
SZILASI LÁSZLÓ 

SEJTÉSEK 
(A Jókai-szakirodalom ellenőrizhető kijelentéseinek latens paradigmája) 

I. Bevezetés 

1. Elméleti problémáim 
Úgy tűnik, az irodalom tudományának nyelvében folyamatos egymásmelleti-

ségben léteznek az ellenőrizhetetlen és az ellenőrizhető kijelentések.1 

A kijelentések e két alaptípusáról Dávidházi Péter kiindulásként a következő
ket mondja: „A tisztán kritikai, illetve a kultikussá átlényegült nyelvhasználat 
különbségét két példával szemléltethetjük: azt az állítást, hogy Romeo és Júlia báli 
párbeszédében egy szonett van elrejtve, a sorok megszámlálásával s rímképletük 
megállapításával tapasztalatilag ellenőrizni és igazolni lehet, ezért kritikai nyelv
használatnak tekintjük; azt a kijelentést viszont, hogy Shakespeare egymaga a 
teremtés fele, nem tudjuk tapasztalatilag ellenőrizni, ily módon bizonyítani vagy 
cáfolni sem, s a kultikus nyelvhasználat képződményei közé soroljuk. [...] 
A kétféle nyelvhasználati mód persze nem mindig ismerhető fel ilyen könnyen, s 
választható szét ilyen megnyugtatóan: zavarba ejtő határesetekkel is számolnunk 
kell. Előfordul az is, hogy egy szerző tudatosan a kritikai nyelvhasználat illeték
ességi körébe utal olyan értékítéleteket, amelyhez hasonlókat a kultikus nyelv
használat megfoghatatlanabb szuperlatívuszai közt szoktunk látni." Illetve elő
fordul, hogy az irodalomtörténészek „konkrét tapasztalati igazságértékét firtatják 
olyan kijelentéseknek, melyek a kultikus nyelvhasználat jegyében íródtak", s 
végérvényes megcáfolásukkal kísérleteznek vagy „tapasztalati ellenőrzésüket 
mímelve jóváhagyják őket."2 

Az eddigiek szerint vannak tehát az irodalomtudomány nyelvében: 
1. ellenőrizhető (tisztán kritikai); 
2. ellenőrizhetetlen (kultikus); 
3. az ellenőrizhetőség és az ellenőrizhetetlenség határán álló („zavarba ejtő 

határesef'-jellegű); 
4. kritikaiként olvasandó, de nyelvi formájukat tekintve kultikus vagyis (téve

sen) kultikusként olvasható, de valójában kritikai; 
5. kultikusként olvasandó, de nyelvi formájukban kritikai vagyis (tévesen) 

kritikaiként olvasható, de valójában kultikus kijelentések. 
Dávidházi az általunk 4. pontban megjelölt téves olvasatokat a következőképp 

látja (Lukács György kapcsán) kiküszöbölhetőnek: „Nem az számít ugyanis, hogy 

1 A kérdéseket jelen dolgozatomban az irodalmi kultusz problémáiból kiindulva teszem fel. Az 
idézett irodalmakon kívül az ItK kultuszszáma, 1990. 3., ül. az ott hivatkozott kultúrtörténeti 
bibliográfia jelenthetik a tágabb kontextust. Más irányból közelítve természetesen metafizikai előfeltevé
sek és kritikai motívumok együttéléséről, azok körültekintő textuális osztályozásáról, ill. az osztályozás 
hogyanjáról és nehézségeiről beszélek most. (Lásd pl. Julia KRISTEVA, Szemiológia és grammatológia. 
Beszélgetés Jacques Derridával. Életünk, 1989. július. Különszám, 78. old.) 

2 DÁVIDHÁZI Péter, „Isten másodszülöttje" (AmagyarShakespeare-kultusz természetrajza). Bp., 1989. 
12-14. (A továbbiakban: DÁVIDHÁZI.) 
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mi magunk eldönthetetlennek, tehát nem bizonyíthatónak és nem cáfolhatónak 
ítéljük meg a nagy drámaíró roppant minőségi többletének állítólagos meglétét a 
zene, illetve a képzőművészet említett nagyjaihoz képest, hanem az és csakis az, 
hogy Lukács szövegének egyértelműen kitetsző saját előfeltevésé ezt a kérdést 
megvitathatónak, eldönthetőnek és tapasztalatilag ellenőrizhetonek tekinti."3 

A téves olvasat kikerülésének eszköze tehát a szöveg saját előfeltevésének felis
merése lehet. 

Az általunk 5. pontban jelzett félreolvasások elkerülésének oka és módja 
Dávidházi szerint értelemszerűen adódik: (Shakespeare egymaga a teremtés fele) 
„Petőfinek, akitől az utóbbi mondás származik, nyilván eszébe sem jutott, hogy 
lelkesült metaforáját bárki valaha is betű szerint akarná érteni, s megpróbálna 
majd utánajárni annak, hogy a brit drámaíró csakugyan kivette-e a teremtés felét 
vagy sem."4 

Dávidházinak ezen heurisztikus, rejtetten a józan észre, kevésbé rejtetten a 
szerzői szándékra hivatkozó megállapításával természetesen teljes mértékben 
egyetértek. Hasonlóképpen egyetértek a mindkét érvelésben központi szerepet 
betöltő adekvát olvasat lehetőségének meglétében. A kultusztörténet alapfogalma
inak és módszertani elveinek bevezető áttekintésével csupán arra szerettem volna 
rávilágítani, hogy a vizsgálat ebben az esetben is olyan fogalmakra épül (szöveg-in
tenció, szerzői adekvát olvasat), amelyek a mai irodalomelméleti gondolkodás 
kereszttüzében állnak; használatuk legalábbis megkérdőjelezhető. 

Parafrázissal élve: a Shakespeare-kultusz egyik fő kijelentéséről nyilatkozó 
Dávidházinak nyilván eszébe sem jutott, hogy heurisztikus mondatát bárki 
valaha is betű szerint akarná érteni, s megpróbálna majd utánajárni annak, hogy 
a magyar kultusztörténeti kutatások elindítójának vajon valóban eszébe sem jutott, 
hogy heurisztikus mondatát bárki valaha is betű szerint akarná érteni, s megpró
bálna majd utánajárni annak, hogy a Shakespeare-kultusz természetrajzát megíró 
tudós szerint Petőfinek valóban eszébe jutott, hogy lelkesült metaforáját bárki betű 
szerint akarná érteni, s megpróbálna majd utánajárni annak, hogy a brit drámaíró 
csakugyan kitette-e a teremtés felét vagy sem. 

A fentiek értelmében tehát azt gondolom, hogy a szerzői szándék, mint 
valójában kutathatatlan jelenség, kizárandó a vizsgálat eszközei közül. 

Ezért Dávidházinak a Petőfi-mondatról szóló mondatát nem a kutathatatlan 
szerzői szándékra, hanem a szöveg és a teljes kontextus intenciójára és az ahhoz 
illeszkedő, olvasatra történő hivatkozással olvasom olyan mondatnak, amely a 
Petőfinek ... nyilván eszébe sem jutott metaforával a szöveg-intenció módszertani 
alapelvének fontosságát kívánja kiemelni. 

Mindemellett nem állíthatom (Dávidházi Lukács György szövegéről szóló 
mondatát parafrazálva), hogy Dávidházinak a Petőfi-mondatról szóló mondatá
nak olvasásakor számomra nem számított volna, hogy én magam eldönthetetlen
nek, tehát nem bizonyíthatónak és nem cáfolhatónak ítélem a kultusztörténésznek 
azon állítását, amely szerint Petőfinek eszébe sem jutott, hogy fellelkesült méta-

3 DÁVIDHÁZI, 13. 
4 DÁVIDHÁZI, 12. Megjegyzem, úgy gondolom, hogy Dávidházitól vett idézeteim az interpretáció 

általános kérdésein belül elsősorban a szöveg modulitásának ill. metaforikusságának kérdését vetik 
csupán fel: szó szerinti vagy átvitt értelemben olvassuk-é a szövegeket. (Dávidházi a kultúrtörténeti 
szövegeket - én az övét.) E kérdésben mindketten a kontextus jelentésbehatároló szerepét valljuk, azaz 
(ebben az értelemben) a szöveg-intenció tanát. Ezzel kapcsolatos kételyeim azonban folyamatosan 
szaporodnak, s e kételyek vezetnek távolabbi, a konkrét kérdésen túlmenő megjegyzéseimhez. 
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foráját bárki valaha is betű szerint akarná érteni stb. Vagyis számomra nem az és 
csakis az számít ott, hogy Dávidházinak szövegként egyértelműen kitetsző saját 
előfeltevése ezt a kérdést megvitathatónak, eldönthetőnek és tapasztalatilag 
ellenőrizhetőnek tekinti. Számomra az is számított, hogy első olvasatban Dávid
házi Petőfiről szóló állítását én magam eldönthetetlennek, tehát nem bizo
nyíthatónak és nem cáfolhatónak ítélem. Olvasatomat tehát a szöveg és magam 
mint interpretátor egyként alakítjuk. Azt hiszem, másnál sincs másként. 

E gondolatmenet arra persze nem elégséges, hogy szembenézzek a mintaadó 
alapmű axiómáival, hogy rögzíthessem azonosságainkat és eltéréseinket, hogy 
kimondhassam saját alapelveimet (ezeket talán megjeleníti e dolgozat tüzetes 
része), de arra talán igen, hogy világossá legyen, milyen nehézségek árán 
választhatók szét az irodalom tudományának nyelvében ellenőrizhető és ellenő
rizhetetlen kijelentések. (Határozottan és főleg ideértve sajátjaimat is.) Számomra 
legalábbis a szétválasztás folyamatosan problémát jelentett. Az igazat megvallva, 
az irodalom tudományának, e konkrét esetben a Jókairól szóló szakirodalom 
nyelvének legtöbb állítása zavarba ejtő határesetnek (lásd: 3. pont) tűnik számomra. 
A legtöbb esetben azt éreztem, hogy ismeretelméletileg nem megoldott az iroda
lomtudomány állításai igazolhatóságának problémája. Megjegyzem, Dávidházi 
kiinduló példái kiválóan mutatnak rá arra is, hogy a kultikus kijelentések 
általában a szerzőre vagy valamiféle elvont műegészre, illetve életműre vonatkoznak, 
eleve megfosztván magukat a tapasztalati vagy egyéb ellenőrizhetőségtől. A kri
tikai kijelentések túlnyomórészt konkrét szövegre, szövegrészekre irányulnak, 
kínálván magukat tapasztalati ellenőrzésre vagy interpretatív újragondolásra. 
Felfogásom szerint az interpretatív újragondolás nem tekinthető a szó szoros 
értelmében ellenőrzésnek: az interpretatív kijelentések ellenőrizhetetlenek. A kultúr
történeti indíttatású kérdések az irodalomtudomány nyelvében fellelhető állítá
sok osztályozását kísérlik meg. (Tudjuk - Dávidházi maga is több helyen kifejti5 

- , hogy a tények összegyűjtése és az osztályozás nem előzheti meg az interpretatív 
mozzanatokat.) Ezután pedig kritikai interpretatív nyelv használata a cél. Az 
elmondottakból - remélem: világosan - következik, hogy az ellenőrizhető és 
ellenőrizhetetlen kijelentésekről állításokat tevő beszélő maga is ellenőrizhetetlen 
terepen mozog. Pontosabban olyan terepen, az interpretáció terepén, amely kívül 
áll az ellenőrizhetőség-ellenőrizhetetlenség szembeállítás által leírt területen. Az 
irodalomról szóló tudományos igényű beszéd mintha folyamatosan ismeretelmé
leti aknamezőn járna. Lehet, hogy ez a természete. 

E dolgozat folyamatosan a fenti kérdésekkel szembenézve készült. A problé
mákon nem irodalomelméleti megfontolások, hanem a praktikum segített túljutni. 
(Bár alighanem ez is irodalomelméleti megfontolás.)6 

Ezeket kívántam megjegyezni egy olyan dolgozat előtt, amely kikerülhetetle
nül az interpretáción alapul, és az ellenőrizhető és ellenőrizhetetlen kijelentések 
szétválasztását, majd azok részenkénti rendszerbe illesztését, illetve e rendszerek 
értelmezését kísérli meg. 

5 Lásd pl. DÁVIDHÁZI Péter, A filológia kihívása az amerikai irodalomelméletben. Filológiai Közlöny, 
1984. 4. 394^14., főleg 395-399. 

6 Esetemben pl. e megfontolás Hillis Miller gondolatát követi: „az, hogy valami az interpretálás 
területén (esetemben a természettudományos értelemben vett igazolhatóság tekintetében, Sz. L.) 
lehetetlenség, még nem menti meg attól, hogy 'elkövessék'." (J. HILLIS MILLER, A kritikus mint házigazda. 
Filozófiai Figyelő, 1987. 3-4. 101.) 
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2. A sejtések fogalma 
Az irodalomtudomány nyelvében ellenőrizhető kijelentéseken általában ta-

pasztalatilag ellenőrizhető, igazolható (verifikálható) és-vagy cáfolható (falzifikál-
ható), bizonyítékokon alapuló (argumentált), általában rendszerbe illeszthető, egy 
bizonyos paradigma részét képező, többnyire írott formájú, az ismeretközlést 
segítő, vagy legalábbis nem akadályozó strukturális sajátosságokkal rendelkező, 
a helyességre, igazságra igényt tartó valódi ítéleteket szokás érteni. 

Saját szóhasználatomban a sejtések az ellenőrizhető kijelentések részhalmazát 
képezik. A fogalmat azért voltam kénytelen bevezetni, mert az ellenőrizhető 
kijelentések fenti definíciójának a Jókai-szakirodalomban elenyészően kevés kije
lentés felel meg, viszont kialakulni látszott egy olyan halmaz, melynek elemei a 
fenti ismérvekből meglehetős hasonlósággal válogatnak. 

A sejtés fogalmát negative látszik célszerűnek megfogalmaznom. A sejtések olyan 
ellenőrizhető (vagy a szöveg intenciója szerint: annak szánt) kijelentések, amelyek 

1. nem vagy csak töredékesen argumentáltak; 
2. nem állnak össze egységes paradigmává, vagy 

(a) csupán egy mikro-paradigmát alkotnak, egy Jókai életművén belüli 
részterületen, vagy 

(b) makro-paradigmát alkotnak, egy Jókai életművén kívüli rendszer, na
gyobb egység részeként; 

3. nyelvi struktúrájuk nem mindig segíti az ismeretközlést; 
4. nem, vagy nem mindig tartózkodnak a kultikus nyelvi elemek kritikai célú 

felhasználásától (lásd: 4. pont). 
Dolgozatom célja a Jókai-szakirodalom monografikus műveiből összegyűjteni 

a számbavehető sejtéseket, azokat tematikus csoportokba rendezni és értelmezni, 
ezekből pedig létrehozni azt az egységes rendszert, amely (meggyőződésem) 
látens módon, nem megnevezve, már kb. 1925 óta uralja a Jókairól szóló 
tudományos nyelvet, vagy legalábbis annak azon részét, amely alapvetően nem 
kultikus indíttatású és célú. Hangsúlyoznám, hogy a sejtések látens paradigmája 
ugyanazon művekben rejtezik vagy szóródott szét, amelyekben a kultikus para
digma elemei is fellelhetők. Az ellenőrizhető és ellenőrizhetetlen kijelentések tehát 
makro-szinten is összefonódva egzisztálnak: ellenőrizhető vagy ellenőrizhetetlen, 
tisztán kritikai vagy pusztán kultikus monográfiákat nem lehet megnevezni, noha 
az arányokban világos eltolódások mutatkoznak. Mivel azonban egy mű sejtése
inek száma nem egyenesen arányos paradigmaalkotó képességével, e szempont
ból sem kívánok értékelő megkülönböztetéseket tenni. 

Bennünket minősít, hogy mit tartunk fontosnak. 
3. A Jókai-szakirodalom a sejtések felől 

A Jókai-szakirodalomban világosan észlelhető, hogy mennyire nyomasztja saját terhe. 
A kultikus paradigmának annyi hatása még a sejtésekre is van, hogy azok egy 

igazi Jókait, az egyetlen helyes, lényegi Jókait próbálják megcélozni. A szakiro
dalom előtt világosnak látszik, hogy ezt az igazi Jókait még senki sem tudta 
megtalálni. Mivel az igazi Jókai léte felől nem lehet kétsége, a szakirodalom 
mindig a korábbi kérdésekben látja a kudarc okát, s megpróbál ezért újakat 
feltenni. Az igazi Jókai keresése elsődlegesen az igazi kérdés feltevését célozza. 
Saját könyvtárnyi terhe alatt azonban nagyon nehéznek, sőt lehetetlennek tűnik 
új kérdést feltenni, a korábbi kérdések újrafeltevése, újraválaszolása, újrafogalma
zása pedig járhatatlan útnak tetszik, sőt rendszerezésük sem cél. 
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A megvilágosító kérdést eddig nem sikerült feltenni. E sikertelenség miatt a 
szakirodalom kisebbségi érzéseket táplál saját kérdésein keresztül a Jókai-életmű
vel szemben. Minden kérdését vagy lényegtelennek,vagy közvetlenül a lényegre 
mutatónak érzi, ezért van az, hogy válaszai a legtöbb esetben implicitek, kifejtet
lenek, argumentálatlanok maradnak. 

A sejtések tehát összefoglaló rendszer és argumentáció nélkül, új és új variáci
ókban, de mindig csak részvariációkban jelennek meg a monográfiákban. A ko
rábbi sejtések felemlítése mindig csupán az affirmációra vagy a negációra szorít
kozik, továbbgenerálásukra kevés példa lenne hozható. A szakirodalom nem 
épül, nem épít - kifejtetlen sejtések variációs ismétlése csupán, a saját Jókai-kép 
igényével. A Jókai-szakirodalomnak nincsen története/ csak kistörténetei vannak, 
a részproblémán belül. Ezért is tartom szerencsésnek most is a szinkron közelítést. 

Az új, megvilágosító kérdés hajszolása és a meg nem találása miatt érzett 
kisebbségi érzés mellett persze nehezíti a mindenkori közelítést a kultikus 
paradigma magyarázat-tilalma is, mintha az átfogó értelmezés valóban szentség
törés lenne. Ugyanakkor, úgy vélik, meg kell védeni Jókait a Gyulai-féle kritika 
ármánykodásai ellen is: cáfolni kell a negatívumokat, vagy ha ez nem megy, akkor 
pozitívumokkal ellensúlyozni azokat. Ezen műveletek azonban olyan szövegkö-
zeliségre késztetik a szerzőket, amely valójában ellenkezik a mű érinthetetlensé
géről alkotott kultikus tézissel, ezért még ezen apologetikus műveletek is (ame
lyekben pedig a sejtések kifejtésének legnagyobb esélye lakozik) a puszta lajst
romra szorítkoznak. Ráadásul állandóan jelen van a Jókai-regények (látszólag) 
közérthető, triviális jelentésének és (látszólag) elemezhetetlen cselekménymenetének 
problémája. Mai fogalmakkal élve folyamatosan keverednek az eszmetörténeti és 
formatörténeti kérdések és válaszok; nagyon gyakori az egyik típusú kérdésre a 
másik típusú válasz. Az életmű hihetetlen terjedelme lehetetlenné teszi, hogy 
egyszerre alapos válaszokat lehessen adni a folyamatosan jelenlévő mindkét 
típusú összes kérdésre: a válaszok a két (valóban) fő terület szét nem választása 
és az életmű terjedelme miatt eleve felületességre vannak ítélve. 

Az egyetlen igazság keresése és a kisebbségi érzés, a tudós magyarázat-igény 
és a kultikus érinthetetlenség-tan, objektivitás és apológia, tartalom és forma, 
trivialitás és elemezhetetlenség, fennen szárnyalás és mélyenszántás - ilyen és 
ehhez hasonló feloldhatatlannak tetsző, ám valójában nem létező ellentmondások 
és elvárások teszik alapvetően skizoiddá a Jókairól szóló szövegek összességét. 

Mindebből tanulva magam a Jókai-szakirodalom sejtéseit szinkron módon vizs
gálva csupán és elsősorban az irodalmi művet célzó, azon belül is a narrációra figyelő 
sejtéseket vallatom, egy lehetséges, de korántsem új Jókai-paradigma feltárásának 
igényével, lehetséges, és talán némely ponton más Jókai-interpretációk reményével. 

II. Szűkítések 

1. A legjobb Jókai 
A Jókai-szakirodalom a sejtéseken belül is nagyon könnyen általánosít. Mivel a 

kultikus paradigma szerint Jókai nem változik, mindig ugyanaz marad, aki volt, az 
általánosítás érthető. Ám a sejtések mintha tartózkodnának ilyen mértékű intuitív 

7 Ahogy Dr. GÁL János mondja: „A Jókai-kritika általában keveset fejlődött." fókái élete és írói jelleme. 
Berlin, 1925. 205. (A továbbiakban: GÁL.) 
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referencia-tágítástól. Ebből a szempontból célszerű megvizsgálni, mely Jókai-regé
nyeket, Jókainak melyik alkotói korszakát tartják a sejtések a legtöbbre. Már csak azért 
is, mert ezek a címek és időhatárok tulajdonképpen egy belső ~}őkai-kánont jelölnek 
ki, úgy vélem, a sejtések alapján kirajzolódó rendszer szerint. A minősítés, értékelés 
ebben az esetben épp a sejtések referencia-tartományát rajzolja meg: a sejtések 
elsősorban ezen a területen érvényesek, innen táplálkoznak és erre vonatkoznak. 

Körösi szerint ő maga és Gyulai Pál (tartalmilag és szerkezetileg egyaránt) az 
Új földesúr-t tartják Jókai legjobb regényének, míg Beöthy Zsolt az 1200 Ft-os 
pályázati díjjal a Sárga rózsát díjazta.8 Nógrádi szerint „a nagy író minden alkotása 
között legjobban szereti a Nábobot, a közönség Kárpáthy Zoltánt". Őt magát 
azonban ezen álláspontok sem befolyásolják: ő is az Új földesúrról állítja, hogy „ez 
a regény esthetikai tekintetben legkitűnőbb alkotása Jókainak".9 Mikszáth tétováz
ni látszik: egyfelől azt állítja, hogy a Janicsárok végnapjaiban Jókai képzelete 
tökéletes, nem túloz, koloritja stílusos, pszichológiája nem fogyatékos, jellemei 
nem groteszkek, egyszóval Jókai y,tehetsége sehol nem érvényesül ily bravúrral". 
Nem sokkal később viszont az Új földesúrról állítja ő is, hogy „Jókai lángelméje 
most produkálta a legszebbet", végül pedig arra a vélekedésre jut, hogy „érdemes 
volna átdolgozni a Rab Rábyt (ha egyszer arra méltó nagy író vállalkoznék), illetve 
elválasztani a hozzá nem illeszkedő részektől, hogy a regények között is legyen 
olyan, melyet a nemzeti érzések átfonnak glóriával, mint aminő Bánk bán a 
színművek, a Rákóczi-induló a zeneművek és a Szózat a költemények között."1" 
Az átdolgozás és az átfonás szerencsére nem jött létre, de Mikszáth kánonja 
témánkon túlmutatóan is roppant figyelemreméltó. Zsigmond Ferenc egyértel
műbb: mindkét jubileumi munkájában az Új földesúrra szavaz.11 

Kristóf György saját ítélete a háttérben marad, de szerinte a kritika elsősorban 
az Új földesúri és a Sárga rózsái preferálja, az olvasók kedvence pedig az Arany 
ember, a Nábob, a Kőszívű ember fiai és a Mire megvénülünk}1 Nagy Sándor szerint a 
Jókai-„remekek" a következők: Nábob, Kőszívű, Új földesúr, Az aranyember, Tenger
szemű hölgy, Sárga rózsa}2 Lengyel Dénes már egyértelműen az Egy magyar nábobot 
tartja az életmű csúcsának,14 és Nagy Miklós is affirmative idézi Hegedűsné Jókay 
Jolán visszaemlékezését az öreg Jókaynéról: „A Magyar Nábob-ot ha elolvasta, 
ismét elkezdte, azt folyton az asztalán tartotta; ha kölcsönadta, megmondta, hogy 
csak kötetenként adja oda, mert ő vagy az elejét vagy a végét mindig kéznél 
tartotta. Sokszor mondta, ennél szebbet sohasem fog többé írni Móric."15 Bár az 

8 KÖRÖSI László, Jókai Mór. Bp., 1894. 135. (A továbbiakban: KÖRÖSI.) 
9 NÓGRÁDI László dr., Jókai Mór élete és költészete. Pozsony-Bp., 36., 41. (A továbbiakban: NÓGRÁDI.) 

10 MIKSZÁTH Kálmán, Jókai Mór élete és kora.. Bp., 1954. 187., 246., 308. (A továbbiakban: MIKSZÁTH.) 
11 ZSIGMOND Ferenc, Jókai. Bp., 1924. 324. (A továbbiakban: ZSIGMOND, 1924), ill. Uő., Jókai Mór élete 

és művei. Bp., 1924. 43. (A továbbiakban: ZSIGMOND, 1924/2.) 
12 Dr. KRISTÓF György, Jókai élete és munkái. Cluj-Kolozsvár, 1925.102-103. (A továbbiakban: KRISTÓF.) 
13 Dr. NAGY Sándor, Jókai. Brassó, 1924. 88. (A továbbiakban: NAGY Sándor.) 
14 LENGYEL Dénes, Jókai Mór. Bp., 1968. 49. (A továbbiakban: LENGYEL.) 
15 NAGY Miklós, Jókai. A regényíró útja 1868-ig. Bp., 1968. 122. (A továbbiakban: NAGY Miklós.) 

A szépirodalmi művekben fellelhető Jókai-lajstromokat most nem vizsgálom. Ám példaként nem 
tudok lemondani Márai ódondászának megidézéséről, „aki nagyszerűen kiismerte magát Jókai regé
nyeinek napi árfolyamai között, melyek meglehetősen változtak. Az egyes remekművek, mint Az új 
földesúr vagy Az arany ember, s főként A lélekidomár, mint időtálló, fémjelzett értékek díszelegtek az 
ódondász árfolyamlistáján, s minden időben megadta érettük az ötven krajcárt; Rab Rábyért nem adott 
többet három hatosnál, a Politikai divatokat két hatosra becsülte, s a Dekameronért nem adott semmit." 
A kőszívű ember fiai és az Egy magyar nábob fölötte állnak az ódondász rendszerének. (MÁRAI Sándor, 
Egy polgár vallomásai I—II. Bp., 1990. 40.) 
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efféle kánonok vizsgálata (mivel témánkon és választott területünkön kívüli erők 
is jócskán szerepet játszanak kialakulásukban) sok körültekintést igényel, mégis 
fontos észrevennünk, hogy világos értékrendek látszanak kibontakozni, amit 
aláhúz a legfontosabb életművi korszak kijelölése. 
2. A legjobb korszak és a rejtett szűkítés 

A kultikus paradigma, tudjuk, egyfelől a ballisztikus ív mentén képzeli el a 
Jókai-életművet, másfelől azonban azt is állítja, hogy Jókai egy és ugyanaz 
mindvégig: a szövegek alaptulajdonságai ugyanazok maradnak minden életművi 
korszákban. A kultikus vélekedés és a (legalábbis részben ez által irányított) 
laikus olvasói alapállás egyetért abban, hogy mindegy, melyik Jókai-művet olvas
suk, ' mindig ugyanazt kapjuk. (Tán nem felesleges megemlítenem, hogy pl. 
Menotti százados az Iskola a határon c. Ottlik-regényben „egy Jókait" ad a hozzá 
forduló kiskadétnak.) 

A látens paradigma felfogása merőben más. Eszerint van egy különösen 
kiemelkedő alkotói korszak Jókai életművében, amely más, jobb és igazibb, mint 
a többi. Ez az értékítélet (mint az értékelő kijelentések általában) elsősorban az 
értékelő értékrendjéről árul el sokat, emellett azonban arról is beszél, hogy melyik 
az a belső corpus, amely leginkább alakította a látens paradigma állításainak 
létrejöttét, illetve melyik az a belső corpus, amelyre a paradigmák állításai 
elsősorban vonatkoznak. Mert jóllehet a kultikus és a látens paradigma egyaránt 
könnyen hajlik az általánosításra, valójában mindig egy kisebb egységről, illetve 
egységből tesz állításokat; 

Nagy Sándor szerint Jókai előkészületi korszaka 1848-ig, a feltörekvés, a 
korregények szakasza 1867-ig, az érett kor 1894-ig, a hanyatlás haláláig (1904) 
tart.16 Szabó László (messzemenően szem előtt tartva Jókai saját korszakalkotását) 
1843-1860,1860-1880,1880-1904 évjelzetű szakaszokra bontja a ballisztikus ívet.17 

Zsigmond Ferenc Jókai fénykorát 1855 és 1875 közé teszi, egyben pedig létrehozza 
a Jókai-nagyciklus fogalmát. Eszerint a következő 12 regény reprezentálja a legpon
tosabban az igazi jókait: 

1. A régi jó táblabírák (1856) 
2. Az elátkozott család (1858) 
3. Szegény gazdagok (1860) 
4. Az új földesúr (1862) 
5. Politikai divatok (1862-63) - azzal a megjegyzéssel, hogy Jókai itt művészeten 

kívüli eszközöket alkalmazott az olvasói igények kielégítésére. Zsigmond a 
Felfordult világ c. 1863-as regényt nem tartja a nagyciklus részének. 

6. Mire megvénülünk (1865) 
7. Szerelem bolondjai (1869) 
8. A kőszívű ember fiai (1869) 
9. Fekete gyémántok (1870) 

10. Eppur si mouve. És mégis mozog a föld (1872) 
11. Az arany ember (1872) 
12. A jövő század regénye (1872-74)18 

NAGY Sándor, 6. 
SZABÓ László, Jókai élete és művei. Bp., 1904. 203. (A továbbiakban: SZABÓ.) 
ZSIGMOND, 1924.172-222. 
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Zsigmond Ferencnek ezen (a későbbiekben nagysikerűnek bizonyult) Jókai-ká
nonja - bár valójában magától adódik - zseniálisan összegezi és békíti ki 
valamennyi többi vélekedést, és több más szempontból is igen praktikus. Először 
is e kánon teljes egészében leválasztja a Jókai-problémáról a történeti regényeket, 
az erdélyi témájúakat csakúgy, mint az 1875 után keletkezetteket. így felmenti a 
szakirodalmat a történelmi regény elméleti problémái eladdig oly megkerülhetet
lennek tűnő megoldásának feladata alól, másfelől Jókaiból egy mozdulattal 
„hiteles életismerőt", jelenkor-írót kreál. Ezen felül e kánon tartalmazza a kritika 
és az irodalomtörténet által preferált összes művet, kivéve: az Egy magyar nábobot 
és a Kárpáthy Zoltánt, ezek azonban már nem különálló művek, hanem dilógiát 
alkotnak; a Sárga rózsát, ez azonban kisregény, e corpusban eleve nincs helye; a 
Janicsárok végnapjait, mint történelmi regényt; valamint a Tengerszemű hölgyet, 
nyilván, a „művészeten kívüli eszközök"-nek a Felfordult világnál is halmozottabb 
felhasználása miatt. A közönség kedvenceit pedig e lajstromnál maradéktalanab-
bul nem is lehet összefoglalni - főként akkor nem, ha természetesen adódó 
korszak megnevezése a cél. Meggyőződésem, hogy Zsigmond Jókai-kánonjának 
vezérelve a kompromisszum-keresés volt: kibékíteni és összegezni a kultikus 
paradigma, a látens paradigma, az irodalomtörténet-írás és a kritika, valamint az 
olvasóközönség lajstrom-javaslatait. 

A nagyciklus, mint kánon sikere olyan volt, hogy a szakirodalom azt szinte vita 
nélkül fogadta el. Zsigmond később a fejlődéi alapmondatával egészítette ki 
kánonját („Jókai írói egyéniségének fejlődése 1843-tól 1849-ig ment végbe"),19 

ezzel egyedül Sőtér vitatkozott, mondván, hogy Jókai a franciás romantika 
túlzásait már jóval 1849 előtt kiheverte,20 nem is beszélve arról, hogy még miféle 
hatások érték pályája kezdetén (pl. Vajda Péteré). Nagy Miklós már maradéktala
nul (bár más indoklással) egyetért 1849 fontosságával, emellett beiktatja az 
1868-as belső határt (indokolván, nem politikatörténetileg a Mire megvénülünk és 
a Szerelem bolondjai közötti 3 éves regény nélküli intervallumot) és a nemzeti 
irányregény fogalmával többé-kevésbé lefedi és szentesíti a Zsigmond-féle ká
nont, amely így továbbra is fontosabb a kaland- és detektívtörténet stb. fogalmak
kal jelzett regénytípusoknál és/vagy korszakoknál.21 

Véleményem szerint tehát a fentiekben definiált nagyciklus képezi a látens (és 
részben a kultikus) paradigmában rejtőző igazi Jókait. Az általánosító igényű 
kijelentések e regényekből táplálkoznak, és ezek azok a regények, amelyek a 
sejtések kijelentéseit igazolhatják. Az e corpusba nem sorolt regényeken számon
kérni a sejtések igazságértékét annyi lenne, mint komolyan venni a csúsztatást, 
mint igazolhatatlannak tartani egy állítást, csak azért, mert az egészre nem, csupán 
(esetleg) annak részhalmazára igaz. A szakirodalom látens paradigmájának vonat
kozási terepe tehát a Jókai-életmű egészéről a nagyciklusnak nevezett 12 regényre 
szűkítendő, a látens paradigma állításai ezen a terepen ellenőrizendők.22 

Természetesen igaz, hogy adott szövegek korpuszán (Jókai-életmű) belül 
mindig kialakítható egy olyan metszet (nagyciklus), amelyre illik egy interpretá-

19 ZSIGMOND Ferenc, Jókai és Debrecen. Debrecen, 1925. 85. (A továbbiakban: ZSIGMOND, 1925.) 
20 SŐTÉR István, Jókai. Bp., é. n. 55. (A továbbiakban: SŐTÉR.) 
21 NAGY Miklós, 105., 282., 311. 
22 Jelzem, az egyetlen szerzőnek tulajdonított művek listájának rejtett szűkítésekor a szakirodalom 

a Szent Jeromos-i elveket használja. Törlendők: az alacsonyabb színvonalú, a többi műben kifejtett 
doktrínának ellentmondó alapgondolatra épülő és a többitől eltérő stílusú művek. (Lásd: Michel 
FOUCAULT, Mi a szerző? Világosság, 1981. 7. melléklet 31.) 
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ciós keret (sejtések). Az is igaz, hogy a szöveg és az interpretáció közti viszony is 
mintegy tautologikussá, az interpretáció érdektelenné lesz. Ám esetünkben e 
látens szűkítés, rejtett metszet felismerése a metszetből korpuszt, a részből egészt 
kreál: a sejtések paradigmájában az általánosan használt, az életműre látszólag 
egészében utaló kifejezések (pl. Jókai) csupán a nagyciklust jelentik. (A) Jókai 
(életmű) tulajdonképpen csak a 12 regény. 

III. A vád 

1. Alkotásmód 
Az elméleti problémák és az implicit szűkítés explikálása után lássuk tehát 

miféle ellenőrizhetőnek szánt kijelentéseket tesz a szakirodalom látens paradig
mája Jókairól, mint szerzőről és szövegeiről - először általánosságban. 

Mikszáth szerint, bár Jókai nem tudott diktálva írni, illetve íratni (Mikszáth 
szerint erre kizárólag Milton volt képes), mégsem volt „nagyon skrupulózus 
abban, amit egyszer leírt. És teljes joggal. Gondolatai készen, kerekdeden, formá
sán szállnak le fejéből tolla hegyére, úgy hogy kéziratai tiszták, csinosak s alig van 
bennük törlés vagy beszúrás."23 Mikszáth e bevezető megjegyzések után (amelyek 
mintegy előre megformálják a hihetetlen munkabírású Jókai alkotói képét, ami 
nagyon messze van a neoplatonikus eredetű „ellenőrzött ihlet" oly elterjedt 
módszerétől) egy egész fejezetet szentel Jókai alkotásmódjának Hogyan fakad a 
rügy, a bimbó és a rózsa? címmel.24 A fejezet retorikus módszerű alkotót ábrázol, 
akit az első fázisban, az inventióban, a téma fellelésében a lehetséges előzetes 
olvasói várakozásoknak való megfelelés vezérel: „Úgy kell őt felfognunk, hogy 
mikor nagyobb alkotáshoz kíván fogni, mindenekelőtt gondosan fölteszi magá
nak a kérdést: Miről szeretne most a közönség olvasni és mi szükséges ébrentar
tására? Előbb a milieut dönti el, csalhatatlan abban az érzéke." Az aptum és az 
attentum parare elveit szem előtt táró Jókai azonban a következő fázisban, a 
dispositióban, a felosztásban, azaz a szerkezet létrehozásában csődöt mond: „Jókai 
kompozíciója és karakterei rendesen kidolgozás közben romlanak meg. [...] Itt 
már nem tudja magát zabolázni és nagy fantáziája, röpke szárnya elviszi saját 
tervétől. Kidolgozás közben egy ötlete villan. Milyen pompás epizód lesz abból! 
Csábítja, hívja az epizód, mint a sellő." Tekintve, hogy számunkra csak és 
kizárólag a szövegek állnak rendelkezésünkre, nem tudjuk, hogy milyenek 
lehettek Jókai eredeti, „saját tervei", amik megromlottak a kidolgozás során. Hogy 
léteztek-e valójában, avagy nem, eldönthetetlen kérdés, így én Mikszáth monda
taiban inkább egy olyan Jókait vagyok hajlandó látni, akinek narrációs elvei épp 
a digressióm, a kitérésre, az epizódra épülnek, akinek épp ez a fontos, fontosabb, 
mint a kompozíció egésze. Ahogy Mikszáth mondja, megrovólag: „Csak az 
epizódot látja már s nem a kompozíció egységét. Tehát megírja az epizódot s most 
már csak az a célja, hogy az epizód minél plasztikusabb, minél teljesebb és 
csattanósabb legyen." Tény, hogy a Jókai-szövegek jól kidolgozott epizódok 
sorából állnak össze: ez a kompozíciójuk. 

23 MIKSZÁTH, 191. 
24 MIKSZÁTH, 245-254. A Mikszáth-idézetekből kifejtett retorikus alkotásmód áttekinthetetlenül gaz

dag szakirodalma helyett most csupán a legalaposabb magyar nyelvű tanulmányt ajánlanám: KIBÉDI 
VARGA Áron, Retorika, poétika, műfajok. (Gyöngyösi István költői világa) It 1983. 545-591. 
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A kompozíció mellett Mikszáth szerint azonban a karakterek is megromlanak, 
mégpedig azért, mert nincsenek ismeretei a való világról. „Innen van az, hogy 
egyéneket hibátlanul rajzolni nem tudott, inkább csak típusokat." Fábri Anna 
Jókai-Magyarországa után már aligha gondolhatjuk, hogy Jókai keveset tudott a 
való világról, ám ez mellékes is azon körülményhez képest, hogy a Jókait minden 
bizonnyal irányító retorikai hagyomány mindvégig a típusalkotást preferálta az 
egyénítéssel szemben. 

Mikszáthtal szemben tehát nem gondolom azt, hogy ha Jókai nem dolgozott 
volna olyan gyorsan (3-4 hónap alatt írt meg egy regényt), akkor művei „még 
kerekdedebbek, illúziókeltőbbek, fordíthatóbbak volnának". Ezzel szemben azt 
gondolom, hogy Jókai talán épp azért dolgozhatott olyan gyorsan, mert kidolgo
zott szabályrendszer (talán éppen a retorikáé) segítette ebben. Már csak azért is 
gondolom ezt, mert Mikszáth Jókai egyik fő erényének a retorika rövidség, a 
brevitas, vagyis tulajdonképpen a tömörség erényét tartja: „Tömörebb írót alig 
ösmerünk a világirodalomban, s ha ebben vét is, az csak olyan hiba, mint ha a 
lóherének négy levele nő - mikor három is elég volna." 

Révay Mór János: Jókai hatásának titka25 című cikkében hatásosan rajzolja meg 
azt a Jókait, akit „A készülő mű mindig elfoglalt, a kész munka iránt ritkán 
érdeklődött többé. [...] De a legnagyobb érdeklődést tanúsította, ha olyan regény
re vonatkozott az illető közlés, amelyik éppen akkor folyt a 'Nemzet'-ben vagy 
más lapokban. Érdekes tulajdonsága [...] az volt, hogy mindig az éppen készülő 
munkát tartotta a legjobb munkájának." Révay hosszan részletezett visszaemlé
kezései (összhangban Mikszáthéival) egy olyan Jókait mutatnak fel, akinek a 
számára egy mű fontossága fordított arányban áll a megírása óta eltelt idővel. 
Közlés alatt álló mű, frissen megjelent könyv, régebbi művek: a fontossági 
sorrendből úgy látszik, hogy az egyetlen fokmérő a jelenben kiváltott visszhang. 
Jókai számára - úgy tűnik - nem volt egyenrangú minden olvasat: a művel 
egyidejűek foglalkoztatták, a későbbi olvasatok nem. Úgy látszik, mintha érdek
lődésének középpontjában nem is csupán a kiváltott hatás, hanem elsősorban az 
egyidejű hatások álltak volna. „Régibb műveiről lehetett disputálni Jókaival, eltűrte 
a kritikát, örült is neki, még szekundált is a kritikusainak a hibák felsorolásában, 
amint annak több ízben fültanúja voltam Gyulaival, Eötvös Károllyal és Mikszáth
tal való évődéseiben. De munkában levő műveiről nem volt szabad vele dispu
tálni, mert az elkedvetlenítőleg hatott rá." - teszi a fentiekhez hozzá Révay. 
E hozzátétel pedig talán már arról is szól, hogy mintha a regényírónak az egyidejű 
hatások elérése olyan fontos lett volna - hogy ez a fontosság még a művekét is 
felülmúlta. De vajon elképzelhető-e olyan regénypoétika, amelynek középpontjában nem 
a mű, hanem a hatás áll? 

Sőtér (a fentiektől korántsem távol álló módon) Jókai alkotói módszerét 
„valamilyen félálomszerű, holdkóros állapot"-nak látja, Jókai „műveiben az álom 
szerkezete és módszere érvényesül", szerinte „Jókai ihletének csodálatos folyto
nosságát az a révület biztosította, melybe valóságos önszuggesztióval kény
szerítette bele magát."26 A Jókai alkotásmódjáról értekezőket elsősorban a „folya
matos ihlet" fogalma köti össze, tehát tételezése egy formateremtő elvnek, amely 
egy hosszú életen keresztül segíti a művek folyamatos, szinte megszakítatlan 
létrehozását. Retorika, hatás-keresés (vagy -vadászat), álom (a példákat még 

25 In Jókai emlékkönyv. Szerk. KÖRÖSI Henrik. Bp., 1925. 44-46. (A továbbiakban: JEK.) 
26 SŐTÉR, 32-33. 
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tovább fogjuk szaporítani a továbbiakban) - a látens paradigma sejtet valamiféle 
rendszert az életmű mögött. Létezik-e ilyen rendszer, vagy csupán a folyamatos 
praxis létezik, valamiféle problémamegoldó stratégia? Úgy érzem Nagy Miklós
nak egy hangsúlyos félmondata ezt a lehetőséget is felveti: „költőnk - önjellem
zése szerint - [ . . . J a befejezés megírásához fogott hozzá elsőnek."27 Jókai többször 
kifejtette, Nagy Miklós maga is több példát hoz rá, hogy Jókai történeteinek 
magva legtöbbször a készen kapott végkifejlet, a conclusio volt, s a regényíró az 
ehhez vezető lehetséges utak végiggondolásával, az azokból való választás eszkö
zével hozta létre a regények cselekményét. A rögzített végkifejlet által retrospek
tive generált variáció mindenesetre egy olyan szövegelőállítási stratégiát sejtet, 
amely átmenetet képez az ideológiák, előírások, rögzített, standard, vagy csak 
tömbönként változó elvek szerint, illetve a művenként újabb és újabb poétikát, 
tervet előállító modernebb eljárás között. A narrációjában retorikus szemléletű, 
conclusio által vezérelt, hatásközpontú rugalmas regénypoétika sejtése azonban (bár 
véleményem szerint roppant figyelemreméltó) csupán bevezetése a sejtések 
áradatának. 
2. Művészietlenség és művészetellenesség 

Bármilyen finoman pendítse is meg a szakirodalom a Jókai-életmű mögött 
esetlegesen tételezhető teoretikus, pragmatikus, vagy akár alkalmanként megúju
ló rendszer lehetséges létét, azon nyomban el is borzad attól, amit feltételezni 
mert. Bizony, kultikus eredetű lelkiismeretfurdalás ez, és úgy tűnik mintha ez a 
lelkiismeretfurdalás vetülne ki a regényíróra a művészietlenség vádjában. 

Mikszáth például Jókainak Sue-hoz fűződő viszonya kapcsán a következőket 
mondja: „Az utánzási vágy mint a harmadnapos hideglelés egész írói pályáján 
vissza-visszatéreget hozzá. Hogy nem rontotta meg, az csak annak köszönhető, 
hogy eredetisége olyan, mint a vízhatlan szövet, amin semmi idegen nedv át nem 
hatol. Nevetséges, mintha egy párduckölyök a macskától tanulna ugrani."28 Majd 
az Egészen az északi pólusig és a Csigák regénye tárgyalásakor kifakad, hogy még a 
közönség is neheztelt reá, amikor nemhogy Sue-t, Dickenst vagy Dosztojevszkijt, 
de Verne Gyulát merte utánozni a nemzet regényírója.29 A hemzsegő kultikus 
jelektől eltekintve, most talán arra érdemes figyelni, hogy elképzelhető egy olyan 
Jókai-poétika, amelynek középpontjában éppen az imitatio és az aemulatio fogal
mai állnak. Utánzás és felülmúlni igyekvés dinamikájából levezethető lenne egy 
lehetséges Jókai-modell - Mikszáth éppen ettől retten meg, hiszen ebben a korban 
már az eredetiség megkerülhetetlen értékké vált, s az imitatióval szemben esetleg 
az imitatiót preferáló Jókai idejétmúltnak és művészietlennek bizonyulna, talán 
még napjainkban is. 

Zsigmond Ferenc főművében számos alkalommal rója meg Jókait a művé
szethez való viszonyt illetően. A „Jókai uralomra jutása regény-irodalmunkban: 
1850-1854" c. fejezetben pl. a Szökevény c. novella (cenzúrát kijátszani igyekvő) 
„átöltöztetését" nevezi művészetellenes eljárásnak.30 A rejtett politikai célzat érin
tetlen megőrzése miatti, poétikailag indokolatlan változtatásokat, célzásokat 
természetesen lehet művészietlennek tartani, de itt is inkább arra célszerű figyel-

27 NAGY Miklós, 320., valamint LENGYEL, 112. 28 MIKSZÁTH, 105-106. 
29 Uő., 291. 
30 ZSIGMOND, 1924.103. 
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nünk, hogy Jókai ismét nem a művet, még csak nem is a szó szoros értelmében 
vett szerzői szándékot, hanem a hatást, a célzatosságot emelte a poétikai megfon
tolások fölé, ahogyan már Révay Mór János is figyelmeztetett. Zsigmond ezen 
felül úgy általában művészetellenesnek tartja a folytatásos tárcaregényt, a szük
ségszerűen penzumszerű megírás, epizodikusság miatt, majd pedig az Egy 
magyar nábob kapcsán fejti ki, hogy mennyire művészietlen az irányregény 
gyakorlati-célrendszerének a (pontosan meg nem határozott) művészi célok fölé 
emelése. Zsigmond szerint Jókai itt mindent összeszedett, ami kell a hatáshoz - a 
mű másodlagos maradt.31 Zsigmond hatásos víziója szerint Jókai elméletileg 
képzetlen, műfajilag felületes, rendkívül kevés regénypoétikai szabályt ismer, és 
gyakran még azt a keveset sem tartja be, amelynek érvényével egyetért. (Pl. 
elméletinek szánt szövegeiben a jóslat racionális fogalmát tanítja, műveiben mégis 
az irracionális típust műveli.)32 A „természet vadvirága" képet egyébként maga is 
gyengíti, amikor Jókai 1850-es évekbeli irodalomelméleti polémiáit emlegeti,33 de 
megerősíti az igazi vádat, amely szerint a képzetlenségből és hatásvadászatból 
táplálkozó, adottságoktól is megerősített műgond-hiány gondatlan túltermeléshez 
vezetett.34 Zsigmond persze eközben nem felejti el, hogy Jókai jónak tartott műveit 
is a gondatlan termelés lázában írta, ám meglepetését mégsem tudja palástolni (a 
napról napra, hétről hétre írt Dilógia kapcsán): „Ez a könnyelmű írói eljárás 
nagyon rászolgál a rosszalló kritikára, de ugyanakkor fokozza is meglepetésün
ket, amelyet a két regény sok szépsége kelt bennünk."35 Pillanatnyilag nem tudom 
belátni, miért lenne egyik alkotásmód művészibb, mint a másik; melyik méltó a 
kritikára, s melyik nem, de annyi bizonyos, hogy például Sőtér Istvánnak az 
ugyanezen módszerrel létrehozott Jókai-szövegekről épp ellenkező a véleménye: 
„Ha volt valaha Magyarországon tiszta irodalom - bármilyen meglepően hangzik 
is - az övé volt az. [...] Számára csak irodalmi témák léteztek, az ő világa irodalmi 
feladatok többé-kevésbé csábító sorából állt - arra kellett csupán ügyelnie, hogy 
minél kevesebb csábításnak álljon ellen."36 Sőtér szerint tehát Jókai számára 
minden lehetséges téma irodalmi volt, nem feszélyezték (miként Sőtért sem) holmi 
művészeti ismérvek. Épp ilyen megfontolásokból (tehát nem feltétlenül romanti
kus módon) keverhette Jókai erőszakosan a műfajokat, nem törődve poétikai 
előírásokkal, és épp ezért esett a választása, realizmusa lehetőségeit keresve, egy 
némiképp irodalmon, legalábbis magasirodalmon kívüli műfajra, az anekdotára 
- mondja Sőtér.37 Nagy Miklóstól távol áll ez a fajta (elismerem: némiképp 
anarchista) tágasság, számára „Jókai sokkalta inkább újságírói, ha úgy tetszik 
'riporteri' tehetség, mint elődei: nemcsak kora nagy reményeiért, ábrándjaiért 
lelkesült, de annak mindennapos eseményeivel és szenzációival is eggyéforrott."38 

A művészietlenség és művészetellenesség vádjai még hosszan sorolhatók 
lennének. Elismerem, nem nehéz olyan irodalmi normát találni, amelyet Jókai 

31 Uő., 136., 181. 
32 Uő., 235. 
33 Uő., 283. 
34 Lásd még Uő., 281. 
35 ZSIGMOND, 1924/2. 37. A Zsigmond észrevételem alapuló (a későbbiekben bőven adatolandó) 

gépiség vádja értelmezéséhez idéznem kell Jean-Francois Lyotard (csak látszólag más kontextusban 
megjelenő) szavait. 

? é SŐTÉR, 81. 
37 Uő., 88-91. 
38 NAGY Miklós, 95. 
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megsért - valahol, vagy mindenütt. Egy körülírhatatlan szépség fogalmon kívül 
nincs is talán olyan, amit érintetlenül hagyna, vagy legalábbis: sehol sem rút. 
A Jókai-szöveg nem a szokásos módon szabályos (vagy szabályozott), de szép. 
Sőtér tán épp ezért tartja tiszta irodalomnak. Mindezek után az én kérdésem újra 
csak az lehet: lehetséges-e olyan regénypoétika, amelynek középpontjában nem 
az önkifejezés, nem a szerző, nem a mű, hanem a hatás, a befogadás áll? 
Lehetséges-e olyan poétika, amelyben a szöveg szervezésének fő elve a pozitív, 
hatásos befogadás, a tetszés, mint főcél? 

Nem tudom. Annyi bizonyos, hogy az én olvasatomban, a látens paradigma 
szövegei egy ilyesfajta poétikát írnak körül, javasolva emellett konkrét tényezőket 
is, melyekkel Jókai e tetszést célozta, általánosan vagy időnként (retorika, mese, 
eposz, anekdota, újságírás, riport stb.). Ha pedig ehhez még hozzávesszük, hogy 
az irodalmi kultusz milyen mértékben befolyásolja a befogadást, és hogy mindig 
pozitív irányba befolyásolja azt, vagyis hogy ami kultusz tárgya, az mindig tetszik, 
akkor talán állítható, hogy a kultikus szerzők a szerző szellemében járnak el, 
amikor Jókai (maga által nem csekély mértékben gerjesztett) kultuszát ápolják. 
Elképzelhető, hogy a Jókai-kultusz (mások által beteljesítve ugyan) de maga is része 
az életműnek. A pozitív befogadásra épülő Jókai-poétika tetszést kiváltó regény
szövegekből és tetszést kiváltó, vagyis kultuszt erősítő tettekből olvasható ki. 
Meggyőződésem, hogy a Jókai-szakirodalom látens paradigmja sejti ezt. Velem 
legalábbis ezt sejteti. 

Jókai művészietlenségének és művészetellenességének problémájával szorosan 
összefonódik Jókai, illetve a Jókai-szövegek és a politika viszonyának kérdése. 
A legtöbben a Jókai-regényekben jelen lévő politikumban látják azt az erőt, amely 
műveit deformálja és művészietlenné teszi. Először Zsigmond Ferenc volt hajlan
dó e politikumban olyan erőt látni, amelynek létét (újra csak) a befogadóra tett 
hatás indokolja. „Mihelyst mesemondó szándékkal veszi kezébe a tollat, azonnal 
megjön a szimatja, kitűnően megérzi - a feldolgozandó témák politikai vonatko
zásait illetően is -, hogy miről és hogyan kell írni az olvasók százezreinek."39 

Mikszáth hasonlóképpen azt fejtegeti, hogy bár a gyakorlati politizálásban nem 
jeleskedik, „Jókainak van mélyen látó szeme, de az csodálatosan a tollán van, mint 
a pávának."4" 

A Jókai szövegek politikussága kétségtelen tény. A kérdés ezzel kapcsolatban 
az, hogy vajon hogyan értelmezhető a Zsigmond Ferenc által többször citált, híres 
Jókai mondat, a Kárpáthy Zoltánból: „a határvonalat a kettő (ti. politika és 
költészet) között nem ismerem".41 Az irodalmi szövegben jelentkező politikum 
vajon művészetellenes-e, vagy pedig a politikum csupán része egy olyan szöveg
előállító stratégiának, amely elsősorban a hatást célozza (és mint ilyen, esetleg 
művészetellenesnek minősíthető)? 

Jókai maga egyébként többször is kifejtette, legvilágosabban a Dózsa-dráma 
körül Gyulaival folytatott vitában, hogy a művek megítélésében a politikai 
szempont fel sem merülhet, az esztétikai ítéletekben a politikai tartalom nemléte
zőnek tekintendő.42 Noha többen figyelmeztettek arra, hogy Jókai „komplex 
megoldást keresett: egy-egy jelentős problémát mint újságíró, képviselő és regény-

39 ZSIGMOND, 1924. 31. 
40 MIKSZÁTH, 218. 
41 Pl. ZSIGMOND, 1925. 3. 
42 LENGYEL, 72. 
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író egyszerre több fórum előtt felvetett, hogy szavainak súlyát növelje",43 noha 
kétségtelen, hogy a Jókai-regény mindvégig megőrzött rengeteg elemet a reform
kor nemesítő, nevelő eszményeiből, így a politikaiakból is,44 mégis úgy tűnik, hogy 
a szakirodalomból kiolvasható egy olyan sejtés, amely szerint a Jókai-regény 
formateremtő elvei között nem kell számon tartanunk a politikaiakat. Ezt a 
látszólag magától értetődő sejtést talán nem felesleges kimondani, hiszen a 
Jókairól szóló legfrissebb összefoglaló munka még mindig azt állítja, hogy 
„politikai kérdések húzódnak meg a művekben megfogalmazódó értékrendek, a 
művek fogadtatása, kritikai visszhangja, sőt a regényszerkezeti megoldások 
mögött is."45 A sejtés szerint viszont a formai és eszmetörténeti kérdések külön-
választandók, külön tárgyalandók, úgy tűnik, az egyik típusú kérdésekből nem 
lehet egy másik típusúra választ találni. 

* 

Az alkotásmódról és a Jókai-regény általános tulajdonságairól szólva a szakiro
dalom látens paradigmája - éles ellentétet képezve a kultikus paradigmával -
olyan határozottsággal fogalmazza meg a művészietlenség vádját, hogy a Jókai
szövegekről tett aprólékosabb megállapításai is mintegy e vád megtámogatásául 
hangzanak, a művészietlenség vádját erősítik és (hitük szerint) bizonyítják. 
Különválasztott tárgyalásukat mégis célszerűnek érzem. így talán világosabb lesz, 
hogy értékmozzanataitól megfosztva a szakirodalom valóban megfontolásra 
méltó sejtések sorát produkálta, amelyek egy irányba mutatnak. Még akkor is, ha 
A:öz/ze/i/-jellegük miatt általában már nem is méltatjuk figyelemre őket. 

IV. Közhelyek 

1. Témaválasztás 
Jókai témaválasztását elsősorban a közönség igényeinek való megfelelés és az 

alkalmi elvárások motiválják.46 

„A Jókai-regények alkalomszerűsége inkább csak a hangulatban nyilatkozik, az 
egykorú olvasók érdeklődési körével, eszme- és kedélyvilágával való ügyes 
kacérkodásban."47 

„Témagazdagságban Jókait illeti meg az első hely az egész elbeszélő irodal
munkban."48 

Jókai „prózánk Nansenja és Livingstone-ja".49 (újszerű témaválasztás) 

43 Pl. Uő., 147. 
44 Uő., 192-195. 
45 FÁBRI Anna, ]ókai-Magyarország. Bp., 1991. 139. (A továbbiakban: FÁBRI.) 
46 MIKSZÁTH, 292, ZSIGMOND, 156. E részben a jegyzetek pusztán tájékoztató jellegűek, hiszen e 

gondolatok a szakirodalomban átláthatatlan gyakorisággal fordulnak elő. Igyekeztem az első, vagy 
sokat idézett, illetve különösen markáns megfogalmazásokra utalni. A hiányzó hivatkozások közvé
lekedésre utalnak. 

4 7 ZSIGMOND, 1924. 206. 
48 GÁL, 97. 
4 9 SŐTÉR, 314. 
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Jókai leggyakoribb témája a közelmúlt, amely „legbiztosabb otthona a színtelen 
jelen és a pusztán képzelettel megközelíthető múlt között".50 

2. Fantázia és műveltség 
Jókai fantáziája a semmiből - mimézis nélkül - is képes teremteni. 
Jókai fantáziája „falánk", „ragadozó" és „farkasétvágyú": újabb és újabb 

impulzusokra van szüksége, amiket átalakíthat. A fő impulzusforrások: testi lelki 
energiák, állandó ismeretszerzés, közélet, tapasztalati ismeretek.51 (valóságátala
kítás) 

Fantáziája átlelkesíti és mozgásba hozza a téma állóképét.52 (Jókai „belülről" ír) 
Fantáziájának alkotásai ellentmondanak a tapasztalati ismereteknek.53 

Jókai, műveltségét tekintve: 
a) sokoldalú dilettáns;54 

b) csak a Tour du Monde c. folyóiratot olvasta;55 

c) polihisztor.56 

„Jókai tehetsége [...] nem arra termett, hogy a lázas és lázadó fantázia képeit 
igazán magas művészetté emelje, a diadalmas pátosz sugallója alkotásainak, az 
iszony és kétségbeesés pátoszának hatására azonban nem szárnyal föl, inkább 
lesüllyed az idegek izgatottságának, a borzalomkeltésnek alacsonyabb síkjára."57 

(a tragikumra való képtelenség) 
Hajlamos az utánzásra.58 

2.1. Az átalakítás - mint a Jókai-fantázia alaptevékenysége 
Jókai folyamatos anyaggyűjtésben él.59 (olvasás, beszélgetés, utazás, tapasz

talatok stb.) 
A megismert alapanyagot egészen átfogja, részeire bontja és az ihlet erejével a 

tudatalattiból előkerülő elemekkel gyarapítja.60 

Az elkülönített elemekből kiválogatja a morális értékeket és ideálokat, valamint 
a különöset és a jellemző apróságokat.61 

A kiválasztott elemeket illetve viszonyokat megszépíti, átalakítja, megkorri-
gálja.62 

„Csodálatos képzeletének az a könnyed készsége, mellyel lelkivilágának elemi
ből, kifogyhatatlan leleménnyel új meg új, költőibbnél költőibb kombinációkat, 
meséket alkot."63 (kiemelések tőlem Sz. L.) 

50 Uő., 93., ZSIGMOND, 257. 
51 ZSIGMOND, 1924. 7. E pontban érdemes emlékeztetni a „realistáknál ideát sokalló" Jókai kultikus 

metaforáira (bálna, Nap, Lucifer etc.). 
52 GÁL, 192. 
53 ZSIGMOND, 1925.18. 
54 ZSIGMOND, 1924. 4. 
55 GÁL, 230., Révai Mór szóbeli kijelentéseit idézve. 
56 NAGY Miklós, 16. 
57 Uő., 69., 75., 255. 
58 Uő., 298. 
59 MIKSZÁTH, 275., GÁL, 111., NAGY Miklós, 281., ZSIGMOND, 1924. 34. 
60 NAGY Sándor, 30. 
61 DÁVID Gyula, Jókai. Emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben. Kolozsvár, 1972. (A 

továbbiakban: DÁVID), LENGYEL, 11. 
62 MIKSZÁTH, 144., ZSIGMOND, 1925.15. 
63 NAGY Sándor, 31. 
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Ha a begyűjtött valóságelemek még átalakítva sem megfelelők, klisékhez 
fordul.64 

A tisztán költött dolgok összekeverednek a való dolgokkal, „mint a ördög 
mákja a gazdag ember kölesével."65 

A fantázia ezen átalakító tevékenysége valamennyi műfajt hiperbolizálja,66 

valamint a valóságábrázoló forrásokból irodalmat alkot. 
Ugyanakkor: Jókai szépirodalmi alkotásainak valóság-ereje olyan nagy, hogy 

az olvasó hajlamos forrásként kezelni. („Olvashatsz utána száz történelmet, 
Apaffy vagy Teleki Mihály csak az marad, aminek Jókai állította."67) 
3. A felület 

„Örök és kimeríthetetlen anyaga a felület volt..."68 

„Nem annyira a lelki elmélyülése s az önkínzó gondolatoknak emberibb átélése 
a kenyere, mint inkább az élet felszínesebb, megnyugtatóbb jelenségeinek derült 
színekkel való festegetése."69 

Jókai varázsát - a felületen, a formában kell keresni.70 

(Megjegyzem, Gál János Jókainak a lélektani és társadalmi elemzéstől való 
idegenkedését, a puszta ábrázolásra való hajlandóságát Jókai adottságain kívül a 
nemzeti jelleggel magyarázza. „Nekünk mindig annyi közös problémánk volt, 
hogy azok a kollektív szemléletre szorítottak bennünket, s a fantáziánkat nem is 
annyira a mélység és individualitás, mint a messzeség és a felületes csapongás 
vonzotta."71 Az, hogy az ilyen értelmű felületesség esetleg egy bizonyos műfaj 
kötelme lenne, a szakirodalomban nem merül fel.)72 

4. Hősei 
„Jókai emberei az embereknek a végtelenség felé irányuló metaphorái, az ő 

hőseinek cselekedetei a cselekedetek metaphorái."73 

Szakirodalmi metaforák a metaphorákra: száműzött angyalok, „... az Istennek 
fiai egyesülének az emberek leányaival,"74 csodatévő szentek,75 cherubok,76 ember
ré vált természetfeletti csodák,77 az elemek urai,78 ördögi vagy angyali héroszok, 
gigászok, titánok, félistenek, akrobaták (!)79. 

64 NAGY Miklós, 168. 
65 MIKSZÁTH, 165. 
66 KÖRÖSI, 134., NAGY Miklós, 87. 
67 MIKSZÁTH, 183. 
68 SŐTÉR, 82. 
69 GÁL, 147. (Jókai verseiről, de általános érvénnyel); NAGY Miklós, 111. 
70 SŐTÉR, 145. 
71 GÁL, 107. 
72 A műfaji kötelmek lehetősége intuitíve merül fel. Mindenképpen műfaji jegyek összességeként 

fogom fel egy bizonyos beszédmód (jelen esetben - kultikus kifejezést kölcsönözve - a jókaiság) 
szignifikáns jegyeinek összességét. Más szavakkal: egy műfaj előírásainak vagy tulajdonságainak 
összességét tágabb értelemben egy diskurzus (beszédmód) leírásaként fogom fel. 

73 KUNFI Zsigmond idézi Ignotustól. Jókai. Huszadik század, 1905. 502. 
74 JEK, 6. 
75 SŐTÉR, 65. 
76 Uő., 106. 
77 Uő., 108. 
78 Uő., 124. 
79 NAGY Miklós, 289. 
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A hősök egytulajdonságúak, nem fejlődnek, nem változnak, cselekedeteik 
motiválatlanok, hihetetlenek. 

A szereplőket kizárólag a következő három eszme (illetve elfajulásuk) mozgat
ja: vallás (fanatizmus), hősiesség (vérengzés), szerelem (bujaság).80 

A cselekedeteket nem oksági kapocs, hanem helyette Jókai képzeletének saját 
törvényei irányítják.81 

„Egy-egy Jókai-hős oly tökéletes, kikezdhetetlen összhangban áll előttünk, 
hogy láttára csak az igazi klasszicizmusban fellelhető örömet és megkönnyebbü
lést tudjuk érezni. Megkönnyebbülést, mint minden tiszta, és szerencsés alkotás 
előtt, mely győzelmet jelent létünk komor zűrzavara fölött."82 

(Megjegyzem, Zsigmond Ferenc szerint a hősök csak azok számára valószerűt
lenek, akik nem élték meg, vagy nem értik 1848^49 lélektani és társadalmi 
csodáját, mely - bár valóság volt - felrúgta a valóság összes addig ismert 
szabályát. A lehetséges műfaji előírás lehetősége itt sem merül fel.)83 

Jókai hősei modelljeinek kiválasztásakor nem a tipikusát, hanem a különöset, 
a kivételest, a különcöt kereste. Nem a törvényeket kereste a valóságban, hanem 
a természetfelettibe vetett hitét.84 

Jókai hiperbolikus hősei („homo omnipotens et omnivalens"), ezek a termé
szetfeletti „ alakok következetesek mindaddig, míg a költő azt az ötletet, melyet 
hozzájuk köt, tovább bírja fonni; ha pedig az ötlet nála elszakad, előáll hőseiben 
az a 'saltus', a milyen 'non datur is natura'."85 „A hős átugor egy nehéz pontot, s 
onnan kezdve a természeti törvények felett halad."86 A természetfeletti, vagy a 
tapasztalatoknak ellentmondó történésnek, illetve a természeti törvények időn
kénti felfüggesztésének a kaland a regénybeli formája, amely a hősök elsődleges 
élettere. 
5. Cselekményszerkezet 

A szakirodalom szinte egyöntetűen vallja, hogy a Jókai-titok megfejtése nagy 
valószínűséggel a művek cselekményszerkezetében van elrejtve: „regényeiben, 
novelláiban az esemény, a mese a fő".87 

A legtöbben (dr. Gál, Zsigmond Ferenc és Nagy Miklós kivételével) azonban 
azt vallják, hogy a Jókai-narráció elemezhetetlen, átláthatatlanul bonyolult: meg
fejthetetlen. Ha van valamiféle elv a cselekményszerkezet mögött, akkor azt a 
legtöbben a művek eszmetörténeti tartalmában vélik felfedezni. A narráció elem
zését mindenesetre a leggyakrabban a történet újramondása helyettesíti. 

A cselekmény megépítésében „az elbeszélés s nem a cselekedtetés az ő 
kenyere".88 

80 Jókaira hivatkozva: NAGY Miklós, 298. 
81 SZABÓ László, 218., idézi PÉTERFY Jenőt, Budapesti Szemle, 1881. április. 
82 SŐTÉR, 107. 
83 ZSIGMOND, 1924. 85. 
84 ZSIGMOND, 1924. 292., ZSIGMOND, 1924/2. 9., LENGYEL, 142., NAGY Miklós, 18., GÁL, 176. (Szerinte 

a kiválasztáskor, némely esetben, a humor is szerepet játszott.) Ne felejtsük: Mikszáth mindennek éppen 
az ellenkezőjét sejti! Lásd 23. jegyzet! 

85 SZABÓ László, 219-220. 
86 KRISTÓF, 79-80. 
87 NAGY Sándor, 59. 
88 GÁL, 135. 
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A cselekmény fontosabb, mint a szereplők: „Jókainál a fabula elsőbbsége a 
karakterrel szemben általában vitathatatlan."89 „Az eseményt tartja fődolognak, 
nem az alakok rajzát, azt akarja, hogy cselekedeteikből ismerjük meg hőseit, és ne 
abból, a mit a szerző jeles vagy gonosz tulajdonságaikról elmond."90 „Jókai 
feladatul tűzte ki oly regényt írni, amelyben a fő személyek eltitkolva szenvedé
lyük mivoltát, minden lelki fejlemény nélkül hajtanak végre egy érdekes cselek
ményt."91 Mindebből következően Jókai nem román des caractéres-t írt, hanem 
román des adventures-V1 

A szakirodalom számára állandóan kérdés, hogy mi tartja Össze a Jókai-regé
nyekben szereplő eseményeket. Mi a cselekmény összetartó ereje? 

1. semmi: a Jókai-regény ezen események puszta egymásutánja, valós összetartó 
erő nélkül.93 A Jókai-regény adomák, zsánerképek, életképek, anekdoták vegyes 
vagy többé-kevésbé egységes füzére. 

2. azonos az események megjelenítésének formája vagy jellege: az események „moz
góképre születtek"94, a Jókai-regény azonos, egynemű műfajok sorozata (mese, 
adoma, anekdota, életkép stb.); A Jókai-regény a cselekmény jelképes csúcspontja
inak sorozata95 (Barta János óta e csúcspontokat, azok megépítésének és feloldásá
nak módszerét a szakirodalom a „drámai nagyjelenetek" módszerének nevezi.)96 

3. motívumlánc: Jókai néhány (kiemelkedőbb) regényében a cselekmény moti
vikus összetartásának eszközét választotta (Az aranyember, Kőszívű, Az élet komé
diásai).97 

4. eszme: „A fősúlyt a tárgyul vett eszme kellő kidomborítására helyezi; témáját 
lehetőleg sok oldalról, költői teljességgel kívánja megrajzolni, így eseményeit 
sokszor nem annyira szigorú láncolat, mint inkább az eszme foglalja egységbe."98 

5. érdekesség, hatás, hangulat: a sejtés kifejtett formája (Sőtérnél): a Jókai-regények 
szerkezete nem „realista" hanem „hangulati".99 

6. esztétikai kompozíció: „Főelve az, hogy az író egy műben különféle egymástól 
elütő, változatos esztétikai hatású elemeket vegyít össze, mintha sötét és világos 
színeket, komor és derűs zenei akkordokat fűzne tarkán, mégis bizonyos számítás 
szerint össze. Nála egy mű akkor kerek egész, ha ezek az egymás mellett sokszor 
disszonánsnak, rikítónak érzett színek mind megvannak benne."1"" 

Hasonlóképpen vissza-visszatérő kérdés, hogy mi a cselekmény mozgatóereje 
a Jókai-regényben. Nagy Sándor óta az a válasz az uralkodó, amely szerint a 
passzív eszményi hőst a cselekvő jellemű gonoszok, valamint a természet és az 
élet személytelen erői: a korszellem, intézmények, szokások, zsarnokság, közigaz-
gatás,társas- és közélet kényszerítik tettekre.101 

89 NAGY Miklós, 274. 
90 SZABÓ László, 204. (lásd a 88. jegyzetet!) 
91 NAGY Miklós, 274. 
92 Péterfy nyomán GÁL, 216. és SZABÓ László, 221. 
93 pl. ZSIGMOND, 1925. 70. a Debreceni lunátikus kapcsán. 
94 NAGY Sándor, 86. 
95 SŐTÉR, 163. 
96 BARTA János, Jókai és a művészi igazság. In Uő., Költők és írók. Bp., 69-91., 86. (A továbbiakban: 

BARTA), LENGYEL, 109., NAGY Miklós, 326-327. 
97 BARTA, 85-86. 
9S NAGY Sándor, 69. 
99 SŐTÉR, 84. és 89., valamint NAGY Sándor, 68., GÁL, 225., SZABÓ László, 221. 

100 BARTA János, 88., őt követve LENGYEL, 45., NAGY, 147., 346., stb. 
101 NAGY Sándor, 64-66. 
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Az eddigiek értelmében a Jókai-szakirodalom a következőképpen vázolja az 
elvont Jókai-regény ideális szerkezetét, így adja meg elvont szerkezeti vázát. 

A cselekmény periférikus helyszínen, mellékszereplőkkel indul.102 

„Cselekményei rendesen két ellentétes ágból szövődnek: két családnak, ellen
tétes társadalmi osztályok, politikai pártok, vagy fajok képviselőinek egymással 
való küzdelméből."103 

A cselekmény folyamatos csúcspontok, nagyjelenetek, konfliktusok, összecsa
pások sorozata. 

(„Hajlama kész mesevázak átvételére csak erősödött az idők folyamán."104) 
„A szerkezetben a romantikus írók gyakorlatát követi. A mesét akkor szakítja 

félbe, amikor legérdekesebb, több szálon futtatja a történetet, váratlan fordulatok
kal és színpadi nagyjelenetekkel él."1"5 

A szembenálló két világ szereplőinek tettei szétválnak két külön futtatott, de 
gyakran érintkező cselekményfonalra. „1850 körül ezt a regényszerkezetet nevez
ték angolosnak."106 

A két cselekményszálat folyamatosan gyakori kitérések szakítják meg. 
A cselekményt a két fő erő végső összecsapása zárja, melyben a jó győzedel

meskedik és elnyeri jutalmát. 
Happy ending. 
Lekerekítés, epilógus. 
A cselekményben gyakoriak az avítt elemek: jóslat, megvilágosodás, félreértés, 

felismerés, előérzetek, sugallmak, sejtések, előrejelzések stb. 
Az időkezelés régimódi: „Jókai nemcsak, hogy nem játszik és zsarnokoskodik 

az időrenddel, de még annak hagyományos átrendezési lehetőségeit is csak 
elvétve veszi igénybe." 

Az időkezelés eszközei közül kizárólag a tempóváltoztatásokkal él. 
Jókai az idejétmúlt auktorális elbeszélőforma híve, személytelen, mindentudó, 

objektív elbeszélő jellemzi a műveket.107 

6. Valóságábrázolás és fikcionalitás 
Jókai művészetének egyik legalapvetőbb vonása a realitások ábrázolásának és 

a fantázia műveinek szeszélyes, mégis harmonikus vegyítése. Mikszáth például 
egész művével amellett tesz hitet, hogy Jókai csupán a főhősöket ábrázolta 
ideálisan, Magyarország rajzában, a leírásokban és a mellékszereplők festésében 
mimetikus. Nagy Sándor szerint Jókai műveiben folyamatosan keverednek „az 
excentrikus fantázia alkotásai" a „való életből kikapott eredeti képekkel", ideál és 
való művei, romantika és népiesség, eszmény és valóság, fenséges és komikus; 
„Jókai költői világát röviden összefoglalva, kimondhatjuk, hogy végelemzésben 
reálista és humorista hajlamokkal mérsékelt romantikus."108 A „beteges fantázia 
agyrémei: és a „bombasztos stílus" azonban nem csupán egy-egy művön, de az 
egész életműben is szembenállnak az „élet igazi alakjai"-val és a népies nyelvvel: 
Jókai fejlődése a romantikától a népiességen és realizmuson át a naturalizmus felé 

l u 2 LENGYEL, 81. 
103 NAGY Sándor, 67. 
104 NAGY Miklós, 314. 
105 LENGYEL, 45. 
106 NAGY Miklós, 197-198. 
107 Jókai általános régimódiságára lásd elsősorban NAGY Miklós, 333-341. 
1(,s NAGY Sándor, 31-41. 
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tendál.109 Dr. Gál szerint Jókai felszínessége mély filozófikusságával állítható 
oppozícióba.11" Zsigmond Ferenc folyamatosan tudatában van az eszményekben 
való hit és a tapasztalás, az eszményi világ és a prózai realitások, a valóság és 
kivételesség, az igaz és a meglepő, a tapasztalat és az egzotikum Jókaira oly 
jellemző szembenállásának problémájával. Egyszer fel is teszi a kérdést, hogy 
vajon miért keveredik Jókainál a mese a valósággal, de rögtön vissza is riad, mert 
szerinte „ez a kérdés nemcsak meddő, hanem körülbelül olyan igazságos is volna, 
mintha a hatalmas tengeri bálnára förmednénk rá: emlős állat mit keres a - halak 
közt? A bölcs természet jónak látja időnként egy-egy kivétellel tenni feltűnőbbé 
az egyetemes törvényszerűséget."111 Sőtér szerint mindebben (az ő szavaival: 
emlék és képzelet, élet és ideál lét, realizmus és romantika, mítoszi és realista 
szándék stb. szembenállásában) „a lélek szuverenitása az anyag felett" lényegi 
alapelve ölt testet.112 Barta János elsősorban természetesen sztíluskorszakok har
caként értelmezi a jelenséget, kifejtve azonban, hogy Jókai „tehetségének és 
írásművészetének javával az irodalmi fejlődésnek a realizmust megelőző szaka
szához tartozik".113 Nagy Miklós archaikus-mesei és modern-tapasztalati világ
kép, ill. népiesség és romantika szembenállásáról szól, hasonlóan Lengyel Dénes-
hez.114 Dávid Gyula kései munkájában szinte összefoglalóan valamennyi fogalmi 
párt használja: szabadon csapongó fantázia és szociális érzék, szív és ész, képzelet 
és valóságélmény, valóságos és valóságfölötti, mese és történelem, eszmény és 
valóság stb.115 

7. Az elhitetés és stratégiái 
Jókai titka abban áll, hogy „képes az olvasót olyan illúzióba ragadni, hogy még 

a valótlant is valónak látja,"116 „valósággal uralkodik rajtunk",1 „oly megfelleb
bezhetetlen Jókai világának hitelessége, hogy egy-egy könyvének légkörébe 
kerülve, hamarabb kételkedhetnénk a valóságban, mint abban, amit elmond","8 

Barta János szerint „Jókai művészetének, művészi erejének sarkpontja éppen az, 
amit fentebb az életszerűség sugalmazásának, a művében ábrázolt világba való 
közvetlen, vitathatatlan belemerítésnek neveztünk; mondjuk mindezt röviden az 
elhitetés művészetének". Barta a valóságillúzió fölkeltésében egyfajta művészi 
igazság kifejeződését látja.119 

A valóságillúzió, az elhitetés oka a szakirodalom szerint több helyen keresendő. 
Ilyenek például az olvasó hite az olvasott szöveg realitásában,120 az ábrázolt élet 
mélyebb és intenzívebb volta", valamint bizonyos nyelvi eszközök célszerű 

109 NÓGRÁDI László, 27. 
110 GÁL, 54. 
111 ZSIGMOND, 1924.126. 
112 SŐTÉR, 39. 
113 BARTA, 67. és 90. 
114 NAGY Miklós, 167., LENGYEL, 18. 
115 DÁVID, 11., 12., 14., 16., 31., 35., 73. 
116 NÓGRÁDI László, 61. 
1,7 JEK, 27. 
118 SŐTÉR, 144., lásd még Uő., 134. 
119 BARTA, 71-72., utalva Uő., 68. Egyben e sejtés mintha fogalmi nyelvű kifejtése lenne annak a 

kultikus állításnak, hogy Jókait olvasván mintegy „visszanyerjük a szó teremtő erejébe vetett hitet" 
(vagy ha azt nem is, de a jelentés meglétébe vetett hitet bizonyosan). 

™ SŐTÉR, 168. 
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használata,121 „a megokolás tudatos művészete",122 a „művészi magyarázat", „a 
természetfeletti jelenségek reális magyarázatának láttatása,"123 valóban valós ele
mek (történeti ismeretek, naplók, újságcikkek stb.) beépítése a történetbe,124 a 
hiteles mellékalakok,125 a nagyerejű expozíciók és zárlatok.126 

Egészében véve tehát úgy tűnik, a szakirodalom azt sejteti, hogy - elnagyoltan 
megfogalmazva - a reális elemek elsődlegesen az ideális mozzanatok elhitetésé-
nek funkcióját töltik be. 

A Jókai-regények radikálisan hihetővé tett fantazmagóriák. 
8. Leírások, nyelv, terjedelem 

A fentiek mellett némelyek szerint rendkívül fontos lenne Jókai generális 
megértéséhez a leírások vizsgálata: „Leírásaiban nagy erő, drámaiság, sok hangu
lat van, akárcsak Petőfi leíró költeményeiben. Nem is a mese epizódjai ezek, nem 
unalmas pihenőpontok, melyek a legtöbb regényírónál arra szolgálnak, hogy 
szaporítsák a mesét, s pótolják a történet fordultában az író leleményességét -
nem, beleolvadnak Jókainál egészen a mesébe."127 

Mások szerint elengedhetetlen a nyelv és stílus vizsgálata. Hiszen „Jókai az első 
szépprózai magyar író, aki körül belül úgy írt, ahogyan általában beszélünk, aki 
a társalgó köznyelvet a maga friss közvetlenségével, intuitív melegével és 
könnyed életszerűségével bevitte az irodalomba",128 míg Arany „az epikai költé
szet stíljét teremti meg", addig Jókai „a szépprózai stilt alkotta meg. 

Jókai nyelvének és stílusának titka a természetesség mellett több tényezőben 
fedezhető fel. Ezek közé tartozik a szókincs, a szavak hangulati értékének 
fokozása, az a tény, hogy Jókai írásművészete egyszerre több érzékszervre hat, a 
metaforikus gondolkodásmód, a halmozás és nagyítás, a style coupe, a mondatok 
ritmikus zeneisége, a szöveg ritmikus prózába hajlása stb.130 

Valamennyi idevágó vélekedést összegyűjtve (amit most meg sem kísérelek) 
alighanem az derülne ki, hogy Jókai valamennyi elocutios eszközt a lehető 
legmagasabb szinten használja - a szakirodalom legalábbis minden szegmensé
ben ezt sejteti. 

Végül pedig sokan úgy látják, hogy Jókai értelmezésében nagyobb helyet 
kellene betölteni a terjedelem értelmezésének. Úgy tűnik, Jókainak „a rövid 
lélekzetű dolgok szinte nagyobb terhére voltak, mint a hosszabbak."131 Nagy 
Miklós szerint Jókai a rövidebb műfajokat mintegy felderítésre, a közízlés kipu-
hatolására használta fel, egyébként azonban egyre hosszabb regényeket írt, 
egészen hanyatlásának megindulásáig. A kötetet külsődleges egységnek tartotta, 
a kötetek részekre osztásának eszközével nem élt, műveinek alapegysége a fejezet, 
amelyeket epigramma-tömörségű vagy mottó-jellegű címekkel lát el. 

121 BARTA, 71-73. 
122 ZSIGMOND, 1925. 4L, 44., 55. 
123 NAGY Sándor, 37., 60., 130. 
124 DÁVID, 36., NAGY Miklós, 261., ZSIGMOND, 1925. 36. 
125 NAGY Miklós, 132., ZSIGMOND, 1925. 44. 
126 NAGY Sándor, 70. 
127 NÓGRÁDI László, 59-60. 
128 GÁL, 186,187., MIKSZÁTH, 88. 
129 NAGY Sándor, 80. 
130 LENGYEL, 48., SŐTÉR, 158., NAGY Miklós, 26., 45., GÁL, 190-191., BARTA, 84., 80. 
131 MIKSZÁTH, 194. 
132 NAGY Miklós, 63., ül. 346-350. 
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9. Hibák és erények: a lényeg nyomában 
Láttuk, a Jókai-regények bármely jelenségcsoportjáról tegyen is kijelentéseket 

a szakirodalom, ugyanakkor rögtön azt is feltételezi, hogy az aktuálisan vizsgált 
elemek valamiképpen közvetlenül a nyomasztó Jókai-titok megoldását szolgálják. 
Ezen alapvetően titokfejtő attitűd azonban némely ponton teljesen nyilvánvaló 
tisztasággal lép elénk. E pontokon a minősítés (gáncs vagy dicséret) illetve a 
közvetlen lényegkeresés miatt tevődnek fel - véleményem szerint - nagyon is 
megfontolandó, ám úgy tűnik rendezetlen kérdések. 

Hibák: 
- a romantikus sablonok halmozása némelykor önnönmaga paródiájává teszi 

a művet133 

- néha „kezdünk nem hinni neki és ilyenkor rá-rá ununk"134 

- tudákosság, önismétlések, szójátékok135 

- pongyolaság, túlzott szóbőség, idegen szavak zavaró használata, germaniz-
musok136 

- szétfolyó szerkezet, valószínűtlenség, anakronizmusok, „gyárszerűség"137 

- a kompozíció szétfolyó, a jellemzés gyenge, a cselekmény lélektani megoko
lása hiányos.138 

Hibák és erények: 
- anakronizmusok, gyenge jellemfestés, szétfolyó szerkezet, illetve a nemzeti 

múlt ábrázolása, élvezetes mesemondás, káprázatos képzelet139 

- szerkezeti hibák, túlzások és torzítások, illetve nyelvi erő, eredetiség, fantázia, 
leírások, sima elbeszélésmenet.140 

Erényei: 
- nyelvi erő, a néplélek kifejezése, fantázia, optimizmus, elbeszélő erő és 

gazdagság, szeretet141 

- reflexióktól mentes, tárgyias, drámai, gyors előadásmód; természetes, színe
ző, erős, népiesbe hajló stílus; valószínűvé tett, leleményes fantázia142 

- fantázia, humor, nyelv, etikai és politikai értékek, nemzetnevelés, morális 
tanítás, valóságillúzió143 

- keletiség144 

- aktuális téma, ősi világnézet, humor, optimizmus145 

- valóságillúzió, igaz célkitűzés, emberformálás, művészi kifejezőeszközök146 

- extenzív totalitás.147 

3 3 DÁVID Gyula, 174., SŐTÉR, 29. 
34 ZSIGMOND, 1924/2. 63. 
35 ZSIGMOND, 1924. 380-384. 
36 GÁL, 196-198. 
37 NÓGRÁDI, 62-63. 
38 GÁL, 206-207. 
39 ZSIGMOND, 1924/2. 32. 
40 SZABÓ, 204. 
41 SZABÓ, 226-230. Alexander Bernát nyomán. 
42 NÓGRÁDI, 18. 
43 GÁL, 162-171. 
44 JEK, 7. 
45 ZSIGMOND, 1924. 375., ill. 1925. 85. 
46 BARTA, 69-71. 
4 7 LENGYEL, 17. 
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E nyilván unalomig ismert listák futólagos megidézése után gondolom már 
nem meglepő, hogy a szakirodalom egységesen úgy gondolja, hogy a Jókai-titok 
igazi nyitja a művek hatásában rejlik. A befogadóban kiváltott hatás az a mozza
nat, amely a lényegkereső kérdéseket egy nevezőre hozza. Az egységes hatást 
minden szerző magától értetődőnek veszi. De mi ezen egységes hatás oka? Mi 
Jókai hatásának titka? Azaz: mi a titkok titka? 

- Jókaiban volt „reális érzék az iránt, hogy milyen mű fog tetszeni legjobban 
az olvasóközönségnek, a hónát és alkotmányát vesztett, becirkerektől agyonizga
tott, zsandártól és finánctól agyonellenőrzött, német szóra s idegen törvények és 
rendeletek paragrafusaiba fogott, sírva reménykedő magyar népének".148 

- Jókai akkor szólalt meg, amikor már mások elnémultak, olyan korban lépett 
fel, amikor kevés hozzá mérhető tehetség működött149 

- vigasztaló a reménytelenség korszakában150 

- „a nemzeti nagyság és dicsőség ragyogó képeivel a magyarság életkedvét" 
fel tudta kelteni151 

- nevelő cél152 

- politikai célzatok153 

- egyszerre felelt meg a cenzúrának (romantikájával) és az elnyomott nemzet
nek (politikai gondolataival)154 

- hangulati elemek155 

- nyugodt, tiszta, mély emberség és célrendszer.156 

A hivatkozásokat még lehetne szaporítani, ám gazdagítani nem. A legmélyebb 
titok helyén a szakirodalom - számomra legalábbis - semmiféle irodalmi magya
rázatot nem tud felfedezni. Talán épp ezt a jelenséget fejezte ki Mikszáth, amikor 
Jókairól, a Jókai-titok kutatásáról szólva a selyemgubó hámozásáról és titokzatos 
(s mint láttuk: üres) üregről beszélt. 

Sőtér az egyetlen szerző, aki a hatásnak egy olyan elemét nevezi meg, amely 
amellett, hogy valóban sejtés-számba vehető, talán tényleg rávilágít egy konstans 
tényezőre Jókai misztikus (és kevéssé kutatott) szeretet-tanában. 

„ »Szerelmes földrajznak« nevezte tájképei sorát egyik írónk: szerelmes az ő 
történelme, társadalomrajza - szerelmes egész életműve is. A szerelmes boldog 
révületét, elfogódottságát érezzük rajta, az áhítatot, mely felolvad az ember, a 
természet, s a természetfeletti birtoklásában, hogy rajongásával az egész világot 
betöltse, fák, virágok, szellők, vizek és tájak lelkével váltson csókot s magával a 
teremtő igével ülje magasztos nászát."157 

10. Mit ír Jókai? 
Mint az köztudott, Jókai első regényében, a Hétköznapokban több ponton 

megszakítja a cselekményt („most szedjük össze az események fonalát"), és 

148 KRISTÓF, 48. 
149 LENGYEL, 33. 
150 NÓGRÁDI, 44. 
151 NAGY Sándor, 107., SŐTÉR, 68., GÁL, 112. 
152 DÁVID, 46., BARTA, 82. 
153 MIKSZÁTH, 319. 
154 ZSIGMOND, 104. 
155 NÓGRÁDI, 50. 
156 BARTA János, 76-77., valamint GÁL, 93. 
157 SŐTÉR, 169., valamint SZÖRÉNYI László (többszöri) szíves szóbeli közlése. 
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röviden összefoglalja, elemzi és értelmezi az addig elmondottakat. E módszerről 
a későbbiekben letett. Mindenesetre ez a tény a szakirodalom több szerzőjében 
felkeltette a gyanút, hogy Jókai valamiféle rendszer, szisztéma, recept, minta 
alapján írta regényeit - még akkor is, ha ennek a rendszernek a jelenléte nem 
vehető könnyen észre. E rendszer a szakirodalmi szerzők számára némelykor 
nyilvánvalónak látszik: éppen Jókainak a regény-műfajával szemben elkövetett vétsé
geiből lehetséges világos kifejtése. 

Először Mikszáth vetette fel valamiféle írói recept létének lehetőségét,158 majd 
pedig Zsigmond fejtette ki, hogy „Jókai a szóbanforgó művek írásakor némely 
'vétséget' tudatosan követett el", illetve hogy „Jókainak a regényírói motiváció 
terén elkövetett kihágásaiban rendszer van, mely szervesen összefügg Jókai 
világnézetének legmélyebb hitbeli gyökereivel, s így nyilvánvalóan bizonyítja 
írónk eljárásmódjának jóhiszeműségét és komolyságát, melyben kritikusaink 
közül annak idején többen kételkedtek".159 

Zsigmond Ferenc az eltérések okát és rendszerét az eposszal, illetve az eposzi 
világnézettel vélte - rendkívül nagyhatásúan - megnevezni. Először csupán arról 
beszél, hogy „esztétikai szempontból Jókai regényeinek alaphibája éppen ez a 
naiv túlzásokra hajlamos világnézet, mely sokkal inkább helyén volna az eposz
ban, mint a regényben." A monográfiában azonban már világosan vallja, hogy 
Jókai „exaltált idealizmusa rendszert alkot", az eposzi világnézet rendszerét, mert 
„igazi eposzi világnézet ez, mely azt vallja, hogy a Gondviselés az elárvult, 
kishitű, satnyuló emberiségbe vagy ennek egyes nemzeti, vallási stb. csoportjaiba 
kivételes egyéniségű Megváltók által szokott önteni bátorságot és céltudatos 
közszellemet."160 

Dr. Gál szerint Jókai „a történelmet nem tudós vizsgálódásokból és száraz 
tényekből összerakott tudományként fogta föl, hanem mint afféle vadon termett 
eposzt, melynek buja rengetegéből a költői lelemény örökkön-örökké gazdagon 
válogathat a maga céljainak megfelelő tárgyakat".161 

Sőtér szerint Jókai örökölte (Arannyal együtt) Vörösmarty eposzi fenségét, 
fenségesen közönyös előadásmódját és isteni derűjét, emellett a művek műfajuk-

• ban is közelebb állnak az eposzhoz, mint a regényhez.162 

Ilyen előzmények után lett szokásossá Jókai némely vagy helyenként összes 
művét „prózában írt eposz"-nak minősíteni.163 

Elsősorban Sőtérre hivatkozva szokás (mindenekelőtt a jó és rossz harcát 
szimbolizáló főhősök kapcsán) Jókai mítoszalkotó erejéről beszélni. Sőtér szerint 
eredetileg a mitikusság a forradalommal kapcsolatos írásokra jellemző,164 ám 
például (hogy felettébb hangsúlyos helyet említsek) Németh László szerint az 
egész történelem, a teljes valóság mitizálódott Jókainál, s e folyamatnak csupán 
egyik kiemelkedő, de nem egyetlen jele - a szabadságharc szó hallatán mindnyá
junk felé lovagló Baradlay Richárd.165 

MIKSZÁTH, 87. 
ZSIGMOND, 1924. 108., ül. 289. 
ZSIGMOND, 1924. 299., ül. 288. 
GÁL, 105. 
SŐTÉR, 79., 80., 100. 
Pl. LENGYEL, 100. 
SŐTÉR, 71-79. 
NÉMETH László, Kisebbségben. 1939. 41. Idézi pl. FÁBRI, 16-17. 
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Arany Jánosnak a Szegény gazdagokról írt nevezetes bírálata óta, Sőtér közvetí
tésével, nagyon sok szerző egyetért abban, hogy „valamint a nyelvben az élet, s 
kivált a nép volt főmestere, úgy az elbeszélésben a népmesék modora ragadt meg 
leginkább lelkében, hogy ő éppoly ösztönszerűséggel sajátította el azok szellemét, 
mint Petőfi a népdalokéit". 

Az ötletekben, sejtésekben kifogyhatatlan Sőtér vetette fel a leghangsúlyosab-
ban az anekdota műfaját is, Jókainak a regény műfajával szemben elkövetett 
vétségeinek magyarázatára, s Jókai több egyéb jellemzőjét is le tudta vezetni e 
sejtésből.'67 

így azután, amikor megszületik Nagy Miklós monográfia-igényű és rangú 
könyve Jókairól, akkor ő már, a Jókai regényírását meghatározóan befolyásoló 
műfajok egész sorával dolgozhat: a Nábobról szólva elsősorban az anekdotát, a 
Kárpáthy Zoltán kapcsán a mesét és a mítoszt, a Dilógia egészéhez az életképet és 
a krónikát, a korszerű magyar regényt építő Jókai rajzához (mindezek mellett) a 
népmesei elemeket, az eposzt és a különböző újságírói műfajokat tartja elenged
hetetlenül fontosnak.168 Ezen felül - szintén nem előzmények nélkül - felveti Jókai 
cselekményalkotásában a másodrendű francia romantikus regény (elsősorban 
Sue) valamint a vásári ponyva hatásának lehetőségét is.169 

* 

A Jókai regényíró művészetéről szóló sejtések ezen utóbbi, összefoglaló jellegű, 
többtényezős elmélet-jellegű példáival zárom áttekintésemet. Más feladatom nem 
is maradt, mint megpróbálni értelmezni az összegyűjtött közhelyeket, sejtéseket, 
illetve feltárni azok összefüggésének rendszerét, megnevezni gyújtópontjukat -
nem utolsósorban éppen a kései, Nagy Miklós-féle többtényezős elmélet útmuta
tásai alapján. 

V. Csattanó és zárlat 

A szakirodalmi sejtések fentiekben összeállított lajstroma nyilvánvalóan pusz
tán jelzése lehet annak a látens paradigmának, amelyről beszélni szeretnék. 
Kétségtelen az is, hogy a summás mondatok formájában megidézett vélekedések 
a látszólagos merevség helyett sok esetben nagyon kifinomult formában vannak 
jelen a szekunder szövegek életében. A vizsgálat közben (legalábbis az eddigiek
ben ez volt a szándékom) nem firtattam a sejtések igazságértékét, noha ilyen 
irányú kérdések minden esetben feltehetők lettek volna. Ezért aztán nem foglal
koztam a szakirodalmi vitákkal sem, amelyekben a fenti sejtések közül már nem 
egy réges-rég elvérzett vagy lekerült a napirendről. A látens paradigma rejtett 
szűkítésének tárgyalása sem nyugtatott meg affelől, hogy mindig bizonyosan 
tudhatjuk-e, mire is vonatkoznak az idézett állítások, nem tudhatom olvasatom 
sok esetben nem volt-e szűkítő, vagy éppen túlzottan általánosító. Ráadásul 
abban is biztos lehetek, hogy - bár igyekeztem elfogulatlan gyűjtést végezni - nem 

166 LENGYEL, 88. idézi Aranyt. Arany bírálatát lásd: Arany János összes művei. XI. kötet. Bp., 1968. 
179-185. Lásd még SŐTÉR, 134-136., LENGYEL, 43. stb. 

167 SŐTÉR, 95, 97-98., lásd még DÁVID, 62., LENGYEL, 76. 
168 NAGY Miklós, 125-129., 309., 352. 
169 Uő., 34. 
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csupán olvasatom, értelmezésem, de maga a gyűjtés is védhetetlenül személyesre 
sikerülhet csupán. Mindössze affelől lehetek nyugodt, hogy az idézett sejtések 
léteznek, illetve hogy belőlük lehetséges egy ilyen válogatás. 

Mindenesetre úgy látom, hogy a sejtések lajstroma, főként ha - amiként 
szándékoztam - megfosztjuk értékmozzanataitól, egyetlen, noha hatalmas elmé
leti és irodalmi holdudvarral rendelkező műfaj leírásaként is olvasható. 

A látens paradigma rejtett szűkítése arra utal, hogy ez a műfaj az életmű 
egészében nem azonos fontossággal van jelen. Valószínű, hogy az ún. nagyciklus
ban szerepe centrális, a többi területeken periférikus jellegű. 

Valószínűleg olyan műfajjal van dolgunk, amely a szakirodalomban nem, vagy 
nem eléggé ismert. Bizonyos viszont, hogy e műfajnak olyan tulajdonságai 
vannak, amelyeket a fennálló irodalomtörténeti, esztétikai és értékrendszer nem 
preferál, azokat művészietlennek, sőt művészetellenesnek, sok esetben pedig 
kifejezetlen művészeten kívülinek tartja. A műfaj látszólag idegen testet képez a 
magyar irodalomban, amit a szakirodalom Jókai (minden finomítás ellenére) 
meghatározó irodalomtörténeti magányosságában rajzol meg. Ugyanakkor azon
ban olyan műfajról lehet szó, amely ha közvetlenül nem is, de távoli mutációiban 
az allegorikus, szimbolikus, hangulati telítettség felé mutat (Krúdy). 

Az erre a prózai műfajra jellemző narráció elbeszélőjében, időkezelésében, 
cselekményalakításában: régimódi, leírásaiban, nyelvében és terjedelmében: hatal
mas, világlátásában pedig kifejezetten: archaikus. A valóságábrázolás és a fikciona-
litás tekintetében nehezen értelmezhető vegyesség jellemzi, a két tényező viszo
nyát a műveknek egy könnyen megbillenő, alkalmi, a mű elolvasása után azonnal 
elmúló, de nagyon intenzív valóság-illúziót biztosít. A cselekményekhez fűződő 
narrátori viszony lélektani, szociális, motivációs síkon felületi, sőt felületes. 

A cselekmény hőse a valóságban megszokott embereknél és fiktív környezeté
nél is magasabbrendű, mintegy átmenet isten és ember között, noha a művekben 
mindvégig emberként van ábrázolva. A hősök olyan világban mozognak, ahol a 
természet törvényei mintegy átmenetileg felfüggesztődnek. A bátorság és kitartás 
(számunkra természetellenes) csodái az ő számukra természetesek. Ráadásul az 
emberi tapasztalatoknak ellentmondó fenti jelenségek a művekben harmoniku
san, hihetően jelentkeznek. A cselekményt minden mozgalmassága ellenére egy 
olyan nehezen körvonalazható elégikusság és idillikusság jellemzi, amely minden 
korban megnyugtató békével ajándékozza meg olvasóját. Egészében véve a 
művek nagyon közeli rokonságot mutatnak a mítosszal, az eposszal, a legendával 
és a népmesével. 

A műfajban van valamiféle alapvető gyermekdedség, valami a vágyteljesítő 
álmokból és az aranykor-képzetekből. A művek részeikben és sorozatszerűen a 
kaland alapegységeiből épülnek fel. A már-már részeire hulló cselekményt (ha 
más nem) a főhős küldetése, feladata tartja össze. A kisebb kalandok, konfliktu
sok, összecsapások sorozata után általában elkövetkezik a döntő küzdelem, 
amelyben az isteni attribútumokkal jellemzett jó és az ördögi jellegű gonosz erők 
csapnak össze, életre-halálra. Akár a jó bukjon el, akár a gonosz, akár mindkettő, 
a történet vége mindig happy ending: a jó erő felmagasztaltatik. A természet 
leírására szintén vonatkozik a bipoláris szembeállítás: a leírások mintha a cselek
mény részét képeznék. A regények közép világa azonban (a mennyei jellegű jók 
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és a pokoli gonoszok között) a semlegesség jegyeit mutatja, sőt a két fő harcában 
részt nem vevő szereplők reális, egyben a természeteshez és a természethez 
nagyon közelálló jellemzést kapnak. Ezek a szereplők a realizmus szigeteinek 
tekinthetők a művekben, ám a főhősök természetfeletti tetteit nem árnyalják 
reflexióikkal, nem csorbítják iróniával. Egészében véve úgy tűnik, mintha a 
művekben (nyíltan vagy rejtetten) közelebb kerülne egymáshoz az égi és földi 
világ. Ezen a ponton kell megjegyeznem (bár a figyelmes - és Northrop Frye 
műveiben nálamnál jártasabb - olvasónak már nyilván feltűnt), hogy az előző és 
a jelen bekezdés amellett, hogy összegzik a Jókairól szóló sejtéseket, valójában az 
Anatomy of Criticism fiktív módként illetve mítoszként (fictional mode, ül. mythos) 
felfogott és kitágított románcé fogalmával foglalkozó fejezeteinek legfontosabb 
passzusait mondják újra.17" 

A sejtések és a definíció összecsúsztatását láttam a legalkalmasabbnak arra, hogy 
bizonyítsam: a sejtések sora, elemenként, az átfogó kategória (ismerete vagy 
felismerése) nélkül, közel 70 éven keresztül a románcé szignifikáns jegyeivel 
egyezően írta le a Jókai-életmű alaptulajdonságait. Frye e tágas és roppant 
meggondolandó kontextus mellett azonban világosan beszél hatalmas összefog
lalásában a romance-ról mint prózai műfajról is. Elsősorban (a Jókai által köztu
dottan sokat forgatott) Scott, valamint Hawthorne, William Morris stb. nevéhez 
köti a románcé, regénytől világosan megkülönböztethető és megkülönböztetendő, 
annál jóval idősebb (ezért sokak által kezdetlegesebbnek tartott) műfaját. A ro
máncé elsősorban nem központi szituáció körül bonyolódó, hanem lineárisan 
elmondott cselekményével és realitásra nem törekvő, motiválatlan, egyben a 
pszichológiai arcehtípusok felé mutató és alapvetően allegorikus jellemábrázolá
sával tér el a regénytől és áll szemben vele. (Gondolom a Jókai erényeiről és 
hibáiról folytatott vitákra most felesleges utalnom.) Frye a romance-ot a nagy 
terjedelmű próza területén a regénnyel azonos rangú műfajnak tartja, egyben 
annál (arisztokrata hősei ellenére is) jóval forradalmibb, mozgékonyabb jellegű
nek (ebben az értelemben - elvontan - politikailag is értelmezhetőnek), még akkor 
is, ha a korai polgári regény gyakori témája a románcos szemlélet paródiája (Don 
Quijote). Figyelmeztet arra is, hogy a románcé először mint az újjászületett mítosz 
lép elő, valamint arra, hogy a románcé mindvégig szoros kapcsolatot tart a 
történelmi témával, sőt Frye a legtörténelmibb regényeket romance-ként fogja 
fel.171 

Felettébb jellemző, hogy Frye a románcé műfajának rokonságában valamennyi 
azon műfajt megnevezi, amelyekben a sejtések szerzői Jókainak a regénytől való 
eltérésének rendszerét vélték meglátni. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a szakirodalom kultikus oldala a Jókai-életművet 
nyíltan és a szó szoros értelmében szentírásként fogta fel, ezenközben viszont a 
kritikai vonulat, a sejtéseké, mindvégig regényként olvasta ugyan a műveket, de 
(kimondatlanul és rendszertelenül) legtöbb elméleti megállapításaival valójában 
egy románc-jellegű művet írt le. Jókai és a románcé, mint műfaj összekapcsolásá
nak gondolata egyébként nem csupán a Jókairól vallott észrevételek összegzésé
vel, összekapcsolásával vethető fel. A gondolat ugyanis szinte magától adódik. 

1711 Northrop FRYE, Anatomy of Criticism. Princeton, 1973. Elsősorban: „Fictional Modes: Introduction" 
33-35., ill. „The Mythos of Summer: Románcé", 186-206. A teljesebb megértéshez lásd még a 
„Glossary" mode, mythos, románcé, illetve romantic címszavait 366-367. (A továbbiakban: FRYE.) 

171 Lásd FRYE, i. m. „Specific Continuous Forms" (Prose Fiction) 303-315., főleg 304-307. 
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Olyannyira, hogy a románcos történetről több ízben (magyarul is) író Szegedy-
Maszák Mihály már fel is vetette Kemény-monográfiájának egy hangsúlyos 
pontján: 

„... különösen feltűnő a különbség Jókai és Kemény regényírása között. Jókai 
jellemei általában kétkiterjedésűek, mert vagy határozottan előnyös, vagy kifeje
zetten hátrányos színben tünteti fel őket az elbeszélő. Kemény hitetlennek érzi a 
jellemek egyértelműségét, ezért nála semleges (sem.., sem...), vagy összetett 
(egyfelől..., másrészt...) összefüggések irányítják a jellemformálást. Könnyű lenne 
ebből azonnal s egyszerűen a romantika és a realizmus ellentétére következtetni, 
de ismert tény, hogy a két író közül Kemény értette mélyebben a romantika 
örökségét, és nagyon is lehetséges, hogy műfaji eltérésről is szó lehet. Angolul 
legalábbis a XVIII. század vége óta különbséget szokás tenni „románcé" és „növel" 
között, és elképzelhető, hogy e szavakkal olyan elbeszélő hagyományok ragadha
tok meg, amelyek feszültsége az egész európai irodalom fejlődését áthatotta."172 

A romantikus regényíró Jókai helyett tehát szerencsésebb egy olyan Jókaira is 
figyelnünk, akire talán (a retorikai szabályrendszer mellett lásd jelen dolgozat II. 
fejezetét) a románcé (ül. magyarítva), a románcos történet, az epikus románc 
konvenciói gyakorolták a legnagyobb hatást. Romantikusságáról vagy nem-ro-
mantikusságáról e helyen most csak annyit, hogy (amint arra Fenyő István már 
rég felhívta a figyelmet173) az elméletírókat állítólag egyáltalán nem tanulmányozó 
Jókai 1862-ben, Az új földesúr írásakor éppen Hugh Blair 1783-as híres klasszicista 
esztétikáját, a Lectures on Rhetoric and Beiles Lettres-t helyezi el a hős, Garamvölgyi 
Ádám dolgozószobájában, a méhesben.174 Az 1825 óta (legalábbis részleteiben) 
magyarul is ismert műből - úgy tűnik - a nyelvhasználat és a közmegegyezés 
ízlést formáló erejének (ha tetszik: az egyidejű hatás rangjának) kérdésében 
valószínűleg maga Jókai is tanulhatott. 

Visszatérve: Jókai és a románcos történet lehetséges kapcsolatát felvetve koránt
sem állítom, hogy a Jókai-mű megváltozik, ha a továbbiakban megpróbáljuk 
nyíltan románcos történetként olvasni. Még csak azt sem javaslom, hogy próbál
juk valami/céní ebben az esetben valami újként olvasni. Noha ennek lehetősége 
természetesen fennáll, tudnunk kell (ahogy Frye maga is figyelmeztet), hogy 
tiszta formában egyetlen műfaj, így a románc sem létezik. Ebben az esetben pedig 
újra a régi hibába, az eltérések regisztrálásának és lajstromozásának hibájába 
eshetnénk. (Ezzel együtt kérdéses számomra, hogy lehetséges-e egyáltalán vala
miféle szöveget nem valami/céní olvasni.) Mindazonáltal amennyiben egyáltalán 
felmerül annak a lehetősége, hogy a Jókai nevű szerző esetleg nem (elsősorban) 
regényíró, hanem románcíró is volt (főként a nagyciklusban), akkor nem tűnik 
célszerűnek kizárólag regényírói defektusaival bíbelődni, s főként nem (ezeken 
elrettenve) lemondani róla. (Ezzel persze újra csak Frye-t parafrazálom.)175 Csupán 
azt állítom tehát, hogy amennyiben a továbbiakban esetleg szem előtt tartható a 
retorika és a románcos történet konvenciórendszere is, akkor Jókai olvasásunk 
gazdagodhat, esetleg újraéledhet. 

Quod est demonstrandum. 
172 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Kemény Zsigmond. Bp., 1989. 29-30., a románcról lásd Uő., i. m. 

„Elbeszélő művek jelentésrétegei" c. fejezet (42-97.), főként 88-96., rövid, tájékoztató irodalommal, 
valamint Uő., „A regény, amint írja önmagát", 5-34. „Az elbeszélő szövegek rétegei" c. fejezet. 

173 FENYŐ István, Az irodalom respublikájáért (1817-1830). 1976. 123. 
174 Lásd: Az új földesúr. Jókai kritikai kiadás 13. kötet. Bp., 1963. 17. 
175 FRYE, 305. 
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Mindez persze egyelőre mégsem bizonyítás, hanem csupán egy ötlet felvetése: 
sejtés, ha tetszik a további tennivalók egy lehetséges irányának kijelölése. Alapo
sabban megismerendő tehát a románcos történet konvenciórendszere és története, 
mint egy lehetséges történeti poétikai horizont. Feltárandók a Jókai-szövegek 
explicit poétikai kijelentései (előszavak, ars poeticák, visszatekintések stb.), és 
ennek kapcsán felteendő az a kérdés, hogy bizonyítható-e filológiailag a műfaji, 
retorikai előírások és a mű közötti esetleges genetikus kapcsolat. Megvizsgálandó 
az a kérdés, hogy kiolvashatók-e a románcos történet konvenciói bizonyos primer 
irodalmi szövegekből - a magyar irodalomban csakúgy, mint a nyugat-európai 
nyelveken. Végül pedig egész egyszerűen igazolandók azok a sejtések, amelyek
nek rendszerbeli középpontjaként a retorikusán és hatásközpontúan kezelt ro
máncos történetet próbáltuk megjelölni. Azt hiszem, ezt az igazolást a per 
definitionem igazolhatatlan értelmezés, illetve az új szempontokat is érvényesítő 
értelmezések, interpretációk sora végezheti majd el a legmegnyugtatóbban. 

László Szilasi 

ERAHNUNGEN 
(Das latente Paradigma der kontrollierbareren Aussagen in der Jókai-Fachliteratur) 

Die unkontrollierbar lobende und kultische Sprache benützende Fachliteratur zu Jókai trägt auch 
verborgene Hürden und kantrollierbare Aussagen. Das latente Paradigma formuliert Vorwürfe: es 
sammelt solche Elemente, die - am west-europäischen realistischen Roman des XIX. Jahrhunderts 
gemessen - in dem Jókai-Text als Fehler qualifiziert werden können. Die Gattungsvorschriften des 
Romans verletzt Jókai mit konsequenter Systematik: im Hintergrund der durch das latente Paradigma 
aufgelisteten Fehler steht die Akzeptierung der Konventionen einer latenten Gattung. 

Die Handlungen der Jókai-Romane schalten die Gesetze der Natur vorübergehend aus, aber diese, 
den menschlichen Erfahrungen widersprechenden Erscheinungen treten plausibel in den Vorschein in 
den Werken. Die Haupthelden sind der Wirklichen und deren fiktiven Umgebung übergeordnet. Die 
Werke werden aus den Grundelementen des Abenteuers aufgebaut. Die in ihre Details zerfallende 
Handlung hält die Sendungskraft, die Botschaft des Helden zusammen. Nach der Reihe der kleineren 
Abenteuer tritt endlich der entscheidende Kampf ein, wo die mit göttlichen Attributen gekennzeich
neten guten und teuflischen bösen Kräfte miteinander zuletzt kämpfen. Das Ende der Geschichte ist 
immer ein riesen Happy Ending: die gute Kraft wird gehuldigt. Trotz der Bewegtheit ist für die 
Handlung Elegie und Idylle charakteristisch. Die Texte zeigen nahe Verwandschaft mit dem Mythos, 
Epos, mit der Legende, mit dem Volksmärchen und Träumen, in denen die Wünsche in Erfüllung 
gehen. 

Das latente Paradigma legt solche Momente frei, die in die Richtung der prosaischen Romanze 
lenken: sie sind deckend mit dem von Northrop Frye in „Anatomy of Criticism" behandelten Begriff 
der „Romanzen", den er als fiktiven Modus, oder Mythos versteht. Mit der Berücksichtigung der 
latenten Gattung der romanzenhaften Geschichte können unsere Lesearten Jókais Werke bereichern, 
gleichfalls gelangen wir zu seinen Konventionssystemen und zu den Quellen seiner Poetik näher. 
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