
Jókai és a magyar nyelv. 
I. 

„Magyar nyelven költeni olyan, mint hegedűművésznek 
a Straduarión játszani", mondja JÓKAI, S ezzel a hasonlattal 
önkéntelenül a maga íróművészetét jellemzi. A nyelv mester-
hegedű, melyben megvan a hangok gazdag végtelensége, az 
árnyalatok és színek minden változatossága ; de mester legyen 
igazában, aki a húrokat megszólaltatja. Ámde a mesterek 
sem egyformák. Az egyiket a tudás vezérli hangszerének 
használatában, a másikat az érzés. Az elsőnek tehetségét 
a céltudatos iskolázás, a rendszerezett ismeretek teszik 
biztossá; a másik belekap a húrokba, s édesen, lelkesen ujjong, 
bánatosan sír a dal, a nélkül, hogy a mester számot tudna 
adni ujjainak s vonójának játékáról. A tanult művészt bámuljuk, 
de a naturalista szívünkbe markol és kénye-kedve szerint játszik 
vele. Ha pedig istenadta tehetség és mélyreható tudás egyesül, 
akkor előállanak azok az alkotások, melyek a művészet csúcs-
pontjait jelentik, s lelkünkben a nagynak hódolata rajongó 
szeretetbe olvad. 

JÓKAI íróművészete lényegében naturalista művészet, 
valamint egész költészete is nagyobb részében a tudatalat t i 
ösztönösségnek eredménye, melyhez csak aránylag kis mértékben 
járul az elveken alapuló, számító tudatosság. Ezért JÓKAi-t 
nem lehet olyan értelemben nyelvművésznek mondanunk, mint 
VöRöSMARTY-t, ARANY-t. A nyelvművész tudatosan uralkodik 
művészete anyagán, ismeri minden csínyja-bínját, a szavak 
akusztikai és optikai hatását , helyzeti értékét, érzelmi és 
hangulati velejáróit, mérlegeli a szó- és mondatfűzést, s midőn 
művészi sugallata tollát vezeti, utólag számot is tud adni 
eljárásáról. Ez látszólag megvan JóKAi-ban is. Szeret forrásaira 
hivatkozni, idézi őket; de ha utánajárunk az eredetinek, azt 
tapasztaljuk, hogy az adatok jelentése, értéke megváltozott. 
JóKAi-ban megvan a megfigyelés hajlandósága, még pontos-
sága is; de szemének az a sajátságos szerkezete, hogy közelben 
élesen lá t ; bizonyos távolságon túl azonban csak képzeletének 
prizmáján keresztül, mely a fénysugarakat eltéríti és színekre 
bontja. 

Bántja őt, mikor egy tanulmány „nagy idealistának" 
mondja, holott az Elátkozott család utószavában az angol 
realistákhoz számítja magát.1 Hisz ő is utánajár mindennek, 
mint ZOLA ; tanulmányokat, helyszíni szemléket végez, jegyző-
könyvecskéi telnek az adatok százaival. Mikor azonban lelké-
ben a regény kialakul, a valóság igazsága elenyészik, s helyét 

1 HARASZTI, A naturalista regényről. 1886, 407. — JÓKAI, Utaz. a sírd. 
103. (Ha nem jelölöm külön, a százkötetes Nemz. Kiadást idézem.) 



az ő romantikus művészetének igazsága foglalja el, melynek 
irányítója, parancsolója és föltétlen ura a képzelet. Nemcsak 
az élet s a történelem adatai módosulnak hatása alatt , hanem 
a nyelviek is. JÓKAI gyűjti a népnyelv kincseit, fe lkuta t ja 
a régi magyarság maradványait, de ha már megvannak, úgy 
bánik velük, mint egyéb adatával. A tudás s a kritika ellen-
őrző működése megszűnik ; bármiről való tudományos elmélete 
költői anyaggá, a képzelet játékává lesz. Már nem az a fontos, 
hogy mi a hiteles, hanem hogy mi a jóhangzású, az érdekes, 
a különleges, a kivételes, a szokatlan, még a furcsa is. Minden 
szándékosság nélkül, naiv ösztönösséggel a hatásosság szerint 
alkalmazza szavait, abban a hitben, hogy eredeti értékükön, 
helyi színűkben semmit sem vál toz ta to t t . Ezért JÓKAI nyelve, 
főleg pedig szókincse igen hálás terület az egyéni nyelv-
pszichológus s az esztétikus számára, a nyelvtörténészt s a 
szótárírót azonban igen sokszor a legnagyobb zavarba ejti. 
A tájszó helyi hitelessége i ránt semmi érzéke nincsen. Például 
a Mátyás király forrása c. elbeszélésének színhelye Telkibánya 
Abaújban, a benne előforduló tájszavak pedig, melyeket 
külön szótárkában megmagyaráz, mind baranyaiak. JÓKAI-t 
tehát naiv nyelvművésznek, vagy inkább íróművésznek kell 
mondanunk, akinek szemében a nyelv elemeinek nincsen önálló 
értékük. A hangalak s a hozzákapcsolódó fogalmi tar talom 
viszonya nem állandó, a társuló szemléleti és érzelmi elemek 
miat t gyakran ingadozó, sőt teljesen önkényes is. 

Van egy meséje, címe és hőse Álmodád, akinek egyetlen-
egyszer előforduló nevén kívül a Genezis semmit sem tud.1 

JÓKAI a héber nevet magyarul értelmezvén, mesét költ róla, 
ezt belehelyezi az özönvíz történetébe s körülveszi a paleontológia 
s a geológia csodáival. Mintha a hindu szemfényvesztőt látnók, 
aki a puszta padlóra t e t t datolyamagból szemünk lá t tá ra 
pálmafát növeszt. JÓKAI előtt a szónak annyi értéke van, 
amennyire megbír ja indítani képzeletének meseszövő működését; 
azon túl öntudatlan eszköze a szemlélet- és hangulatkeltésnek; 
mint ilyen aztán hihetetlen gazdagságban rendelkezik vele. 

Szép kifejezéssel egy nyelv, különösen pedig egy író 
nyelvének szómennyiségét szókincs-nek, thesaurus-nak szokás 
nevezni. Íróink közül kevésre találóbb a szógazdagságnak ez 
a megjelölése, mint JóKAi-ra. Az ő kincsesháza kifogyhatatlan, 
s ő gondatlan kézzel, pazarul szórja gazdagságát. Gazdagság-
ban fölülmúlja a magyar szókincs nábobját , A R A N Y 4 is, s a 
külföld írói közt csupán VICTOR H u a o h o z mérhető, kivel 
egyébként is igen sok rokonságot mutat. Részletes számadatok 
még nem állanak rendelkezésünkre, de hozzávető becslés szerint 
szavainak számát bízvást 20.000-re tehetjük. 

1 I. Mózes X, 26. 



Honnan e nagy szóbőség? Lelki oka JóKAi-nak roppant 
nagy fogékonyságában és szinte mindenoldalú érdeklődésében 
van, mely óriás tárgyi ismeretkészletet halmozott föl agyá-
ban. Nincs az emberi tudásnak olyan területe, melyet JÓKAI 
be ne jár t volna: hazai és külföldi történelem; a természet 
világa állataival, növényeivel és ásványaival; a föld rétegei-
nek és őslényeinek tudománya; földművelés és művészet; pénz-
ügy és politika; csillagászat és csillagjóslás; alchímia és vegy-
tan ; néprajz és néplélektan; különösen kedveli a földrajzot s 
az útleírást, a föld merész fölfedezőit. Ismeri a világirodalom 
régi és ú j képviselőit; a magyar irodalom remekeit és ponyva-
termékeit, a XIX. század legnagyobbjainak kortársa és bará t ja . 
Nyelvtudása is tekintélyes: eredetiben olvassa gyermekkora 
óta a lat int , németet, franciát és angolt, eligazodik a görög-
ben, olaszban s egynehány szláv nyelvben. Kisdiák kora óta, 
mikor hajnali ötkor leckére megy VÁLY FERENC-hez, folyton 
tanul egy hosszú életen át, késő aggkoráig. Az ismereteket 
kedvesen színezik az adomák ezrei, melyeknek egyszersmind 
följegyzője is. S ez a roppant nagy, enciklopédikus ismeret-
halmaz mind szavakhoz van kötve, melyek minden pillanat-
ban rendelkezésére állanak, fáradságos keresés nélkül is. 

Fogékonyságánál fogva anyanyelvének szókincsét is bő-
vebben ismeri, mint sok más író. Alapja szülővárosának, Komá-
romnak nyelve, melyben találkozik Mátyusföldje, Csallóköz 
és Dunántúl. Ezt kibővíti pápai, de még inkább kecskeméti 
diákoskodása alföldi és tiszamelléki anyaggal. De már ifjú-
ságában sem elégíti ki őt a család, a város köznyelve. A rend-
kívülihez való hajlandósága a nyelv különlegesebb területeire 
vonzza s fölkeresteti vele az osztály- és csoportnyelveket. 
A komáromi hajóácsok, malmosok szaknyelvével már otthon 
megismerkedik; Kecskeméten, mikor házigazdája, G Y E N E S 
MIHÁLY főmérnök kiviszi a pusztára, fiával, G Y E N E S YPALI-val 
résztvesz a diákpajtások mulatságaiban, magáévá teszi a 
pusztai élet szókincsét, a Pápán megalapozott diáknyelv pedig 
kibővül az alföldi iskola idiómájával; mindkettőnek erős nyo-
mát már első regényében, a Hétköznap okban is megfigyelhet-
jük. Patvaristasága és jurátussága beavatja a kuriális stílusba, 
melynek tanúsága regényeinek nem egy fényes lapja. A sza-
badságharc forgatagában politikai és katonai szavakkal gazda-
godik szótára; tardonai remetesége pedig nemcsak a Bükk 
rengetegének vadregényes képeit szolgáltatta, hanem a palóc 
tájej tés ismeretét is. Mikor Erdély aranykorát írta, regénye 
színhelyét még csak í rot t forrásokból ismerte, nincs is egyéb 
erdélyi íze, mint ami a történeti kútfőkből és JósiKÁ-ból rá-
ragadt. De attól fogva, hogy 1853-ban először, utóbb még 
sokszor bejárta a kis bérces országot, kivált a székelylakta 
területeket, mind természeti képein, mind nyelvén megérzik a 
„hely ihlete". Buzgón jegyezgeti a székely tájszavakat , tanul-



mányozza a nép szokásait, életét, eszközeit és használati tár-
gyait. A cselekvény valószínűségét a színhely tüzetes ismere-
tével alapozza meg. Ezt az eljárást teljes tudatossággal s a 
szakember lelkiismeretességével követi. Mikor a saját írói 
eljárásáról beszél, így szól: „ . . . a kornak szokásait, hangu-
latát , fogalmait, uralkodó eszméit, divatját, néha még a nyel-
vét, kifejezéseit is á t kell tanulmányozni; gyakran a történet 
helyszínét beutazni, tájak, viseletek rajzait felvenni, műhelyek 
titkait tanulmányozni, szaktudósoktól leckét venni".1 Szakasz-
tot t így te t t J U L E S VERNE is, mikor egy-egy készülő regényé-
nek anyaga végett meghívta az illetékes szaktudósokat amiensi 
házába. 

Kevés regényírónk ismeri annyira a népnyelv kincses-
házát s a régiség emlékeit, mint JÓKAI. Olvassa a régi emlék-
írókat, családi följegyzéseket, jegyzőkönyveket, még a szakács-
könyveket is. Forgat ja PÁRIZ-PÁPAI , MÁRTON, BALLAGI és 
mások szótárait, a régi Tájszótárt , s mikor SZINNYEI Táj-
szótára megjelenik, füzetenként viszi magával, olvassa a kocsi-
ban, mely svábhegyi nyaralójába viszi s örül, ha valami új 
„ősi tájszót" lel benne, melyet szövegébe ik ta tha t ; erről aztán 
jegyzeteiben lelkiismeretesen számot is ad;2 némelykor magya-
rázó szótárkát függeszt egy-egy művéhez, pl. a Mátyás király 
forrása, Levente címűekhez. A „szép" szavakat cédulára írva 
asztalán heverteti, hogy folyton szem előtt legyenek. A tárgyi 
anyagon kívül kedves nyelvi forrásai: I P O L Y I mythologiája 
— ez különösen izgatja képzeletét — ,valamint KANDRA KABOSÓ 
is, ORBÁN BALÁZS Székelyföldje, a Tudományos Gyűjtemény 
füzetei, a Debreceni Füvészkönyv, ERDÉLYI, ARANY és GYULAI, 
KRIZA és KÁLMÁNY népköltési gyűjteményei, egy szóval min-
den, ahonnan szókincsét gyarapíthatja. Első helyen kellett 
volna említenem KÁROLYI Bibliáját és MOLNÁK ALKUKT zsol-
tárait, melyeknek tárgyi és érzelmi tartalmával együtt szó-
készletük és stílusuk is Jókainak örökös forrása ós min-
tá ja volt. Igen érdekes volna Jókai nyelvi tudásának, szó-
ismeretének történeti rétegeit megállapítani, amint egész életén 
át egymásra rakodva gyarapították szókincsét. 

E nagy szógyűjtésben őt főleg az árnyalatok keresése 
vezeti; igen jól tudja, hogy mennél több rokonjelentésű szava 
van egy-egy fogalom-csoportra, annál több az eszköze az alig 
meghatározható, de igen is érezhető finom különbségek fel-
tüntetésére. Nagyon szereti a rokon szavak halmozását is ; pl. 

1 Negyven év visszhangja. 
2 Például: „A bekelet ősmagyar tá jszó (Szinnyei József tá j szótárában) 

az antumnus kifejezésére, ellentétben a kikelet-hez. Én jobb szeretem ezt a 
szót, mint az őszt: mert ez a fa tal is szó az embert mindjár t a szakállára 
emlékezteti: az az ősz", (öreg ember 148.) — „Ponor: U r á t adom e szónak: 
legközelebb hal lot tam ezt Kállay Béni minisztertől, így nevezik az olyan 
sziklaüreget, melvbe egy búvó folyam beleszakad." (Három márványfej . 1-93. 
1888.) 



az Öreg ember novella-koszorúban negyven sorban kétszáz
gazdasági kifejezést (22. 1.), aztán egyvégtiben húsz lószínt
jelentő szót (28. 1.), majd a régi s az ú j konyha ínycsiklandó 
étlapjának szavait sorolja föl (39. 1.). Szövegen kívül is
összeírja a rokon szócsoportokat, hogy vele nyelvünk gazdag-
ságát, jellemző és színező képességét kimutassa s más nyelvek 
felett való elsőbbségét bizonyítsa. Mikor a Vasárnapi Ú j ság 
megindúl, ötven szót állít egybe a verekedés kifejezésére;1 

ezt a számot a Magyar nép adomáiban2 százra szaporítja. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia c. díszműben a menésve nyolcvan-
négy szót halmoz össze, s megjegyzi, hogy e csoportban
nincsenek benne a jövést jelentők. Később újra összeállít a
járás-1 kifejezőkből majd félszázat.3 Szereti a minél nagyobb
szóbőséget, mert több lehetőséget ad a lelki tartalom finom 
eltéréseinek minél finomabb, színesebb kifejezésére; s ezek
minden pillanatban készségesen szolgálatára is állanak, nem 
keresi őket, nem fárad értük, mindenkor a legalkalmasabb, a 
legkifejezőbb, a legszínesebb, a leghangulatosabb szó folyik 
tollából s a munka verejtékét soha nem érezni előadásán. Ér-
zik sorain, hogy a munka számára gyönyörűség, nem teher s 
innen van nyelvének az a magát kedveitető könnyedsége, mely 
olvasását is gyönyörűséggé teszi. 

De JÓKAI nem volna igazi romantikus, ha nem szeretné 
a köz- és irodalmi nyelven kívül található régi és új szava-
kat: szokatlanságuk, rendkívüliségük, különösségük, furcsasá-
guk, de főképen szépségük miatt. SZARVAS GÁBOR és V O L F 
GYÖRGY mennyit nem harcoltak a szavaknak szépségük alapján 
való megítélése ellen, és hiába; mert az író régen is, de ma 
is — tudnék akár egyikre-másikra hivatkozni is — a szép 
szót szereti és keresi. 

JÓKAI igazi iskolás példája az ilyen írónak. Igazán gyö-
nyörködik a szokatlan és szép szóban; nem tudós meggyőződés 
vezeti ebben, hanem naiv ösztönösség. Ez bírja rá, hogy régies-
kedjék s régen elavult szavakat vegyítsen szövegébe, evvel 
egyszersmind korszínt is adva elbeszélésének. A Bálványos 
flár-ban (más helyen is) idézi a Halotti Beszédet (15. 1.), isa 
szavát bele is fűzi a szövegbe (138. 1.). Hát még a többi jó 
pogányhangzású szót hogy kedveli, miket a szaknyelvész sanda 
szemmel néz: tuhudún, bokolábrás, horkász, Bábolna-Isten, 
garabonc, hopcihér, alirumna, őrpata, mándruc, dobroc, kókás, 
füttyfene, zereziz, pilinkó, birgej, ramocsa stb. stb., melyek-
ből nemcsak a pogány stílus telik ki, hanem a mythologiaalkotó 
képzelete is megindul. Minthogy HUNFALVY a régiségben meg-
találta a monnó: „mind a kettő" szót s felújítását a j án lo t t a / 

1 1854, 22. 1. 
s 1857, 240. 1. 
3 Osztr. Magv. Mon. III . 286; Levente. Utószó. 
4 Kisf. Társ. Évi. III , 154. 1842. 



Jókai kap r a j t a s él vele.1 A Pannónia megvételéről szóló 
énekben CSÁTI DEMETER, alkalmasint barát-etimológiával ezt 
í r ja : „Az Cheken ők átesekőnek", Jókai ennek megörül, s a 
gázló csekély, sekély vizére gondolva, ősmagyarjairól azt 
mondja, hogy: „átcsekélnek a folyón."2 SZÉLL FARKAS-tól 
kapja a régi debreceni krónikákból a zavagy: „szájról-szájra 
járó rágalom" szót: „ . . . ez a szó nem található sem PÁRIZ* 
PÁPAI-ban, se BALLAGI^ban, se SziNNYEi*ben", állapítja meg 
diadallal s egyik regényének bonyodalmát szövi belőle; íme a 
ritka szó nemcsak furcsa cifraság, hanem életre kel és cselekvővé 
lesz.3 A Három márványfejben (216. 1.) í r ja : „ . . . szemere 

. apának lányát elszeretni tilalmas" s a jegyzetben a magyará-
za t : „Szemere: dúsgazdag, régi magyar szó", bizonyára a 
,,Szemere de genere Huba" legendás múltja adja e szó nemes 
veretét. Jókainak ez a hajlandósága a ritka s a különös iránt 
néha túlzásba is csap, úgyhogy a régieskedés miatt elbeszélése 
nehéz olvasatuvá válik s a zárójeles, lapalji jegyzetek, meg 
a függelékben lévő magyarázat és szótár sem segít, mint 
például a. V archoniták-h&n, Dalmá-h&n, a Bálványos vár-ban, 
főleg Levente-ben, mely a mende-monda szerint azért nem 
került előadásra, mert a színészek nem bírták megtanulni a 
furcsa szavakat. Egy-egy régi szót annyira megszeret, hogy 
újra meg ú j ra tollára veszi: alamázia, alirumna, birgej, őr-
pata, de kivált a zomotor, mely 1851-től, a Varchoniták-tói 
(IV. fej.) fogva a Bálványos vár-on, Kis királyok-oi\, Szeretve 
mind a vérpadig-on, a Jövő század regényén végig egész 
1898-ig, a Levente-ig állandóan kísért, rendszerint bő tárgyi 
és nyelvi magyarázatokkal.4 Ezekben a „régiségekben" főleg 
Ipolyi mythologiája a ludas, mely Jókainak egyik legállandóbb 
és legkedvesebb olvasmánya. Szeret továbbá úriás-1 írni a 
közkeletű úrias helyett; a híres-1 pedig állandóan hirhedett-
nek mondja, míg a köznyelvi híres-t gúnyos, lekicsinylő jelen-
tésben használja. Hogy a régies színt még inkább megadja 
szövegének, gyakran régies írásmódot alkalmaz. Rab Ráby 
minden fejezetét egy tartalmi összefoglalás előzi meg: „Melnec 
foliamattiaaban elewadatik . . .", úgy ahogy Csokonai í r ta 
Dorottya énekeinek „Summayit". Egy elbeszélést pedig végig 
ilyen ósdinak látszó módon ír meg: „Az Groff Sewteeth Peter 
keet Hitwesse".3 

Az említett példákban JÓKAI még támaszkodik valami 
forrásra, tekintélyre. De megtörténik, különösen népi elemek-
kel, hogy az előtte ismeretlen szót félreérti, vagy meg sem 

1 Szabadság a hó 64; Kis kir. I. 288. 
2 Levente 66. 1., vö. EtSz.: esek, csekik. 
3 Egetvívó 73, 1902; vö. Nyr. 1897, 56; 1899, 563; 1900, 65, 160. 
4 Pl. Szeretve I. 1.: „Ez a szó olyan régi már, hogy csak a nyelvtudó-

sok és régiségbuvárok ismerik". 
5 Dekám. II. 68. 



érti, s akkor ő ruház rá, bár jóhiszeműen, de merőben ön-
kényesen valamilyen jelentést. Így a tegez: „nyíltok" szót 
állandóan íj jelentésben használja.1 A mándruc, mely egyik 
rejtvénye szótárunknak, szerinte ősmagyar neve az oroszlán-
nak.2 A milling-ek apró törpécskék, valószínűleg a vilii-k 
hatása alatt.3 Az avar: „hullott lomb", nála: sík lapály.4 

A szintén bizonytalan jelentésű geszt szerinte: erdő sűrűje.5 

Egyik félremagyarázott szava meg is gyökerezett az iroda-
lomban, a padmaly, mely partalatti , vízmosta üreget, sírgödör 
oldalfülkéjét jelenti; ezt JÓKAI a padlás hatása alatt menny e-
zetnek érti és í r ja ;6 tudtommal csak egyetlen egyszer fordul 
elő nála helyesen: „a kemenczét . . . Mántay készítette a part-
padmalyba".7 JóKAi-tól tanulta el ezt a jelentést HERCZEG 
FERENC, az irodalmi s a köznyelv is, mely a tájszó igazi 
értelmét nem ismeri. 

JÓKAI számára a szókincs elemei sem egyebek, mint 
forrásainak tárgyi nyersanyaga. Nincs gondja a tudományos 
hitelre, előtte a művészi cél lebeg. Ha a tudás nem szilárd, 
segít a képzelet, mely előtt az ismeretlen szónak éppúgy meg 
kell hódolnia, mint a tárgyi adatnak. 

Stilisztikai tekintet határozza meg JÓKAI viszonyát az 
idegen szavakhoz is. Hajlik ugyan a purizmus felé, nem elv-
ből, hanem ösztönös érzésből, és szereti a nem magyar szó 
helyett a magyart írni, zárójelbe téve magyarázatként az 
idegent, azonban a jellemzés végett nemcsak a régi világ 
deákságával él, hanem minden kornak valamennyi idegen 
szavával, mely a divattal, szokással, az élettel s a művelődéssel, 
néha csak néhány esztendei vendégszereplésre, megfordult a 
magyar ajkon. Éppígy, ha idegen földön, másnyelvű népek közt 
játszik cselekvénye, az idegen szó jellemzésül, a helyi hűség 
feltüntetéséül szolgál. Ezért az idegen szó az ő műveiben 
nagyobbszámú, mint bármely más íróéban. Mikor ezt benne 
megróják, joggal védi őket, mert kigyomlálásuk annyi volna, 
mint megfosztani műveit történeti és helyi színezetüktől. 
A szertelen purizmus ellen aztán azért is fordul, mert rossz 
szavakat, mesterséges nyelvet tukmál az íróra s evvel művét 
a közönség előtt érthetetlenné teszi.8 Inkább a régi latin szót 
használja, mely magyarabb az ú j magyarnál. Mikor Ráby 
Mátyás nagybátyjával vitatkozik (66. 1.), megfeledkezik 

1 Fráter I. 292; Bálv. 115, 116; Levente 117, 123, 126, 153. 
2 Kis kir. I, 198, vö. Nyr. 42: 328, 377. 
3 Leaotung 65. 
4 Hétközn. 138; Tör. vil. I. 107, 108; Nyom. napi. 116; 0 . M. Monarchia 

I I I . 288. 
5 Álmodád 5, stb. 
6 Kétszarvú emb. 1851, 125; Tör. vil. 1853, I. 110; Elátk. csal. 33; 

Egész az északi 164 stb. 
7 Kis kir. II. 216. 1885. 
8 Nábob végszava (1858); Negyven év 229 (1884). 



„haladott" voltáról s így : „ . . . most minden jezsuita, kál-
vinista adagiumot előcitál a diffamálására s más emberek 
disgustálására ? — J a j de szeretem, felel amaz, hogy már 
egyszer magyarul kezdesz beszélni. Ügy ki nem állhatom 
azokat a neologizálókat11. — Más helyen meg: „ . . . praesidensül 
(igen is, én nem alelőlülőül! inkább visszatérek a diák mű-
szóért, de furulyázni nem tanulok meg) praesidensül fungált 
Darvady ú r " ) . 1 BUGÁT virágkorában visszaretten a szócsinálók 
garázdálkodásától: „ . . . a végletekig vitt purizmust azért nem 
szeretem, mert újabb időkben avatatlan, a nyelvek össze-
hasonlított jellemét nem értő nyelvészek annyira elszaporították 
a rossz ú j szavakat nyelvünkben, hogy kénytelen a régieket 
visszakérni . . . szent borzalommal emelek kalapot a vegytani 
műszavak rejtelmes kongása előtt".2 Ez azonban nem aka-
dályozza meg abban, hogy a nyelvújításnak legfurcsábban 
alkotott szavait is ne használja s még 1900-ban is ne élenyt 
és mirenyt írjon oxigénium és arzenikum helyett.3 Tudáson 
alapuló helyes Ítélete ebben sincs. Használja is őket széltiben, 
úgyhogy szaknyelvészek őt a nyelvújítás ú j életrekeltőjének, 
terjesztőjének mondották; magam pedig több ízben hallottam, 
hogy JÓKAI stílusa ma is azért tetszik régiesnek, mert sok 
rossz új szó van benne.4 

Ő maga is csinál alkalomadtán egy-egy új szót, nem 
mindig szerencsésen, pedig igyekszik „tudományosan" megokolni; 
ragaszkodik is váltig hozzájuk. Éveken át v i tá ja volt a „tánc-
mulatság" megmagyarosítása miatt. A Varchonitákban5 dali-
tánc-nak mondja. De minthogy a tánc idegen jövevény, a 
Vasárnapi Újságban, Emlékezzünk régiekről címen6 a népies 
dáridó-t dalidó-nak „ál l í t ja helyre"; erre többek hozzászólásá-
val „Szóváltás" támad róla.7 A Napkelet-ben (1858) ú j 
magyarázatot fűz hozzá, ő maga sokáig csak dalidó-nak 
mondja a bált, táncmulatságot ; követője is akadt, kivált a 
hírlapok tudósítói közt. ARANY bírálata8 után azonban el-
elhagyogatja, bár teljesen soha nem tesz le róla. — Ugyan-
csak vi tát támasztot t , mikor a Fekete gyémántok bánya-
életének rajzában (30. 1.) a „schlagendes Wetter"-t , a robbanó 
léget zuhatar-nak (zuhan zivatar), a „böses Wetter"- t , a 
mérges bányaléget pedig viheder-nek ( < ném. Wetter) nevezte 
el.9 Később az Adria félelmetes szelét, a bórát mondta vi-

1 Aki hol ta után 274. 
3 Nábob végszava 1858. 
3 öreg ember 128, 219 sk. 
4 A Három márványfejben maga mondja magáró l : „Szerző szereti az 

új-őfl-ásatag szavakat szaporítani". (229. 1.) 
5 V. fej. 1851. 
« 1855, 24. 1. 
7 U. o. 51., 101. 1. 
8 Szépir. Figyelő. I. 486., 1861. 
9 EPhK. VI, 365; Nyr. X. 277., 563; XII . 529; XX. 406. 



hadar-nak,1 a nagy nevetést pedig hahot&-viheder-nek.2 — 
RÁDAY G E D E O N - I , az alföldi betyárvilág legyőzőjét a lélek-
idomár szóval tüntet te k i : „Uj szó, rossz szó, de nincs más" 
mondja róla, mikor a lélek szóval toldotta meg Helmeczi 
idomár: „trainer" szavát.3 — A Magyar Nábob 1893-i elő-
szavában a költői alkotás folyamatát megköltés-nek nevezi, 
mert a költő munkája hasonlít a tyúkéhoz. — Egyszer szük-
sége van az „Absteigequartier" magyarjára, es szálló állomás-
ból szállomás-1 ránt össze, ahogy annak idején BUGÁT SZÓ-
csintana tanította.4 — A dúló rablót a csatár, futár mintá jára 
dulár-nak teszi meg.5 •— A diadalmas hőst diador-neik, a 
viador mintájára.0 — A még ma is ismeretlen szerzőjü delnő 
mellé, melyet ő komoly szónak vett , tréfásan delfi-t csinál: 
„ . . . nemcsak a delnők, hanem a delfiak is festették az 
arcukat".7 Egyáltalán a tréfás, játszi szóalkotásban nagy 
mester. Egy mindenütt szereplő hőséről azt mondja : „ő már 
lépett, f ö l é p e t t . . . ha volna ilyen szó lépnök, ezt használta 
volna titulusnak".8 — Akad jó és találó szó is az ő új szavai 
közt. A puska ravaszát hirtelen elpattantó kis pecekre, a 
német „Schneller"-re serkentő nevet talál.0 — A magától 
lehulló száraz ágra pedig a targally szót; már 1851-ben elő-
kerül egy szövegében10; harminc év múlva szükségesnek lá t ja , 
hogy megjegyzetezze és ismert tájszónak mondja.11 Azt hiszem, 
ő a szerzője; szép volta miat t állandóan ír ja s később való-
ban azt vélhette, hogy hallotta. Egy regényének címe és hősei 
is a Targallyak.12 — Különös gondja volt, hogy Leventé-jében 
necsak az ősmagyar észjárást állí tsa helyre, hanem még a 
nyelvet is. Keresi az ősi szavakat; „Ahol pedig magam 
csináltam idegen szó helyébe magyart , annak is jogot tudok 
szerezni".13 

Mikor az ortológusok könyörtelenül kaszabolták a -da, -de 
végű szavakat, JÓKAI az öszi fény c. kötetének A labda című 
elbeszélésében14 szelíd megrettenéssel így humorizál: „Tulajdon-
képpen nagy kérdés, hogy szabad-e még ezt a szót labda 
használnom? Miután a nyelvtisztítók szerint a da végző a 

1 Egy játékos 160. 
2 öreg ember 146. 
3 Lélekidomár bev.; Nyr. XXI. 578; NyÚSz. 
4 Szélcsend 8. 
5 Fráter II, 64, 65. 
fl Három márványfej 244. 
7 Káby S9. 
8 Lenczi 189. 
0 öreg ember 87. 
10 Kétszarvú 205. 
11 Egy játékos 48, 1883. 
12 A Nemz. Kiadás számára ígérte sa já t újításainak igazolását, de az 

nagyobbrészt elmaradt, (vö. 100, köt. 18. 1.) 
13 Levente 150. 
14 1892, 299. 1. 



magyarban jogosulatlan s mint ilyen ünnepiesen letiltatott, 
száműzetett és kiakolbulíttatott; azóta & zárda — záróház; — 
a járda — talpaló ú t ; — a csárda — ivóház; — a csorda — 
marhagyülekezet; — a borda — oldalcsont; — a konda — 
sertéssereglet; — a bunda — szörmedvény; — a micsoda? — 
mizé; — a duda — nyeggetőgép; — ősi Buda is csak úgy 
kerülte el a megtalpaltatást, hogy Pest hozzávarratódott. — 
De mi lesz a dadá-ból, aki elöl is da, hátul is da ? Ezóta 
már a labda is bizonyosan gömbcze". 

Különösen gazdag leleménye van a névadásban. Százakra 
menő személyeinek mindig talál jó és jellemző nevet, mely 
már önmagában is rokon- vagy ellenszenvet kelt, valóságos 
beszélő nevek. Érdekes, hogy ellenszenves személyeinek általá-
ban kifejezőbb nevük van, mint kedves hőseinek. Kell-e külön 
piagyarázat, mikor a Kárpáthy Abellino (annak idején sokat 
játszott zsiványdráma hősének a neve) vagy a Krénffy, 
Kristyán Tódor, Straff neveket hal l juk? Ha ősmondai korba 
helyezi történetét, akkor VÖRÖSMARTY felújuló névadását látjuk, 
mint Leventéjében Marót lányainak neve: Büvellő, Szemőke, 
Gillike, Illangó, Estilla.1 — Valamelyest ide tartoznék regényei 
és fejezeteik címének nagyon változatos és gazdag leleménye 
is, mely érdemes volna külön tanulmányra. 

* 

Visszatérve JÓKAI szóalkotásaihoz nem mellőzhetjük azokat, 
melyek az idegeneknek puszta másolatai. Igen gyakran meg-
történik ugyanis, hogy szüksége van egy szóra, melynek idegenjét 
a közbeszédből ismeri, magyarját azonban nem, vagy hirtelené-
ben nem jut eszébe. Az élőnyelv ilyenkor gyakran a szófordí-
táshoz (calque linguistique) fordul, ha a fordított szó bele-
talál a nyelv eszejárásába. JÓKAI ezt a határt gyakran nem 
veszi észre és át is hágja, idegen, kevés kivétellel német ész-
járású kifejezéseket fordít, s így maga is leszáll a nyelvrontók 
közé. A Galgenfrist: akasztófaszünet ;2 a Schmollwinkel: 
duzmasarok a Spanische Fiiege: spanyol légy (kőrisbogár);* 
a Pechvogel: szurokmadár ;r> a Windsbraut: szélanya f a Stroh-
mann: szalmaember ;7 a Schöngeist: deliszellem.8 — Nemcsak 
szót, hanem szólást is fordí t : aus dem Hauschen bringen: 
kihozzák házából (kiveszik sodrából) taubes Gestein: süket 
kő (meddő, ércet nem tartalmazó);1 0 Ein Mann, ein Wort: 
Egy ember, egy szó;11 Hohe See: magas tenger (nyilt tenger);12 

am Hungertuch nagen: az éhség lepedőjét rágja.1' 

1 Vö. Ipolyi, Myth. 574. 
s Az én élet. reg. 127. — 3 Kis kir. I I . — 4 Szabads. a hó 21. — 

6 A ki holta 314. — 6 Tör. vil. I. 124; Arany emb. II . 212. — 7 Egy játékos 
190. — 8 Tégy jót 98. — 8 Fráter II. 227. — 10 Ar. emb. I. 140. - 11 Sza-
bads. a hó 313. — 12 Ar. emb. II. 20. - 13 Lőcsei f. a. I. 206. 



Ezekkel már JÓKAI nyelvhibáinak bűnrovatába jutottunk. 
Sajátságos, hogy JÓKAI, aki valóságos tárháza a „magyarság 
viráginak", a tősgyökeres, szemenszedett sajátságoknak, kinek 
lapjait , ARANYnyal szólva : „a magyar észjárás és gondolkodás 
teszi ragyogóvá és kedvessé" —, egyszersmind az idegen-
szerűségeknek, hibás szófűzósnek, vétkes szólásoknak olyan 
gazdag példatára is, hogy műveiből egy teljes Antibarbarus 
is kitelik. Ahogy megtalálni benne nyelvünk minden szépségét 
és eredetiségét, úgy minden nyelvi helytelenséget, fa t tyuhaj tást 
és idegen bojtorjánt is, amely a XIX. században a magyar 
beszédből sarjadt és rája ragadt. Egy időben — a Nyelvőr 
harcos korában — nem is írtak JÓKAI nyelvéről egyebet, mint 
hibalajstromot; erényeit nem vették számba. Honnan ez a 
látszólagos ellenmondás? Nyilván ebben is az ő nagy fogékony-
sága a főok, mely válogatás nélkül minden, még a legcseké-
lyebb érintést is magáévá te t te ; másrészt tudva azt, hogy 
bár hihetetlenül bő ismeretei voltak, elméleti tudás s a belőle 
fakadó ellenőrző ítélet és bírálat igen kis mértékben volt meg 
benne, s amit elméletben vallott is, a gyakorlatban nem kö-
vette — megértjük ezt a hibát vagy hiányt is, melyet az ő 
lelki alkata egyik sajátságának kell tartanunk. Zsengekorában 
már négy-öt nyelvet tanul; mint cseregyerek Pozsonyban 
hosszú ideig csak német szót hall;1 olvasmányai közt élte 
végéig igen sok az idegen; fejlődése az akkoriban még német 
és csak lassan magyarosodó Pesten megy végbe, ennek zagyva 
nyelvét hallja és olvassa a lapokban mindennap. Az ő írott 
nyelve pedig általában a hétköznap beszéde, melyet ő nem 
szűr meg sem az irodalom, sem az elméleti tudás szűrőjén — 
hisz innen egyik főerénye: a természetesség és közvetlenség — 
de innen erednek szabálytalanságai is. Amilyen naivul fogadja 
be .JÓKAI a hagyományt s az élet jelenségeit, olyan naivul és 
kritikátlanul a nyelvéit is. Mikor bokrétába szedi a magyar 
nyelv virágait, hozzámarkolja a burjánt is. S ebben nem javít 
r a j t a sem ARANY szelíd figyelmeztetése, sem GYULAI nyoma-
tékos kifogása, sem SZARVAS kiméletlen megrovása — ez utóbbi 
úgyis már elkésett gyomlálás volt. Rá teljesen illik a horatiusi 
szó : „Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu". 
J Ó K A I „az élethez járt iskolába nyelvkincsének gyarapítására",2 

jó tanuló volt ez iskolában, de a vásott gyerekekre is hall-
gatot t . Dolgozásának módjából is következik ez a pongyolaság. 
Művét fejében tervezte ki a legkisebb részletig, a szövegezés 
aztán szinte gépies folytonossággal történt: „ . . . leülök — írja 
a Negyven ^v-ben — akkor egyszerre megírok egy nyomtatott 
ívet ; de megesik, hogy kettőt is, egy szó kitörlés, igazítás 

1 Pozsonyban, a JóKAi-utcai Zsigmondy-ház emléktáblája ezt hirdet i : 
Jókai egykoriban hozzád já r t német igére, 
Most te sietsz hozzá nemzeti szóra Pozsony. 

2 ARANY, SZ. Figy. I. 486. 1861. 



nélkül", Ö nem tartozik a VÖRÖSMARTY-, ARANY-, GYULAI-féle-
művészek közé, akik már lelkiségüknél fogva is buzgón követik 
HORATIUS tanácsát: „Saepe stilum vertas!" azaz magyarul: 
„írjad — töröljed — írjad ú j ra!" 

így aztán csakugyan benne maradnak írásaiban azok a 
„szeplők", miket szemére szoktak vetni s amelyek miatt az 
ő szövegeit igazítás nélkül nem szabad iskolai olvasmányul 
venni. Nincs szándékomban, terem sem engedi, hogy az egész 
hibalajstromot felsoroljam, de a legérdekesebbek közül egy-
kettőt megemlítek. 

Tudjuk, hogy a magyarban az egyes számnak sokkal több-
féle az alkalmazása, mint az indogermán nyelvekben. A többi 
közt — s ez finn-ugor, tehát ősi sa já tság 1 — a páros test-
részeket s a hozzájuk tartozó ruhaneműt, tárgyakat, mindig 
egységnek érzi s egynek mondja, hol pl. a német többest 
használ. Jókai tudja ezt, szabályba is foglalja. Mikor RÁKÓCZI 
GYöRGYöt magyar szóra fogják, mestere Pelagus így tanít ja: 
„Szememből = aus meinen Augen. — Micsoda? Ott egy szó, 
i t t meg három? — Igen. Szem = Auge. A magyar ember az 
emberi tagoknál sohasem használja a többes számot. Tehát 
Augen. Szemem=meine Augen. Szememből: aus meinen Augen. 
— Csodálatos egy nyelv!"2 JÓKAI szövegeiben mégis csakúgy 
hemzseg a szemeim, lábaim, ajkaim, kezeim, füleim, s csak 
elvétve akad szemünk it t-ott egyes számba. — Nem tesszük 
többes számba a birtokot, ha több birtokosnak egyenként csak 
egy van belőle (az egységnek érzett páros testrészeket is ide-
számítva). JÓKAI meg így í r — s ez legbántóbb idegenszerű-
sége: „A vitézek kiránt ják kardjaikat",3 „Az egyházfi elvezette 
őket helyeikre",* „jöttek hozzánk mutogatni bevert fejeiket",* 
„kitárták sziveiket egymásnak",6 „levették kalapjaikat",7 meg-
csókolja homlokaikat . . . könnyet ejt halvány arcaikra . . . 
saját kezeivel bedugja füleiket",* „a szép menyecskék férjeiket 
a vacsoránál leitattákEz a vétkes többes megvan minden 
művében, a Nepean szigettől a legutolsóig. — Bántó a többi 
után a többes szám: „a többi emberek". — Még inkább a 
lesz igének igenévvel való hibás kapcsolása: „alá lett írva r 
mozgásba lesz hozva, csókkal lett elhalmozva, meg lett cso-
dálva, lesznek fölkeresve, lesznek föltalálva" (lépten-nyomon). 
Ezeken kívül a bír, képez, kijön s egyebek hibás használata. 
Nem idegenszerűség, hanem pongyolaság az ami s az amely 
nem szabatos alkalmazása; az utóbbira Jókaiban alig talá-
lunk példát, mert a megnevezett tárgyon való utalásban is 
az ami vonatkozó névmással ért: „copf, ami a háta közepén 
fityeg; adomázás, ami latin nyelven folyik" stb. 

1 KERTÉSZ M. A duális a magyarban. MNy. IX. 307. 
2 Rákóczi fia 312 
3 Mesék 87; — 4 Égetvívó 60; — 5 Lenczi 190; — 6 Frá ter II . 287; — 

7 Ráby 241; — 8 Tör. vil. I. 121; — 9 Frá ter II . 67. 



Nem szaporítom tovább a hibák felsorolását, csak arra 
kell rámutatnom, hogy ma egy közepes író sem követ el annyi 
hibát a helyes magyarság ellen, mint annak idején JÓKAI ; ez 
azonban nem azt jelenti, mintha jobban és szebben tudna írni. 
ARANY ezt ír ja róla — s ARANY szava súlyos —: „ . . . mű-
veit . . . olvasva, mintha újra tanulnék tőle a kedves anyai 
nyelvet, azt a valódit, melynek megragadó ereje nem kisebb 
természetes bájainál, s szemen szedett kifejezései époly hatá-
rozottan mint festői plaszticitással testesítik és szabják meg 
a gondolatot . . . élvezetet talál benne mindenki, s egy író és 
nyelvtudós tanulságot meríthet belőle". Ha mérlegre tesszük 
Jókai nyelvének erényeit és fogyatékosságait, a bal serpenyő 
magasan fent libben a jobb serpenyő kincses súlyával szemben. 

* 

JÓKAI szókincsének gazdagsága szinte természetszerűen 
fölkeltette egy Jókai-szótár gondolatát. Tudtommal T Ó T H 
BÉLA volt az első, aki ezt még az író életében megpendítette, 
s azóta többször esett szó róla.1 Jókai magyar szavai és szó-
lásai már rég be vannak iktatva a M. T. Akadémia Nagy 
Szótárának gyűjtései közé; de egy teljes Jókai-szótárnak 
magába kell foglalnia a magyaron kívül az idegen szókészletet 
is, melynek mérhetetlen művelődéstörténeti fontossága van. 
Voltakép Jókai-lexikont kellene szerkeszteni, mindazoknak a 
tárgyaknak, fogalmaknak magyarázatával, melyek műveiben 
föl vannak halmozva, s melyeket ma már csak kevés ember 
ismer. De még magyar szókészletét is sokszor külön meg kell 
magyarázni, mert ő nemcsak a mindennapi köznyelven s az 
általános irodalmi nyelven ír, hanem minden kor, minden osz-
tály, társadalmi réteg, foglalkozás, a falu s a város, a ház 
és az utca nyelvén beszél, s ebben sem lehet jártas mindenki. 

* 

JÓKAI már pályája kezdetén felismerte az osztály- és 
csoportnyelvekben rejlő jellemző erőt. A gyermeknyelvről már 
1857-ben van egy kis elmefuttatása;2 a Leventé-hez írt utó-
szóban (1897) nyolcvan babaszót gyűjt egybe, valóságos kis 
szótárt, kiszemelve Szinnyei Tájszótárából,3 s az Egetvívó 
asszonyszív-ben is egész kis gyűjteményt iktat a szöveg közé 
(174.) 

Megfigyeli a mesterségek szakkifejezéseit. A csizmadia 
nyelvet nemcsak regényeiben szereplő csizmadiái beszélik, ha-

1 T Ó T H BÉLA, N y r . 2 7 : 3 2 8 ; SZABÓ SÁNDOR, N y r . 4 2 : 4 0 8 ; SOMOGYI 
GÉZA, Nyr. 46 : 104, 158; vö. még B. Hírlap, 1896, 6. szám. 

2 A magyar nép adomái. 1857, 242. 
3 Ezeket Jókai eltévedt kéziratából ú j ra lenyomatta Bródy a Jövendő 

.c. folyóirat 1904-i folyamában, nem tudva hová valók. 
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nem külön ie összefoglalja egy alkalommal.1 — Mikor nálunk 
a nyelvtudomány csoportnyelvekről még nem tud, ő már beszél 
a betűszedők nyelvéről,2 Az Es mégis mozog a föld eleje csupa 
diákmüszó, kísérve kellő magyarázattal, ugyanígy több helyt,, 
pl. Rákóczi fiá-h&n is; ebben alapos oktatás t kapunk még a 
kártya szaknyelvéből, a tolvajnyelvből, meg a cigánynyelvből 
is. Ha az író Mekkába visz, akkor az iszlám szent nyelvét 
halljuk;3 török basái, bégjei, hodzsái és csauszai pedig török 
szavakkal színezik az előadást.4 A De kár megvénülni tele 
van a szerb folklore szavaival, Csalavér-ben a volapük világ-
nyelvet halljuk, bár egy valódi világnyelv gyakorlati lehető-
ségében kételkedik.9 

Pompásan utánozza az idegenek magyar beszédét. A Kalmár 
és családja örményesen, Hampel Kristóf ácsmester6 és Fromm 
papa, a pékmester7 németesen, Rotheisel Ábrahám8 zsidósan 
ejti a magyar szót. Tallérosy Zebulon pompás tótos kiejtése 
éveken át mulat ta t ta az olvasóközönséget. 

Jóízű olvasni, mint fordítja le szószerint a magyarul 
tanuló német a maga gondolatait: „A tolvaj akarta lefordítani 
a kerítést (den Zaun übersetzen), a kutya megcsomagolta 
(hat ihn gepackt), erre az ember rossz lett (wurde bőse) s 
megfordította magát a bíróhoz (hat sich gewendet)".9 Ennek 
visszáját teszi a Vén sas, aki magyar észjárással panaszolja 
baját német nyelven: „Bin heute sehr schlimm, hab gut ge-
wohnt mit geladenes Kraut, hat mich das Kalte ausgetroffen".10' 
Ha kell, tud ő náthásan is beszélni: „Hát bidek a kocsis, beg 
a béres, ha didcs se ökör, se l ó . . . deb kelletteb sedhidek".1* 

A mult század-eleji német-francia habarék éppoly könnyen 
folyik tollából,12 mint a XVIII, századi, mikor a kaszárnyai 
műveltség mitológiai frázisokkal keveredik: „Adorált madonnám!. 
Mercur szárnyas lábain egy extrémement agréable message-t 
adressálok Ihro Hochwohlgeboren-hez. Mars isten úgy caprici-
rozta magát, hogy a Cacust attakirozó Heracles herosi facinus-
sait még egygyel cumulál ja . . . " s így tovább még hatvan soron-
végig.13 

I M. Hírlap 1899, szept. 9. Nyr. 28: 468. 
* A magyar nép ad. 1857, 238. 
3 Aki a szívét. 
' Erdély aranyk., Tör. vil.; Fráter; Strucc, stb. 
5 Jövő száz. II. 27. 
e Elátk. csal. 18. 
7 Mire megvén. II, XXIII . 
8 Eáby 47. 
9 öezi fény 312. 
10 Hasonló Tallérosy Zebulon beszéde a bécsi Rájxrátban. Kakas Mártont 

naptára. 1862. 126. 
I I Akik kétszer. I. 272. 
12 Az elátk. csal. 67. 
18 Ráby 27. 



E nemben legjobbízű az ő prókátorainak, fiskálisainak 
kuriális latin-magyarsága. Jogi tanulmányai, melyeknek csak 
egyetlenegyszer vette hasznát — úgy ahogy — csak a r ra 
valók voltak, hogy öregapáink deákos beszédét jellemezhesse.1 

A barátfalvi levitában így szólít ják meg a deáktalan u r a t : 
„A báró úr magyar ember s nem tud diákul? Hisz a magyar 
nyelv a lingua materna, de a diák a lingua paterna". (17. 1.) 
Az új földesúr első fejezetében pedig az író az újabb kor 
olvasójához fordul: „fíoh'se boszankodjál másodszülött olva-
sóm, hogy annyi latin mondást találsz e lapon, ez is a kor 
kedélyhangulatához tartozik. A classicusok nyelvéhez, mint az 
ókori asylumhoz menekülünk néha, mikor az újkor civilisatiója 
nagyon szorongat bennünket. Héj, mikor még minden deákul 
ment, nem merték volna azt mondani no de elég. Az 
ember fűhöz fához folyamodik védelemért, és ha az élők nem 
segítik, a halottakhoz fordul". — Mennyire benne van ebben
a néhány sorban a BACH-korszak hangulata! A német civilisa-
t iótól agyonszabályozott, -bosszantott magyar ahhoz a latinhoz 
menekszik, mely ellen 1790-től fogva elkeseredett harcot vívot t 
anyanyelvéért, s a régi ellenség most mentő bará t tá válik.
De JÓKAI még inkább elemében van, mikor WERBŐCZY nyelvé-
nek virágkorából í r ja regényeit, melyek r i tkán lehetnek meg 
valamely pör nélkül. (Erről is lehetne külön JóKAi-tanulmányt 
írni.) Rab Ráby, I I . József korának e szomorú hőse, végig 
ilyen körülmények közt s ilyen nyelven küszködik, mikor : 
„A nemes urak oppositionalis, repositionalis, praeemptionalis, 
reoccupationalis pöreiben harczolt kiki a maga tudományával,, 
hisz a magyar nemes mind juris prudens volt". (I. fej.). — 
A pör lefolyását ós idejét pedig így határozza meg :2 „ . . . várni 
k e l l . . . míg e processus a maga fórumait megjár ja s az í télet 
in optima forma ratificaltatik és p romulgá l t a t i k . . . a prima 
instantiával az edictából citatio, currentatio, disertio u tán 
következnek az inquis i t iók. . . a praesidialisok, a confrontatiók, 
benevolisatiók, authenticatiók, a replicák, a duplicák és tripli-
cák, az exceptivák, az ubicatiók, az alibik, a juramentumok, 
a juridicus disputák a competentia fori fölött, azután követ-
keznek az appelaták törvényszék, curia, tabula septemviralis-
hoz, accidentaliter a novisatio, eventualiter a suprema gratia, h á t 
ez mind összevéve el tarthat úgy húsz, harmincz esztendeig". — 
Az ember, mintegy bűvös varázsszóra, benne van a régi világ-
ban, minden erényével és fogyatkozásával, dacos magyarságával 
és harcos maradiságával; magunkba szívjuk a régi megyeháza 
hivatalszobáinak dohos il latát, míg a vicispánék lakása felől 

1 „Egy nyelvünk van — mely senkit sem protegál, de nem is provocál. 
ClaeeicuB nyelv : a latin. Ez a törvények nyelve, az igazságszolgáltatás, az 
iskolai műveltség, a lithurgia, a facultasok nyelve : szószólónk a küldiploma-
ciában. Ez palládiumunk." Negyven év 226. 

2 Barát i lev. 31. 
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mozsártörő nesze és tányércsörgés hallik, s a folyosó zárt 
ajtajának résein át egy tizenkétfogásos ebéd étvágygerjesztő 
sejtelmei szűrődnek a hivatalos levegőbe. m r r LOLNAI VLMOS. 

( F o l y t a t j u k . ) 




