseszközeinek 
használatát. A források elmélyült tanulmá
nyozásában és egybevetésében természete
sen nagy segítségére volt imponáló nyelv
ismerete, s bravúrosan megválasztott, pár
huzamosan közölt példáival rendkívül szem
léletesen tudja elénk állítani Jókai alkotói 
gyakorlatának különböző lépcsőfokait. 

Sajnos, a Nincsen ördög jegyzetapparátu
sának forrás és keletkezéstörténeti fejezeté
ről nem mondhatunk ilyen sok jót. Legfőbb 
jellemzője, hogy indokolatlanul hosszan idő
zik mindig a mellékes eseményeknél, s alig 
van mondandója a mű tulajdonképpeni lé
nyegéről. Lapokon át foglalkozik például 
a kerettörténetben szereplő vasúti szeren
csétlenség hitelességének kérdésével, hogy 
végül megállapíthassa: „A Gotthard-kataszt-
rófa puszta írói lelemény". Rendkívül bő
beszédű a „gyutüs" puskák leírásában, és 
a korabeli sebészet, valamint a kórházi 
viszonyok bemutatásában, holott ezeknek 
tömör megvilágítása sokkal inkább a tárgyi 
magyarázatok közé kívánkozna. Felesle
gesen részletező Teleki Sándor pályájának és 
házasságának története is. Az egész fejezet 
széteső, mozaikszerű. Az egyes részek vagy 
egyáltalán nem, vagy nagyon szervetlenül 
kapcsolódnak egymáshoz. Ügy tűnik, a szerző 
nem mélyedt el kellőleg anyagában, s kiérle-
letlen eredményeit ráadásul nyelvileg is 
rendkívül hevenyészett formában adta 
közre. 

6 Irodalomtörténeti Közlemények 713 



A sorozat szerkesztési elveinek és hagyo
mányainak megfelelően a források vizsgálata 
után az Irodalom c. fejezetben foglalták össze 
a kötetek gondozói a művek fogadtatásának 
és utóéletének történetét. Kevésbé ismert, 
a Jókai-irodalomban is alig méltatott mű
vekről lévén szó, itt mind a négyen röviden 
végezhettek. Általában teljességre töreked
tek, s valóban lényegre törően, korrektül 
kivonatolták a fellelhető cikkeket, tanulmá
nyokat, még a reklám jellegű híradásokat is. 

Sokkal több vitatható akad ismét a 
Tárgyi és nyelvi magyarázatok c. fejezetekben. 
Ezekre vonatkozóan a kritikai kiadás szer
kesztési alapelvei sem fogalmaztak meg iga
zán egységes szempontokat, s az eddigi gya
korlatnak sem sikerült ilyeneket kialakítania. 
A sorozatról eddig megjelent kritikák sokat 
foglalkoztak ezekkel a problémákkal, az 
újabb kötetekből azonban, sajnos nem derül 
ki, hogy a szövegek gondozói a recenziók 
észrevételeit hasznosították volna. Hat éve 
indult meg, de láthatólag még mindig nem 
tisztázódott, hogy voltaképpen kinek is 
készül a kritikai kiadás. Pedig enélkül nyil
ván nem is lehet eldönteni, mit kell és mit 
nem kell magyarázni, jegyzetelni. 

A sajtó alá rendezőkre ezen a téren álta
lában a túlbuzgóság jellemző. Nyilván abból 
a meggondolásból indulnak ,ki, hogy ha 
többet csinálnak, az nem lehet baj, vagy 
legalábbis kisebb, mintha valamit magya
rázat nélkül hagynak. Mindenesetre nehéz 
kikövetkeztetni, kit képzelnek maguk elé, 
amikor eldöntik, mihez fűzzenek magyará
zatot, mihez nem. Egyes jegyzetek alapján 
mégis azt kell hinnünk, hogy főként a gyógy
pedagógia nehezebben kezelnető alanyai 
közül várják olvasóikat, s az ő igényeikhez 
állítják mércéjüket. 

Arra, sajnos nincs hely, hogy valamennyi 
kifogásolható jegyzetet felsoroljunk, de né
hány példa is érzékeltetheti talán az ellent
mondásokat és következetlenségeket, vagy 
a felesleges buzgalmat. Az Egy hírhedett 
kalandor sajtó alá rendezője szükségesnek 
látta a kritikai kiadás olvasójának meg
magyarázni, ki volt Zrínyi Ilona, Stuart 
Mária, Medici Katalin, Gusztáv Adolf, Heró
des, Pilátus, Júdás, Dzsingisz kán stb. 
De nem hagyja kételyek közt emésztődni 
a jegyzetek tanulmányozóját akkor sem, 
ha Lemberg, Singapore, Lille, Brandenburg, 
Magdeburg, Ninive, Gecsemane, vagy éppen 
a Sorbonne, az Ararát, a Tűzföld nevével 
találkozik. 

Megtudhatjuk tőle, mit jelent az iszák, 
az arkangyal, a borjú (katonai hátizsák), 
a bicebóca, a lépcsőgádor, a szarkofág, a ken
gyelfutó, a behemót szavunk, s megvilágít 
olyan kifejezéseket, mint kánai mennyegző 
és sátoros ünnep. Ugyanakkor hiába keressük 
a jegyzetekben többek között a stratagéma, 

distrahálás, schisma, kontempláció, krampam
puli, hidalgó és kajmán szavakat. Azon persze 
lehetne vitatkozni, hogy ez utóbbiakhoz 
tényleg szükséges lenne-e magyarázat, de 
milyen alapon tételezi fel olvasójáról a kram
pampuli vagy hidalgó szó ismeretét az, aki 
az iszákot és a lépcsőgádort magyarázandó-
nak véli? 

Sok a fölöslegesen megjegyzetelt szó és 
kifejezés A lélekidomárban is. Szükséges-e 
magyarázat olyan nevekhez, mint Heine, 
Schubert, Wagner, Rubens, Darwin, Demosthe-
nes, Buddha, Herkules, Faust, Garibaldi stb.? 
Kinek kell megjegyzetelni olyan kifejezése
ket, mint Robinson szigete, Augias istállója, 
Ezeregyéjszaka, a milói Vénus? Ki fogja 
keresni olvasás közben a tárgyi és nyelvi 
magyarázatok között ilyen szavak jelentését: 
trónbeszéd, likvidál, nazarénus, szenátus, amazörí 
nihilista, anarchista, icce, vámpír, kultusz, 
good bye stb. A bordűr szót viszont magam 
is kerestem, de azt nem találtam a jegyzetek
ben. 

A Benyovszky-életrajz sajtó alá rendezője 
ezen a téren is mértéktartóbb, de még az ő 
jegyzetei közül is fölöslegeseknek tartjuk 
a következőket: Versailles, konföderáció, 
joviális, ukáz, instruktor, mappa, notabilitás, 
etikett, regula, kolosszus, neutrális, maliciózüSi 
trafikál, összekocódás, pityizál, eleblábol, kt* 
pécéz stb. 

A Nincsen ördög jegyzetei között viszony
lag kevesebb a fölösleges magyarázat, de 
azért e kötet gondozója is megjegyzeteli 
Munkácsy Mihályt, Zichy Mihályt, Benczúr 
Gyulát, Spinozát, Jules Verne-t és Alfred 
Kruppot. Vannak azonban a fölösleges, ön
célú jegyzetelésnek kirívóbb példái is nála. 
„Reggel hét órakor érkezik meg a Zürich 
felől érkező vonat a keleti pályaudvarba-' — 
írja Jókai. A naiv olvasó nem is álmodná, 
hogy ehhez neki tárgyi magyarázatra van 
szüksége. Nem így a sajtó alá rendező, aki 
a következő felvilágosítást ragasztja hozzá: 
„A Svájcon keresztül Párizsba érkező vonat 
mind a mai napig reggel 7 órakor érkezik meg 
a Gare de l'Est-re." Mi szükség van erre? 
Jobban értjük ettől a regényt? A francia 
vasutak menetrend-szerkesztőinek konzer
vativizmusát akarja bemutatni, vagy csak 
a Párizsba induló turistákat tájékoztatni? 
Nem mindig ilyen közlékeny azonban. Ha 
kíváncsi vagyok, hogy mit jelent a regény
ben szereplő szironták szó, a jegyzetből 
kiderül, hogy boglárka. Most már csak azt 
tudnám, mi lehet az a boglárka? 

Kritikai kiadásról lévén szó, nem hagy
hatjuk figyelmen kívül a nyomdai munka 
minőségét sem. Már elöljáróban meg kell 
mondanunk, hogy ezek a kötetek aligha öreg
bítik az Akadémiai Kiadó dicsőségét. Fel
tűnően sok bennük a hiba. A teljesen értel
metlenné torzult szavaktól a betűcseréken 
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és betűkihagyásokon át a fejreállt vagy le
bukfencezett betűkig a sajtóhibáknak szinte 
minden elképzelhető változatával találkoz
hatunk ezekben a művekben. Valamennyi 
hiba felsorolására egyszerűen nincs mód. 
Inkább csak jelzésként álljanak itt a követ
kező példák és utalások: 

Értelemzavaró elírások, torzulások: Kalan
dor: 264 : 1 vércimborám helyett véncim
borám, 287 : 14 homlokán helyett holmokán, 
332 : 3 miliőrajzot is helyett miliőrajzoti, 
A lélekidomár.• 22 : 4 botanikus helyett 
bonatikus, 39 : 29, részleges helyett részle
tes, 48 :2 , bankár helyett bankás. Nincsen 
ördég: 255 : 39 Königrätz helyett Körngrätz, 
294 : 1 Landau helyett Landan. 

Betükihagyások és egyéb betühibák: Kalan
dor: 141 : 26, 200 : 25, 211 : 29, 259 : 6, 279 : 
29, 315 : 26, 331 : 1, A lélekidomár: 20 : 8, 
567 : 35 és 36, 697 : 1, Benyovszky ;•; 436 : 4, 
545 : 24. Nincsen ördög: 258 : 24, 273 : 31, ' 
278 : 1. 

Még a névmutatókban is akad néhány el
írás. A lélekidomárban Csernisevszkij apai 
nevébe Gavrilovics helyett Csavrilovics, 
Nizsalovszky helyett Nizslovszky áll. Milliére 
neve mellett a hivatkozási szám helyesen 
741 és nem 711. A Kalandor névmutatójában 
Krúdy neve szerepel rosszuí. 

Nem könnyű megállapítani, mennyiben 
felelős az ilyen hibákért a sajtó alá rendező, 
és mennyiben a nyomda. Vannak azonban 
olyan nyelvhelyességi és stílusvétségek is, 
amelyeket már aligha lehetne kizárólag 
a nyomda nyakába varrni. Igaz, a kritikai 
jegyzetapparátus szerzőjétől mindenek
előtt pontosságot, precizitást, tájékozottsá
got, körültekintést várunk, és nem írói 
erényeket. Annyit azonban, mint minden
kitől, aki tollat fog a kezébe, talán tőle is 
joggal megkívánhatunk, hogy értelmesen, 
legalább az elemi stilisztikai szabályokat 
szem előtt tartva, tudja magát magyarul 
kifejezni. Furcsa és szokatlan, hogy egy aka
démiai kiadvány tudományos apparátusával 
kapcsolatban ezt egyáltalán el kell monda
nunk, de a Nincsen ördög jégyzetanyagában 
olyan pongyolaságokkal, sőt lépten-nyomon 
olyan elemi mondatszerkesztési hibákkal 
találkozhatunk, hogy ennek megemlítését 
már a kötelező tapintat sem hallgattathatja el. 

Nem a legsúlyosabb, de egyik legjellem
zőbb nyelvhelyességi vétsége a határozott és 
határozatlan névelők teljesen önkényes ke
zelése. Sokszor olyankor is elhagyja a névelőt, 
amikor kellene, máskor ott is kiteszi, ahol 
semmi szükség rá. Teljességre törekvés nél
kül lássunk néhány példát: 

„A Jókai alkotó módszerére jellemző 
azonban az is . . . " (250. 1.) 

„A Jókai csataleírása a wissembourgi 
(wissemburgi) ütközettől csak annyiban szí
neződik . . . " (257. 1.) 

„1900-ban, ismét egy Világkiállítás al
kalmából . . . " (252. 1.) (Kérdés, hány világ
kiállítás lehetett 1900-ban?) 

„. . . a Gotthard-vasút megnevezés me
gint csak egy jelzésnek tűnik. . ." (253. 1.) 

„Jókai igen sok regényébe épít bele egy 
nagy természeti vagy ember okozta kataszt
rófát . . ." (289. 1.) 

Elég gyakoriak az alany és állítmány 
egyeztetésével kapcsolatos hibák is. A 259. 
lapon pl. két ilyen mondatot is találunk: 
„Örömmámorában megfeledkeztte/c azon gyá
va nyomorultakról is. . ." 

„A regénynek ebben a részében szereplő 
párizsi tüntetések leírása is a Hon korabeli 
tudósításaiból valók." 

De ezek még csak az iskolai dolgozat
javítási órákról jól ismert esetek. Akadnak 
azonban nyelvészeknek vagy humoristáknak 
való igazi csemegék is. A 263. lapon pl. ezt 
írja Jókairól: „Teleki Sándor koltói kastélyá
ban ő is időzött 1876 augusztusában, mint 
Petőfi annak idején, mézeshetei alatt, 1847 
szeptemberében, ő az egyetlen »eleven« gróf, 
akivel Petőfi szóbaállott." 

Tudomásunk Szerint Jókai a nemesi szár
mazást jelentő y-t is elhagyta nevéből, s 
lám, most mégis gróf lett! A 293. lapon a kö
vetkezőket olvashatjuk: „Jókai igen ked
velte Debrecent és többször járt a Horto
bágyon. A Hortobágyról írt cikke a Magyar 
Nemzet 1889. évfolyamában (146—151. sz.) 
ebben az időben készítette Az Osztrák-
magyar monarchia írásban és képben 2. kötet
ben Debrecenről szóló cikkét." (Betűhív má
solat !) 

A pongyola fogalmazásáért, a mondatok 
értelmetlenségéért itt legalább egy szenzá
ciós felfedezéssel kárpótolt bennünket a 
szerző, ugyanis a Magyar Nemzet föltét
lenül a világ legrégibb újságjává lép elő, 
ha már Jókai korában 1889. évfolyamában 
jár t ! 

A példákat folytathatnánk. Nem hagy
hatjuk azonban említés nélkül a jegyzetek 
helyesírását sem. E kötetben ebben a vonat
kozásban is rendkívül sok a lazaság és követ
kezetlenség, különösen a központozásban. 
Példákat itt nem hozhatunk, de talán nem 
is szükséges, mert nem kell őket keresni, 
bármelyik lapot ütjük fel, mindenütt tömegé
vel találkozhatunk velük. 

Nem akarnánk senkit megbántani, de 
őszintén meg kell mondanunk, hogy az ilyen 
felületes munka bizony méltatlan Jókaihoz is, 
az Akadémiai Kiadóhoz is, a sajtó alá rendező 
személyéhez is. És sajnos, egy ilyen gyengén 
sikerült kötet az egész sorozat hitelét is 
rontja. 

Katona Béla 
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