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Pestre, majd újra vissza Borsodba, ezúttal 
kétségkívül hosszabb időre. 

. . . Befejezésül hadd térjek vissza az ismerte
tésem elején mondottakhoz, s hadd ismétel
jem újra: e néhány vitatott megoldás, az ele
nyészően kis számú elnézés, tévedés vagy 
hiány még szeplőnek is alig nevezhető. Kitű
nő, tanulságos, példamutató könyv, sőt élve
zetes olvasmány ez a szövegkiadás. Hát hogy
ha még Szalaynak Eötvöshöz írt (eddig is
mert) leveleit is adta volna, és — ha lúd, 

legyen kövér — hát hogyha még az eddig szét
szórtan s kellő gond nélkül közölt teljes 
Eötvös-levelezést adta volna ki (esetleg 
ugyanígy Lukácsy Sándor asszisztenciájával) 
Nizsalovszky Endre! Ez utóbbi munka immár 
elodázhatatlan feladatként áll előttünk, s 
megvalósítása — olyan szinten, mint ez a 
kiadvány — ünnepi eseménye lenne a ma
gyar irodalomtörténeti kutatásnak és szöveg
kiadásnak. 

Martínkó András 

MIKSZÁTH KÁLMÁN ÖSSZES MŰVEI 

Szerkesztik: Bisztray Gyula és Király István. Cikkek és karcolatok. 1. köt. 1869-1874. Sajtó 
alá rendezte: Bisztray Gyula. — 2. köt. Cikkek és karcolatok. 1874—1875. Sajtó alá rendezte: 
Bisztray Gyula. — 5. köt. Cikkek és karcolatok. 1878. Sajtó alá rendezte: Nacsády József. Bp. 
1964-1966. Akadémiai K- 311; 275; 239. (Mikszáth Kálmán összes művei, 51, 52, 55.) 

Mikszáth Kálmán műveinek kritikai kia
dása az utóbbi két évben harmadik szaka
szába lépett: a regények és elbeszélések után, 
illetve ez utóbbiakkal egyszerre, sor került a 
cikkek és karcolatok három kötetének kiadá
sára is. örvendetes tény ez, hiszen egyre 
közelebb kerülünk a filológiai szempontból 
is megalapozott Mikszáth-monográfia meg
írásának lehetőségéhez. Ugyanakkor az is igaz, 
hogy Mikszáth Kálmán műveinek e harma
dik csoportja a kritikai kiadás szempontjából 
a legnehezebb terület, hiszen újságokból és 
napilapokból kell összegyűjteni a kötetben 
eddig többségükben meg nem jelent cikke
ket, amelyeknek sokszor eredetiségét is tisz
tázni kell, mert esetleg névtelenül vagy álnév
vel és valamilyen betűjeggyel jelentek meg. 
E három kötet esetében a feladat még nehe
zebb volt, mert a pályakezdő író kevésbé 
ismert publicisztikai munkásságának bemu
tatását kellett elvégezni. 

A Cikkek és. karcolatok első kötete öt év 
újságírói termését fogja össze. (1869 — 1874). 
A kötetben közölt szövegekről nem sok meg
jegyzésünk van, mert tetszetős betűtükörrel, 
könnyen kezelhető és áttekinthető sorrend
ben, nyomdahiba nélkül olvashattuk a 
Szabad Egyházban, az Igazmonaóban a Nóg
rádi Lapokban és a Mikszáth által szerkesz
tett Magyar Néplapban, valamint ennek 
„társlapjában", a Mulattatóban megjelent 
cikkeket, apróságokat, szerkesztői jegyzete
ket, üzeneteket és előfizetési felhívásokat. 

A jegyzeteket, mivel a Cikkek és karcola
tok ciklusának első kötetéről van szó, beve
zetéssel kellett kezdeni, általános alapelvek
kel és Mikszáth fórumairól és szerkesztői 
munkájáról szóló tájékoztatással. Az „elbe
szélések" valamint a „cikkek és karcolatok" 
szétválasztásának alapelveit általában helyes
nek tartjuk, bár igen nehéz szétválasztani a 
szépirodalmi és a publicisztikai ciklusba 

sorolandó írásokat. Jó példa erre ebben a 
kötetben a B.-gyarmat közhelyei, valamint a 
Mint készülnek a „Nógrádi Lapok" ?, amelyek 
még tartalmi és hangulati tényezőikkel sem 
különböznek például az elbeszélések közé 
sorolt Tudományos értekezés a hideglázról 
című írástól (Krk 27. kötet 181). A kevere
dést mutatja az is, hogy a kötet 227. oldalán 
a Látogatás Stofi bácsinál mint „riportelbeszé
lés" szerepel és az Elbeszélések I. kötetében 
olvashatjuk, a jegyzetekben pedig a sajtó alá 
rendező megjegyzi, hogy ez az írás „nem 
annyira elbeszélés, mint inkább riport".. 
(Krk 27. kötet 291.). 

Nem tartjuk szerencsésnek a jegyzetekben 
azt sem, hogy külön fejezetet olvashatunk 
Mikszáthról, a szerkesztőről (211.), ugyanak
kor a későbbiekben újra szó esik a vezércikket, 
a szerkesztői üzenetet stb. publikáló lapszer
kesztő íróról. Szívesebben olvastunk volna 
egységes, összefüggő áttekintést Mikszáth 
szerkesztői munkásságáról és törekvéseiről. 
Ugyanakkor csak dicsérni tudjuk azt a 
rendszeres és tudatos törekvést, amellyel 
az egyes írások motívumait korábbi vagy 
későbbi Mikszáth-művekhez kapcsolja a 
sajtó alá rendező, mert az írói életmű össze
függéseit segít felfedezni. 

Külön kell szólnunk a tárgyi magyará
zatokról, amelyek kellő mértéktartással csak 
a szükséges fogalmakra, nevekre és idegen 
szavakra terjednek ki. Itt is találtunk azon
ban említendő kifogásokat. Nem tartjuk 
indokoltnak, hogy a jegyzetek oly sokszor és 
részletesen szólnak a Nógrádi Lapokról és 
balassagyarmati ellen-lapjáról, az Ipolyról 
(210., 253-254., 261.), ami egy név esetében 
talán még szükséges (Zsedényi Edéről: 264., 
281.).'A 283. oldalon olvashatjuk a „brennel" 
és az „expediens" szavak helyénvaló magya
rázatát, ugyanakkor hiába kerestük az 
„ultramontanizmus" (135 :29) jelentését, 
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pedig nem hisszük, hogy ez közismertebb 
lenne, mint az előbbieké. 

A második kötet Mikszáth 1874- 1875-ben 
írott cikkeit gyűjti egybe. A szövegek köz
lése és a jegyzetelés az első kötet alapján 
folytatódik. Egyetlen helyen találtunk jelen
téktelen, a szöveg értelmét nem zavaró 
nyomdahibát (163 : 16), 

Mindenképpen helyesnek tartjuk, hogy 
mihelyt vitatható Mikszáth szerzőségének 
kérdése, a főszövegből mellőzi a cikket, de 
aickor ugyanaz összehasonlítás végett a jegy
zetek között közli (203.) A jegyzetek kielégí-
tőek, körültekintőek és a névtelenül megjelent 
cikkek eredetiségének bizonyításával meg
győzőek. Ugyanakkor itt is van némi rend
szertelenség: a nevek jegyzetelése ötletszerű
nek látszik. Csak jellemző példákat idézünk: 
Horváth Mihályról szükségesnek tartja a 
részletes ismertetést (II. 209.), de az első 
kötetben csak műveit sorolta fel (I. 261.); 
Lónyay Menyhértről viszont egyszer részle
tesen szól (1.277.), itt pedig változtatás nélkül 
újraközli az első kötet szövegét (II. 210.); 
a többször előforduló nevekkel bizonytalan: 
Pulszky Ágost és Simony Ernő esetében 
(11.229.) hivatkozik korábbi jegyzeteire (1. 
e kötet 212. 1. és 1. e kötet 213. 1.), máskor 
pedig (pl. az Ipoly c. balassagyarmati lap és 
Csalomjai, Pajor István esetében) újra és 
többször ismétli korábbi jegyzeteit. 

A harmadik eddig megjelent kötet a 
Cikkek és karcolatok ötödik kötete, amely 
Mikszáth első szegedi évének publicisztikai 
termését adja a Szegedi Napló 1878,-i évfo
lyamából. A közölt szövegek teljessé teszik 
Mikszáth szegedi tartózkodásáról alkotott 
képünket. A kötet szerkesztése, összeállítása 
és jegyzetelése világos, áttekinthető és köny-
nyen kezelhető. Csak elenyésző számban elő
forduló és a szövegek értelmét nem zavaró 
nyomdahibát találtunk (8 : 25; 174 : 6). 

Nem értünk azonban egyet azzal, hogy — 
bár függelékként — olyan kétes hitelű írá
sokat tesz közzé a főszövegben, amelyeknél 
Mikszáth szerzősége vitatható vagy bizony-

GAÄL GÁBOR: VÁLOGATOTT ÍRÁSOK 
1-2. köt. 1921-1940. 1. köt.: Tanulmányok 
1964-1965. Irodalmi Könyvk. 727, 654. . 

Gaál Gábor válogatott irodalmi és publi
cisztikai írásainak kiadása jelentékeny 
mértékben gazdagítja a szocialista irodalom-
szemléíetet. Forrásértékű publikáció ez a vas
kos két kötet, ugyanakkor eleven, aktív 
hatóerő, amely sok vonatkozásban jótéko
nyan befolyásolhatja a mai marxista művé
szetelméletről folytatott vitákat. Gaíl Gábor
ról eddig is tudtak egyet-mást mindazok, 
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talán. A Szegedi Napló'1878. szeptember 18-i 
cikkét (Philippovich B. tervei) Mikszáth más 
cikkével (Félre a titkolózással!, augusztus 
22.) való rokonsága, ironikus hangvétele, 
tömörsége, csattanó befejezése ellenére bizony
talannak tekinti, ugyanakkor a kötet 97. 
oldalán közli a Szegedi Napló 1878. október* 
23-i cikkét (A viszontlátás), amelyről a 
jegyzetek között /fezt olvashatjuk (207.): 
„A cikk MK-tól jól ismert képei és fordula
tai — különösen az első részben — az ő szerző
sége mellett bizonyítanak. A második rész va
lamivel nehézkesebb, a csattanó ismét MK-ra 
vall" Nem értjük hogy ez esetben miért 
elegendők a szerzőség megállapítására olyan 
tényezők, amelyek az előbbi cikk esetében 
elégtelennek bizonyultak? 

A kötet 157. oldalán a Szegedi Napló 1878/ 
augusztus 4-i cikkét közölve (Jó az öreg a 
háznál) ezt írja: „A névtelenül megjelent 
cikk tehát kétséget kizáróan MK-é s csupán 
kommentár jellege miatt került a politikai 
cikkek közül a Függelékbe". Ezt a cikket 
nem érezzük itt helyénvalónak, mert ha 
kétségtelenül Mikszáthé, miért került a kétes 
hitelű írások közé? A „kommentár jelleg" 
ezt nem indokolja. 

Ez az eljárás ellenkezik a kétes hitelű 
írások korábbi közlésének gyakorlatával is: 
a Cikkek és karcolatok első köteteiben ugya
nis ezeket a jegyzetek között olvashatjuk 
(Krk 52. kötet 203.). Helyes lett volna ebben 
is egységesen eljárni. » 

Apró megjegyzéseink nem rontják örö
münket, hogy Mikszáth Kálmán összes művei
nek kritikai kiadása harmadik ciklusához 
érkezett. Gondosan szerkesztett és sajtó alá 
rendezett kötetekről van szó, amelyeket 
haszonnal forgathat olvasó és szakember 
egyaránt. Különösen ki kell emelnünk a 
sajtó alá rendezők munkáját, mert elsősor
ban az ő érdemük, hogy a Mikszáth -sorozat 
a Cikkek és karcolatok e három kötetével 
jelentősen gazdagodott. 

E. Nagy Sándor 

és cikkek. — 2. köt.: Publicisztika. Bukarest, 

akik behatóbban érdeklődtek a magyar 
nyelvű szocialista irodalom és közírás iránt, 
de ezek az ismeretek eléggé hézagosak voltak. 
Részben azért, mert Gaálnak életében csak 
egyetlen kötete jelent meg, az is eléggé szűk
markú válogatás volt (Valósúg és irodalom. 
Állami Könyvkiadó, Bukarest, 1950). Más
részt és elsősorban azért, mert — főleg a 
hazai szakkörök előtt — mindmáig kellően 




