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AZ ÉLCT JÓKAI 

A Jókai születésének százötvenedik évfordulójához fűződő megemlékezésnek van egy 
különös jelentősége: alkalmat ad ennek a nagyon népszerű, de oly sokat vitatott regényírónak 
életművével és értékeivel való, nagyon is időszerű számvetésre. Az ünneplésben nem a meg
szokott görögtüzes dicsfénynek, hanem a megtisztító és megvilágosító távlatnak kell érvénye
sülnie. Az író halála óta is eltelt már hetven év; műveinek kritikai, tehát első teljes kiadása 
most van folyamatban, és bajosan fog megállni 200 köteten alul. A szaktudós és az érdeklődő 
nagyközönség előtt is most van kitárulóban az életmű teljessége, s így talán még világosabb 
lesz az, hogy az elmúlt évtizedek az olvasóközönség tudatában alighanem példa nélkül való 
szűrést hajtottak végre; a 200-ból jó, ha 20 él ma is még elfogadott, maradandó alkotás gya
nánt, és a gyűjtögetők, sajtó alá rendezők, kíváncsi laikusok, ha belelátnak, megdöbbennek 
a hordalék nagy mennyiségén, amelyet ez a páratlanul termékeny író ontott magából, s ame
lyet azóta méltán elsodort az idők árja. 

Kihull ebből a nagy opusból először is mindaz, ami a napi aktualitások szférájában mozgott; 
az a közlékenység, amely a szerkesztő és a publicista Jókait a közönséggel és a napi élettel 
állandó kontaktusban tartotta, írói alkatának és képességeinek felszínes rétegeiből táplálko
zott, komolyabb művészi igény nem is fűződhetett hozzá. A szépíró Jókai hatalmas életművének 
van aztán egy belsőbb, de még mindig felszínesebb rétege, amelynek anyaga semmiképp sem 
az élet, hanem könyv-élmények, százféle forrásból összeolvasott és továbbkombinált események, 
konfliktusok, emberalakok. Válogatott excentricitások és szörnyűségek papír-dimenziója ez, 
a kor vagy a közelmúlt szokvány-romantikájának bűvöletében, olykor a gyermeki naivság 
szintjén, de minden művészi hitel nélkül. A szakadatlan termelésben, amelyre ösztönén túl 
a kiadók és a közönség várakozása, az üzleti szellem és az olvasmányéhség is sarkallta, bizony 
az is gyakran előfordult, hogy nagy témáit és nagy élményeit is kénytelen volt aprópénzre 
váltani. Egy olyan írónál, aki általában ösztönösen alkotott, akiben az önkritika és a fokozott 
művészi igény ritkán támadt fel, ez egyáltalán nem is csoda: a negyvenes és az ötvenes évek 
átlag-regényolvasói ízlése még nem jutott túl a másodrendű franciás romantika igézetén; noha 
a kivételesség jegyeit az egykorúak is bizonnyal megérezték Jókain, közelről szemlélve nem 
nagyon rítt ki a körülötte nyüzsgő együttesből. A lassan higgadó kritikusabb utókor már azo
kat az alkalmakat és alkotásokat nézheti és értékeli, amelyekben Jókainak sikerült kitörnie 
a szokvány-romantika özönéből, amikor magán- és közéleti konstellációk váratlanul felajzották 
művészi igényét, s amikor képes volt saját élményvilágának a mélyeire leszállni, íróművészetét 
megalkuvás nélkül érvényesíteni. így jutunk el, a kört egyre szűkítve, Jókai életművének leg
bensőbb tartományához, azokhoz a regényekhez és elbeszélésekhez, amelyekben sikerült neki 
a szó legnemesebb értelmében önmagát adni. A mi számunkra ez a belső Jókai az igazi, ennek 

* A Jókai Mór születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen, a Magyar 
Tudományos Akadémián 1975. február 17-én elhangzott előadás bővített szövege. 
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a kultuszát kell ápolnunk, tudósainknak ezt kell elemezniük, s nyilvánvalóan az ünnepi meg
emlékezés fényébe is ezt kell állítanunk. 

Jókait a maga korán és évszázadán túl maradandóvá nyilvánvalóan ugyanaz a két tényező 
teszi, mint minden alkotóját az egyetemes irodalmi-művészeti kultúrának; kell hogy legyen 
valami mély mondanivalója, amely átfogja az emberi, egyéni és közösségi létet — ha meg
látott és napvilágra hozott a világi lét mélységeiből valamit, ami a kortársak és az átlag
közönség előtt rejtvemaradt — és ha új művészi eszközöket talált a maga terra incognitájának 
kifejezésére. Az egzisztenciális mélység követelménye nagy mérce az írókkal-művészekkel 
szemben; semminemű szorgalommal vagy ügyeskedéssel nem tud magán segíteni az az alkotó, 
akinek nem adatott meg eleve az a képesség, hogy le tudjon az emberi sors mélyeibe szállni 
— aki nem tudja a felszín tüneményei után kapkodókat maga mögött hagyni. Az örök mondani
való természetesen korszerű élményvilágon át aktualizálódik, és magához idomíthat másod
lagos élményi anyagot is — Jókainak mindkettőben bőven volt része. Persze, egy olyan íróból, 
aki a spontán és szakadatlan produkció állapotában él, nehezebben tudnak feltörni ezek a mély
ségek — a forrás rövidebb vagy hosszabb időre ki is apadhat; de Jókai is élt át közösségi válsá
gokat, olykor magánéletének is megvoltak a maga egzisztenciális krízisei, mélyebb intenzitást 
nyerhetett kapcsolata a lét közeli és távolabbi dimenzióival; nagyobb tehát a lehetősége annak, 
hogy nagy témákat találjon s rajtuk keresztül igazibb valójában megszólalhasson. 

Az életrajzírók dolga ezeket a különös konstellációkat rekonstruálni — az emlékezőt köze
lebbről most már az érdekli: mi volt az, amit Jókai felszínre hozott a maga és a társadalom, 
az emberi lét mélyeiből, melyek az ő írói világának az uralkodó élményei. A központ, a leg
mélyebb gyökér és forrás a romantizált, valósággal mitikus szintre emelt élet- és természet
élmény, az életnek és a természetnek elemi, produktív erő, dinamikus, alakokat teremtő és 
váltogató áradás gyanánt való átélése. Nem az alkotó, a szerző személyes vitalitásáról van itt 
szó, amely maga a jelek szerint nem lehetett túl nagy sodrású; nem is a századvég vak, irra
cionális, gyönyörbe vagy kínba sodró életlendülete ez. Van benne valami idealizált szellemies-
ség: a természet és az élet pozitív, boldogító, fölemelő, nagyban és kicsinyben megnyilvánuló 
csodálatos erő ebben az írói világban, termékeny és kifogyhatatlan, az intim bensőségből kör
vonalai a kozmosz felé tágulhatnak ki. Ne csak Jókai táj leírásaira, növény- és állatkultuszára 
gondoljunk, amikor mindezt érzékelni akarjuk. Ott munkál ez az élmény az ismert jellegzetes 
emberalakok megteremtésében, különösen pedig az emberközi viszonylatok ábrázolásában. 
Bizonyos értelemben a Jókai-regényhősök egyik típusa valóban ennek a magasabb rendű 
természetnek a gyermeke, nem naiv-paraszti értelemben, hanem moráljával, érzelmeinek termé
szetes erejével, naivságával, enthuziazmuságal és hyperthymiájával. 

A másik döntő meghatározója ennek a világképnek: a világ, az élet mint nagy és kis kalan
dok, vállalkozások, halálosan komoly kockázatok és kisszerű, bohókás-derűs játékok szín
helye, amely olykor a lovagi kalandvilág, olykor a keleti mesék dimenziójává színeződik át. 
Az általános romantikus dimenziónak különleges, Jókai-féle változata ez, olyan világ, amely 
soha nincs nyugalmi állapotban, nem ismétli meg önmagát, tele van meglepetéssel és kockázat
tal, fordulatokkal, heroikus és nevetséges csapdákkal. Mintha a középkori lovagvilág és az 
észak-amerikai pionírok életformája élné ki magát számtalan változatban. Ebben a dimen
zióban el van szabadítva a furfang, a kópéság, a rosszindulat, sőt a diabolikus gonoszság, de 
feltámadnak a mesei méretű, hősies emberi erők is: a jóság és gonoszság örök küzdelmének 
látványa elevenedik meg előttünk. Természetesen ez a dimenzió is kihat az őt benépesítő ember
alakokra: így varázsolódnak elénk Jókai csodatevő mesehősei, sebezhetetlen és minden aka
dályon áttörő lovagjai (a szónak nem középkori értelmében), a minden csodára képes aszkéták 
— de a furfangos kópék, kisebb és nagyobb kalandorok, démonikus, elszánt gonosztevők is. 
A kritikus nem mulaszthatja el hozzátenni, hogy mindkét nagy élménynek és dimenziónak 
megvan a lesüllyedése, az üresjárattá-válása is: ott vannak az öncélú kalandregények, a mester
kélt fantasztikum,a konvencionális idill és a konvencionális romantikus kellékhalmozás. A világ-
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képet árnyalja még egy tendencia: a kisszerű kópék, a különcök és a zsáneralakok számára 
a kaland nagy égöve alatt egy saját, alsóbb dimenziót alkot Jókai, a nagynak igénytelenebb 
mását, amely többnyire a komikum finomabb és alantasabb változatainak törvényei szerint 
mozog, olykor telve excentrikus torzításokkal. 

Ennek az atmoszférának az egyediségét akkor érezzük meg igazán, ha megpróbáljuk egybe
vetni a nagy kortárs: Kemény Zsigmond írói világával. Ne legyen az a szándékunk, hogy Jókait 
ezen a réven degradáljuk — nem is lehet, hiszen értékelés szempontjából inkább összemérhe-
tetlennek kell nyilvánítanunk őket. Jókainál hiányzik egy szféra, amely Kemény világát tömé
nyen áthatja: a törvényszerű megkötöttségek szövedéke. Ha eszünkbe idézzük azt, amit Kemény 
a tragikumról mond, abból az világlik ki, hogy az egyén bele van bonyolódva az őt megkötő, 
korlátozó erők hálózatába. Hosszan lehetne, mint Kemény teszi, felsorolni a viszonyok kény
szerűségét, a konvencionális erkölcs hagyományait, az intézmények és a történelmi érdekek 
öntörvényű fejlődését és kikerülhetetlenségét. És tudjuk, hogy mindezek fölött Kemény 
világában valami végső, rejtett arcú erkölcsi törvény, olykor tragikus nemezis uralkodik. Jókai 
élet- és társadalomélményének a klímája szabadabb, és szabadabbak az emberei is. Egy vitáli-
sabb-organikusabb térben mozognak, ahol a működő erőket nem eszmei törvények mozgatják; 
a hősöket ezen a szinten romantizált egyéni érzelmeik, ösztöneik és szenvedélyeik irányítják, 
s a szituációt ezeknek a találkozásai teremtik meg. Az élet és a szenvedélyek űzik játékukat 
a szereplőkkel, s ezek kiélik magukat vagy elsorvadnak. Mindez valami elemi lendülettel zajlik, 
innen van az, hogy az igazi Jókai-regények valóságos felszabadító hatást fejtenek ki az olva
sóra; nem érezzük emberfeletti, sorsszerű erők és helyzetek szorítását; a kiúttalan, csak tragi
kumba torkolló szituáció ritka, és a tragikum élményébe mindig bőségesen vegyíti az engesztelő, 
enyhítő mozzanatokat is. A némán és hősiesen elsorvadó szerelmes nőalakok: Kőcserepy Vilma, 
Henriette, Timea tragikuma költőileg szépen van kifejtve, de nem emel az egyetemes tragikum 
magaslatáig. A nagy kivétel, amelyre ezúttal éppen csak hogy utalhatunk: a szabadságharc 
élménye; ennek katasztrófájában Jókai kevés nagy kortársával együtt képes megérezni a kol
lektív tragikumot, egy nemzet elbukását valami emberfölötti, kiismerhetetlen végzet ellenében. 
Az ellenfél arányai mitikussá vannak növelve — valóban az ez, aminek egy kutatónk mondja: 
a végzet játéka, nem az emberrel mint egyénnel, hanem a nagy egységgel, a néppel. De a kései 
Jókaiban már ezt a tragédiát is átfonják az engesztelő motívumok. 

Ilyen tehát Jókai világa, mintegy kívülről, nagyobb távlatból nézve. De megvan ennek a 
világnak belülről tapasztalva is a maga különös, jókaias légköre. Ebben a világban még szóhoz 
sem jut az elidegenedés, a kiismerhetetlenség, az eltévelyedés élménye — minden szereplő, 
kicsi vagy nagy, jó vagy gonosz, hős vagy kalandor otthonosan mozog benne. A szót külön ki 
is emelem: az otthonosságban látom a valódi Jókai-regények világának egyik klimatikus jel
lemzőjét — természetesnek véve azt, hogy az otthonosság érzése különösen az egykorú olvasót 
volt képes hatalmába keríteni. Amikor Jókai magáratalál, akkor rendszerint megfeledkezik 
a nagy távlatokról, hátat fordít az excentrikus dimenzióknak, összehúzza a horizontot, és külö
nösen pályájának virágkorában, művészi igény és alkotóerő felajzott bevetésével elragadóan 
bájos vagy meghökkentően furcsa belső tereket tud teremteni. A közösségen belül ez, tágabb 
értelemben véve, az idill és az életkép dimenziója — és ez a variáció kapcsolja, köti le Jókait 
kora közeli, személyesen átélt valóságához. Felfokozottan jelenik meg nála induló és kibonta
kozó évtizedeinek, különösen az ötvenes éveknek nagy vonzódása, valósággal már nosztalgiája 
az elemi, partiarkális életformák iránt, beleértve azok minden bensőségét és bizarrságát. Szeret 
ő, persze, pályája minden szakaszán arisztokratikus szalonokban is mozogni, de a kritika már 
régen észrevette, hogy az ő arisztokratikus-főúri miliőiben egyre több a mondvacsinált elem. 
A méretek lekicsinyítése, az érzelmes-kedélyes színeződés, a könnyebb fajsúlyú, enyhén csípős 
életképek, mindez az életszerűség és aktualitás a biedermeierrel rokon. Egy biedermeier ér 
mindenképpen jelen van a fiatal Jókai írói világában. Amit a 48 előtti elbeszélésekben korai 
realizmusnak szoktunk nevezni, hogy úgy mondjam, a Sonkolyi Gergelyek világa, valójában 
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ennek a tendenciának a megnyivánulása; a fiatal Jókai realizmusa, belenyúlva még az ötvenes 
évekbe is, európai irodalmi műszóval megnevezve: biedermeier-realizmus. 

A Jókai-olvasókat nem kell emlékeztetni ennek az otthonos, kis világ teremtésének jelleg
zetes példáira; a színhely rendszerint valamely vidéki kúria vagy nemesi otthon, mint mondjuk 
Garanvölgyi Ádám vagy Ankerschmidték házatája, a Mire megvénülünk pozsonyi diákszállása, 
a Kedves atyafiak rokoni vendéglátó otthona. A példák jó része a groteszkebb vagy csak enyhén 
komikus variációból való: Lapussáék a Szegény gazdagokban, Brazovicsék, Apafi fejedelem és 
udvara, Mindenváró Ádámék eldugott környezete. Az olvasót Jókai éppen az otthonosság lépén 
fogja meg, és közben elfeledkezünk arról, hogy ennek az otthonosságnak nem mindig a hétköz
napi empíria a fedezete, hanem az expanzív írói fantázia szélesebb körű valóságélménye. 

A másik csábító erő, amely ebben a klímában uralkodik, olvasót megragadó varázs, 
olykor már elkábító ópium is: a Jókai-világ affektív telítettsége. Hadd célozzak előbb egy 
ellenpéldára: amikor C. F. Meyer egyik kései, finoman kimunkált elbeszélését befejezte, 
nem volt megelégedve vele, hidegnek találta: „die Gemütstőne nicht genug angeschla
gen" — a kedély hangjai, a szívhangok nem csendülnek föl. Nos, Jókai az az epikus, 
akinek világában mindig ott vannak és uralkodnak az affektív tónusok. Az olvasó 
rögtön ezeknek a sodrásába kerül bele, s az első hatóerő, amely megragadja, magának 
az elbeszélésnek meleg, közvetlen hangneme, olyan közelférkőzés az olvasóhoz, aminőre 
az írott irodalomban nem sok példa akad — s amellyel kapcsolatban biztosan 
emlegették már az ezeregyéj szaka bűvölő mesemondóját. A narráció adománya 
ez, amelyet jellemezni esetleg lehet, de megokolni nem — ez is egyik eleme a vele
született írói alkatnak. Nem okvetlenül következik ebből az, hogy Jókai érzelmileg átfűtött, 
ihletett elbeszélő; ilyen is tud lenni, noha ritkán emelkedik rapszodikus magasságokig; de fel 
tudja kelteni az olvasókkal való intim közösség hangulatát; mint az anekdotázó, megteremti 
azt a közeli, kézzelfogható csoport-atmoszférát, amely őt magát és közönségét egyetlen közegbe 
foglalja. Még nem is az elbeszélő, a mesélő technika fogásairól van szó, pusztán, de kiemelve 
arról a diszkrét delejességről, amely átjár bennünket, ha Jókait olvassuk. 

Persze, a mesélésnek, a narrációnak többek között az a fő funkciója, hogy az olvasót a 
regény világába, az epikum-tükröztette életdarabba bevezesse, mintegy belevarázsolja. S ha 
ezt a lépést megtettük, megint csak az az élményünk, hogy. egy affektive telített világba kerül
tünk; emberei, embercsoportjai, egymáshoz való viszonyulásaik telítve vannak érzelmi ener
giákkal. Nem átlirizált epikáról van szó, amelyben a szerző szubjektivitása itatja át az epiku-
mot, az ábrázolt világ tehát csak félig-meddig áll meg a maga lábán, nem is azokról az érzelmek
ről, amelyeket a mű az olvasóban akarva-akaratlanul fölkelt. A regény belső világa maga olyan, 
hogy érzelmi telítettsége magasabb, intenzívebb a regények, még a romantikus regények 
hagyományos átlagánál is. Ami a Jókai-regényekben mélység, egzisztenciális tartalmasság, 
az nem gondolati, nem filozófiai, hanem érzelmi jellegű. Ezt megint sokféle tünetből lehet leol
vasni. Valamennyi sikerült alakjának, még a különcöknek és a torzaknak is, van valami egyedi 
hangulati tónusuk, az egyéniségnek valaminő fényudvara, amely belülről sugárzik ki. Nincs 
érdektelen, szürke, színtelen Jókai-hős. Képesek nagy érzelmekre és nagy élményekre, ilyen 
szempontból szinte mindig készenlétben állnak, karakterológusi szemmel nézve könnyen fel-
ajzhatók — egy-egy határesetet vagy végletes szituációt kivéve nincs közönyös, tompa, apa-
tikus Jókai-hős. Tudjuk, hogy az ő ember-galériájában elég nyilvánvalóan elválnak egymástól 
a pozitív és a negatív alakok; a negativitásnak nem okvetlen a démoni gonoszság a fő ismérve, 
hanem éppen az érzelmi élet felszínessége, az ürességet álcázó affektáció, mint pl. Az új földesúr 
Pajtaynéjában, hogy csak a legismertebb példát említsem. Kiemelkedő, központi szereplői 
pedig egyenesen az érzelmek és szenvedélyek, vágyak és törekvések megszállottjai, akik között 
az emberközi érzelmi viszonyulások változatos játéka bontakozik ki. Persze az, hogy az embe
rek szeretnek és gyűlölnek, harcolnak és elbuknak — ilyesmi zajlik akárhány európai és magyar 
romantikus regényben, de Jókainál éppen ez az élet uralkodó, hordozó szintje, s az ő javára 
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szól az emberközi viszonylatokban kifejlődő érzelmi feszültségek, vonzódások és taszítások 
áramlásának intenzitása. 

Ezen a szinten találjuk meg Jókai emberalakjainak művészi-emberi igazolását is. Természe
tesen csak az a mintegy tucatnyi teljes lélekkel megírt mű lehet a példatárunk, amely ebből 
a 200 kötetes opusból a jövendő évtizedeket túl fogja élni. Az alakteremtés és a jellemzés ősrégi 
problémája a Jókai-kritikának. Mintegy mentegetésül szoktunk beszélni a romantika elszige
telő-felnagyító emberábrázolásáról, amely az egyént egyetlen uralkodó szenvedélyre redukálja, 
ezt azonban szinte emberfölötti méretre megnöveli, mint pl. a gyűlöletet a démoni nőalakokban. 
Ellenpéldaként szoktuk emlegetni a realizmust, amely összetett, motiváltan fejlődő jellemekkel 
dolgozik; a karakterológiai jellemfogalom éppen a személyiség tartós alkatelemeiből: a szemé
lyiség struktúrájából, az alapvető ösztönök, szenvedélyek, törekvések sajátos, egyedi kombi
nációjából olvas. Itt a hitelesség mércéje éppen a kombináció realitására, a struktúra belső 
átérthetőségére épül. Tény és való, hogy Jókai nem így látja az embert — és negatíve a nagy
realistákhoz való viszonyítás során csak ő lehet a vesztes. De ha a saját körén belül maradunk, 
sikerült esetekben mégis azt kell elismernünk, hogy van ezeknek az emberalakoknak valami 
belső hitele, a maguk módján valami öntörvényű realitása. Az író azzal teremtette ezt meg, 
hogy képletesen szólva bonyolult jellemvonások szövedéke helyett egy affektív magot ültet 
az egyéniség centrumába, amely önmagában hordja saját evidenciáját. Egy nagyon régi filo
zófushoz visszanyúlva: az „ordre du coeur", Pascal szerint, az emberi egyéniség emocionális 
törzse jut itt uralomra, túlnőve minden empirikus-racionális szövevényen, s megteremti a maga 
külön érzelmi belátásait, értékelését és viszonyulásait. Egy Jókai-alak akkor hiteles, ha az 
írónak sikerült az alak emocionális töltését evidenssé, önmagából kisugárzóvá tenni. A nagy 
Jókai-hősök általában egy-öntésből valók, s az is ismert tény, hogy önmagukkal nemigen 
kerülnek konfliktusba. Az erkölcsi válaszutakon mindig megállják a helyüket, éppen azért, 
mert személyiségükben nincs hasadás vagy belső megosztottság. A morális problémának, ha 
egyáltalán válaszútként fölmerül, inkább a női szereplők az alanyai — nem önmagukkal jutnak 
ellentétbe, hanem a külső sors sodorja kényszerhelyzetbe őket: rendszerint első szerelmüket 
kell elfojtani egy kényszerű házasságban, amelyet becsülettel vállalnak, noha felőrlődnek és 
elsorvadnak benne, mint Mayer Fanni vagy Hátszeginé Henriette. Persze, hogy mikor sikerül 
Jókainak a keze alatt levő regény hőseiben ezt az evidens érzelmi töltést megteremteni — az a 
művészi igénytől vagy az ösztönös fölajzottságtól függ. Az aprópénzre-váltásnak itt is megvan 
a lehetősége; a siker e tekintetben is váltakozik a kudarccal: az indulat, amely a személyt moz
gatja, csak mímelt, affektált, mondvacsinált, banális — a költő nem tudott lelket lehelni alak
jába — vagy éppen engedett a másodrendű romantikus sablonok csábításának. De ahol a 
teremtő ihlet megvalósult, ahol a hős vagy a hősnő valóban életrekel, ahol az alkotó a maga 
legmélyebb gondolatát tudja belelehelni — ott az alaknak mindig van valami archetípus jel
lege, akár egyetemes emberi, akár csak speciálisan magyar mélységekből tör elő: ezek az alakok 
úgy merülnek föl előttünk, mint az édenkerti ártatlanság vagy a diabolikus gonoszság meg
testesítői, a mesebeli hősiesség és jóság őspéldái, a játékos teremtés különc és torz figurái, 
s a Bach-korszakbelí magyarság öntükrözésének és önértékelésének fehér-fekete, pozitív és 
negatív töltésű reprezentánsai, akikben éppen azért, mert mély egyéni és kollektív vágyak és 
tendenciák sűrített kifejezői, van valami nem tapasztalati, tapasztalat feletti realitás. 

Mindahhoz a különleges világhoz, amelyet az előbbiekben áttekintettünk, többé-kevésbé 
arányosan illeszkedik Jókai egyéni regényformája, hogy úgy mondjuk, regénymodellje, amely, 
legalábbis a virágkorban, számos változaton belül is megőrzi alkati egységét, egyneműségét. 
Ezt a regényformát éppen a Jókai-világ belső tendenciái alakítják ki. Mostanában szoktak 
beszélni irodalmáraink egy-egy művel vagy műfajjal kapcsolatban formateremtő elvekről. 
Sajnos, még mindig keveset tudunk rólunk, s talán még azt sem gondoltuk át egészen: milyen 
forma'1 az, amelynek a teremtéséről van szó, s hol, merre keressük azokat az erőket, amelyek 
a költőben a formateremtés irányába hatnak. Jókai példáján konkrétan tudjuk a problémának 
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egy aspektusát megragadni. Megfoghatóvá válik: milyen erők lépnek működésbe, hogy a 
valódi Jókai-regény kikerekedjen. Közelebbről élményvilág és regényszerkezet összefonódása 
ötlik szemünkbe. 

Egy regény szerkezetét kétféle irányból is elemezhetjük: kereshetjük benne az úgynevezett 
építőköveket, és nyomozhatjuk azokat a szálakat, reálisan ható és eszmei összefüggéseket 
teremtő fonalakat, amelyek a mű egészét összefűzik. Ezúttal az utóbbiakat akarom szemügyre 
venni, idegen szóval azt a bizonyos textúrát, amely a cselekményt hordozza. Nos, egy-egy 
Jókai-regény kompozíciója mintegy három szintű, három, egymással nem mindig harmonizáló 
erő, tendencia alakítja ki. Az első, számos Jókai-műben alapvető szint: a szereplők közti érzelmi 
viszonyulásoknak már elemzett játéka, feszültsége, a bennük rejlő lehetőségek kibontakozása 
és megnyugvása. Gondoljunk a sok példa közül Az új földesúrra, A Bach-korszak fölényes 
derűvel álcázott első időszakában Magyarországra telepszik egy osztrák tábornok, akinek tör
ténetesen két leánya van — és szomszédságába kerül egy patriarkális, passzivitásba szorult 
magyar birtokosnak, akinek meg — igaz, hogy egyelőre fogságban, de — egy talpig derék uno
kaöccse van. Az író ad még hozzájuk féltucatnyi mellékszereplőt, jó- és rosszindulatút egyaránt, 
s a politikai viszonyok előterében megkezdődhet a játék: a két családnak össze kell ismerkednie, 
a jellemekből érzelmi vonzódásoknak és taszításoknak kell kialakulniuk, akadályokat, ellen
állásokat és félreértéseket kell legyőzniük, amíg egy olyan érzelmi harmónia alakul ki, amely 
a pozitív szereplőket egy nagy családba vonzza össze. Ugyanilyen színjáték alakul ki a fiatal 
Kárpáthy Zoltán körül; s ha nem okvetlen szerelmi bonyodalomra gondolunk, ugyanúgy áram
lik szeretet és gyűlölet, nemes törekvés és rosszindulat az apa, Kárpáthy János életútján is. 
Bizonnyal túlmerev volna, ha ezt a színjátékot a sakkjátékhoz hasonlítanám, amelyben minden 
egyes figura a neki tulajdonított hatáskörön belül és annak irányában lép előre, s a játéknak 
a lépések és erőviszonyok kombinációja alapján le kell folynia. Kifejezőbbnek látszik valami 
magasabb rendű kedves társasjáték vagy tánc képe, a maga kötöttségekből és szabadságból 
kialakuló világával — az ő szereplői az életet játsszák, ki-ki a maga érzelmi impulzusai szerint, 
mindaddig, amíg az érzelmek, vágyak, törekvések célhoz nem érnek. Belőlük kell a kompozíció 
affektív szintjének kikerekednie. 

Kicsit naiv, derűs vagy komorabb, színes, de egyszintű, kicsit biedermeíeres világ támadna 
így fel előttünk, ha ez volna Jókai regényeinek egyetlen formateremtő elve. De akármelyik 
Jókai-regényt képzeljük magunk elé, észlelnünk kell, hogy azt a pályát, amelyen a szereplők 
mozognak, nem lehet egyedül az érzelmi viszonyulások alapján meghatározni és megérteni 
— tehát a regények formája sem vezethető vissza erre az egyetlen formateremtő elvre. Azt a 
játékot, amelynek a belülről jövő érzelmi energiákból kellene kibontakoznia, külső erők, 
váratlan beavatkozások zavarják meg, a pályák elhajlanak, kapcsolatok szakadnak meg, jel
lemek vetkőznek ki önmagukból. A színhely, az életkör is rikítóan megváltozik, a romantikus 
cselekmény-motívumok kiélezettebbekké válnak. A kiszámíthatatlanságot a Jókai-regények 
jellegzetes életterének, dimenziójának az erővonalai idézik elő: a szereplő-együttes körül adva 
van, tágabb, nagyobb, átfogóbb világként a kaland, a kockázat, a nagy vállalkozások és ver
senyek légköre, s ez hol kisebb, hol nagyobb mértékben befolyásolja a szereplők sorsát; más
felől része van a regény alkatának megformálásában is: ez az a másik, olykor nagyon is nyilván
való textúra, amely a cselekményen átszövődik. Az érzelmi energiák-hajtotta szereplők bele
kerülnek egy nagy vállalkozás vagy egy nagy intrika sodrába, s innen fogva sorsuk kettősen 
van determinálva. Olykor a kaland vagy az intrika nő az érzelmi viszonyulások fölé, olykor 
az érzelem töri szét az intrikát. De a kaland, a kockázat légköréhez hozzátartozik a váratlan, 
a véletlen is: a kaland-dimenzió szeszélyéből adódó fordulatok olykor teljesen elhajlítják nem
csak a hősök pályáját, hanem megtörik a regény menetét is, anorganikussá teszik struktúráját. 
A régi jó táblabírák című regény a példa arra, hogy a kalandor- és bűnügyi elem belépése milyen 
deformáló hatással van a regény emberi és érzelmi alapszintjére: a jellemeknek a mű kellős 
•közepén valósággal ki kell vetkőzniük önmagukból. A szép, harmonikus Jókai-regények azok, 
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amelyekben a két vonal ki tud békülni egymással; ilyen a Nábob, ahol az érzelmi fonal okosan, 
jó ösztönnel van összeszőve az intrika fonalával; annak ellenére, hogy a kompozíció nem telje
sen zárt, a különböző valóságos és eszmei égtájakról jövő szereplők végül is egységes planéta
rendszerré szerveződnek össze; Kárpáthy János, Mayer Fanni és Szentirmay Rudolf sorsa az 
örökösödési harc és a nemzeti mozgalom előterében fonódik össze és jut el a feloldó záróakkord
hoz. Másik példaként szabad lesz megint Az új földesurat említenem: a külső távlat: az idegen 
elnyomás és a nemzeti ellenállás erői és a Straff-féle cselszövény sakkhúzásai előrevivő mozzana
toknak bizonyulnak, s a kellő, művészileg motiválható mértékben segítik elő az érzelmi konstel
lációk kiáramlását — az öregek mellett Hermina tragédiáját, Eliz és Aladár egymásratalálá
sát — kedves változataiként ennek a bájos érzelmi bújósdinak. 

Az érzelmek fonala és a kalandok fonala az írói átélés és lelemény sodrásával viszi előre a 
regények cselekményét. De a végső formát, az alkati lezártságot, a kikerekítést a művész Jókai 
adja meg, már nem az élmények, hanem az esztétikum szintjén. A két formateremtő elvet össze
fogja, szerencsés esetben zárt, tökéletes kontúrok közé szorítja az a Jókai-féle kompozíciós 
ideál, amelyet korábban már esztétikai kompozíciónak neveztem. A regényműfaj totalitás
igénye többféle úton-módon érvényesülhet egy Jókai-regényben: a tarka, szinte az élet minden 
szintjét reprezentáló szereplőgárdában, az otthonosabb, kisméretű életköröknek tágabb dimen
ziókba való beépítése révén — nem utolsósorban pedig az esztétikai tónusok gazdagságának 
akadálytalan kibontakozásában. Romantikus esztétikai elv az, amit Jókai a saját gazdagsága 
révén kivirágoztat: a mű csak úgy egész, ha valami tarka csokorként változatos esztétikai 
hatású, kevert hangulati és értékszínezetű mozzanatokat, jeleneteket fog össze. A minőségbeli 
tarkaság a jellemzője a nagy Jókai-regényeknek — s ez mintegy az utolsó szó is kompozíció
jukban. Talán nem is kell regénycímeket idézni, él ez a jellegzetesség az olvasók tudatában. 
Jókai ezen a réven is bűvkörében tudja tartani őket: ha az egyik jelenetben, az egyik életszinten 
tragikus volt, vagy érzelmesen komoly hangot ütött meg, a következő jelenetben már a komi
kum nyersebb vagy finomabb változata indít mosolygásra; a naiv bájt és az idillt váltja fel 
a torz, a furcsa, a groteszk, a fenségeset az aljas, olykor a rút is, az éterien tiszta hangot a 
démonikus gonoszság borzongása. így kerek a Jókai-regény, s ez az ideál oly mélyen benne 
gyökerezik művészi alkatában, hogy nem tudja letenni addig a tollat, amíg a művet a maga 
módján az esztétikai minőség-változatokban is ki nem kerekítette; legyen szabad a legkirívóbb 
példára, Az aranyemberre hivatkoznom. 

Befejezésül térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk: vessünk egy pillantást a Jókai-életmű 
egészére — talán ez igazít el leginkább, hogy az értékelésben az utolsó szót kimondjuk. Mint 
minden nagy életműnek, ennek is van valami érezhető mélységi tagozódása, csak talán ez a 
tagozódás élesebb és rikítóbb Jókainál, mint a világirodalom más nagy prózaepikusainál. De 
igaziság és nemigaziság dolgában ez a szempont adja kezünkbe a mértéket. 

Legigazibb csak az lehet, ami az író-egyéniség és a közösség emberi mélyeiből tör elő: ezek 
azok a jellemből kisugárzó, minden reális tapasztalást megelőző és átszínező, átidomító ősélmé-
nyek, Jókai esetében bizonyos romantikus-mesei archetípusok, majdnem már látomások, 
amilyen a lenyűgöző élet- és természetélmény, az édenkerti naiv boldogság és az enthuziasz-
tikus mesei hősiesség, az eredendő jóság és az ősi gonoszság örök harca — s mindezekből és 
mindezeken felül a vitathatatlan hit az emberben és a bizalom az életben. 

Igazi ennek az egyéniség-magnak az érzelmi kisugárzása, az a lappangó líraiság, a vágyak
nak, a sóvárgásnak és a gyönyörködésnek, az élethez való tapadásnak a lassúbb vagy erősebb 
hatékonysága, amely az emberalakokat, a zsánerképeket, szituációkat és természeti képeket 
átitatja. 

Igaziság és nemigaziság határán járunk, ha következő szintként Jókai megelevenítő fantá
ziáját vesszük figyelembe, amelynek a hivatása az volna, hogy ezeket a belső élményeket 
epikus köntösbe öltöztesse, s hogy működési teret alkosson számukra. Nincs olyan irodalom
történész, aki ennek a fantáziának az erejét tagadta volna. Minőségéhez, igényességéhez, eredetit 
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ségéhez és színvonalához azonban már szó fér. Szerencsés esetben csakugyan meg tudja terem
teni azt az epikus világot, cselekményt, emberalakokat, környezetet, amely a belső mondani
valót tökéletesen realizálja, de a disszonancia veszélye két oldalról is fenyeget. Egyfelől az 
epikus fantázia külön utakra tér, nem enged a belső mondanivaló sugalmainak, hanem kevésbé 
eredeti játékot űz hagyományos romantikus cselekmény-képletekkel, emberalakokkal, motívu
mokkal, építőkövekkel. A szakirodalom sokmindent kiderített már Jókai másodlagos élmény
forrásaiból; bizony elég sokkal tartozik az egyetemes európai romantika kelléktárának, s ehhez 
kénytelen folyamodni akkor is, amikor a belső élményforrások gyérebben csordogálnak; több
ször is kénytelen önmagát ismételni. A másik veszély, hogy úgy mondjuk, a Jókai-féle fantázia 
dinamizmusából származik. Van ebben a fantáziában valami játékos, bűvészkedő hajlam, amely 
az olvasót, mai szóval mondva, manipulálni akarja — célja a meghökkentés, az elkápráztatás. 
Ez teremti meg a hírhedt Jókai-féle halmozásokat, felnagyításokat, sorozatos akadályverse
nyeket, a gyakori színpadias beállításokat. A bravúrt csak keskeny vonal választja el az üres
járattól, a valódi bensőséget a giccstől. 

Végül is azt kell megismételnünk, hogy az írói-költői nagyságnak két komoly mércéje van: 
az egzisztenciális mélység és az esztétikai értékekben való gazdagság — se kettővel az alkotó 
művészi igényének és önfegyelmének kell sáfárkodnia. De azt is tudjuk múlt és jelen számos 
példájából, hogy a legnagyobb művész sem tud produkciójában mindig a tökéletesség maga
alkotta szintjén megmaradni; nem egy világirodalmi nagyságunk van, aki ma már csak néhány 
művével él az olvasók köztudatában. Jókai dús, áradó termékenysége is sokszor jár a mélység 
és a művészi igény lazításával vagy feladásával. Megítélésében ma, több mint száz év távlatá
ból, mégiscsak az a döntő, amit lehetőségként magában hordott és több nagy művében meg is 
valósított. Volt érzéke az élet gazdagsága iránt, le tudott szállni ennek az életnek emberileg 
jelentős érzelmi szintjeihez, átélte élet és természet dinamikus sodrását és mitikus alakválto
zatait — s az esztétikum, életnek és művészetnek ez az illanó kisugárzása bámulatos gazdag
ságban támad fel az ő képzelete révén; nincs írónk, aki e tekintetben pazarlóan teljesebb volna 
nála, nincs az esztétikumnak még egy olyan tarka spektruma, mint az övé. Az ezeregy éj szakai 
mesélő, aki ösztönösen bírja a mesélés minden furfangját, a tizenkilencedik század magyar 
világára is ráleheli ezt az ezeregyéjszakai varázst és színes tarkaságot. Ez az a Jókai, aki előtt 
az évfordulón az emlékezet zászlaját meghajtjuk. 
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