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Dickens-hatás egy Jókai-regényen. 
Tudjuk, hogy Jókai nem igen szerette, ha regényei cselek-

vényének motivumait, regényalakjainak eredetét, azoknak való-
szerűségét kuta t ták. Nem szerette, mert roppant könnyen moz-
gásbajövő fantáziája regényeinek írása közben nemcsak a 
valóság képeire borított előtte fátyolt, hanem annyira be-
kötötte lelki szemeit is, hogy nem látott mást, csak az előtte 
mozgó alakot vagy helyzetet lígy, amint ezt a mágikus lámpa 
vetítette eléje. Ezt alighanem ő maga is tudta, mert csak így 
érthető meg egészen az a gyöngesége, hogy a Gyulai—Péterfy-
féle kri t ikában, a kissé élesen és túlzottan kihangsúlyozott, de 
mindenesetre bennelévő igazság nemcsak rosszul esett neki, 
hanem abban regényei életszerűségének, életből ellesett voltá-
nak s talán egy kicsit irói komolyságának lekicsinylését látta. 
Egyes regényeinek elő- vagy utószavában rá tér erre s ha nyíl-
tan nem is, de alakjainak élő alakok u tán mintázott voltáról, 
regényeinek valóságban megtörtént eseményeiről elejtett sza-
vaival nemcsak az Arany-féle „epikai hitelt" hangsúlyozza, 
hanem védekezik is a krit ikusok ezirányú támadásai ellen. 
Ezen védekezésének állandó konklúziója azután az, hogy min-
den felelősség az „életet" terheli, mely sokszor bizarrabb hely-
zeteket teremt és érthetetlenebb alakokat vet az ember elé, 
mint a legdúsabb fantáziájú író, tehát ő sem csinál egyebet, 
mint ezt kópiázza s odateregeti az olvasó elé. 

Jókainak ez a tetszetős védekezése el is tompította a kö-
zönség javarésze előtt a „goromba" kr i t ika élét s minden, az 
életet csupán egy csapat elmosódó romantikus érzésben és kép-
ben összefogni tudó olvasója el is hitte neki ezeket, miközben 
nagyot sóhaj tva, érzelmeinek lámpásával keresgélni kezdett 
hasonló érthetetlenségeket a maga életében, kedvenc írójának 
igazolására. Ez t nem is vehette zokon senki Jókai olvasójától 
abban a korban, melyben ő történeteit mesélgette neki. Nem-
csak az emberek bizonyos tömege, hanem az egész nemzet 
valósággal r á volt hangolva akkor az e f a j t a olvasmányokra 
s Jókai igazán élő lelki szükségleteket elégített ki azzal, hogy 
úgy adta elő történeteit, s úgy rajzolta a lakja i t regényeiben, 
amint tette. Ez Jókainak akkor szinte gondviselésszerű hiva-
tása volt. Menekülni az egyéni és nemzeti tragédiák nyomása 
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alól csak az e fa j ta olvasmányok okozta lelkiállapotban lehetett 
és Jókai meséi a katharzis szerepét játszották itt. 

Talán ez is oka annak, hogy sokan úgy vélték s vélik ma 
is, hogy Jókai regényeiben nem a valószerűséget vagy külön-
féle kölcsönzéseket és „hatásokat" bogarászni, hanem azokat 
csak élvezni kell. Jókai a saját mértékével mérhető. Ez a kissé 
kényelmes szempont sok részletkutatás megtakarítását jelen-
tené, de senimikép se volna megbízható kiindulópont a jövő 
Jókai kutatása számára. Gyönyörködni könnyebb, mint kíván-
csian nézelődni a sorok között, latolgatni, hogy hol is hallot-
tunk már ezekhez hasonlót s ennek következetesen a végére is 
járni . Ebből az író is, a lelkes olvasó is könnyen érzelmi 
kérdést csinál s neheztelését zúdí t ja nyakunkba. A bűvész is 
rossz néven veszi, lia felfedezik fogásait s a néző csodálata is 
csökken, mert megromlott az illúzió. 

Talán nem fogok most illúziót rontani azzal, ha Jókainak 
egyik regényében, Az ú j földesúr-bari, melynek a valósághoz 
valóban legtöbb köze van, rámutatok egy helyre, hol a költő 
boszorkánykonyháján — legalább szerintem — idegenből köl-
csönvett jelenetsor hatása alat t alakul ki a regény egyik rész-
lete. Az „archimedesi csavarról" s a vele összefüggésben lévő 
pár rövid jelenetről van szó. Nem kell bővebben kifejteni, mi 
ez Az ú j földesúr-ban, apró gyermekeink is tudják: Straff 
Bogumil úr pénzt akar Ankerschmidttől kicsikarni vele. A pénz 
kicsikarásának gondolata egészen természetes lehet az olyan-
féle észjárású embereknél, mint Straff úr, de a mód, ahogyan 
Jóka i elénk adja , alighanem Dickens Pickwick Club-jából köl-
csönzött eljárás. 

A szituáció mindkét regényben ugyanaz. Dickensnél J ingle 
úr, ki Straff ú r angol kiadása, egy éjjel elszökteti Wardle úr 
nővérét, Ráchel kisasszonyt, rászedvén előbb Tupman urat , ki 
még pénzt is ad neki a sa já t maga ellen tervezett vállalathoz. 
Straff úr ugyanígy szökteti el Hermint, rászedvén Maxen-
pfutschot és miss Nataliet. Jókai Jingle pénzkérését k ihagyja 
ugyan, de helyette összepakoltatja Straff ú r r a l Hermin éksze-
reit az útra. Ez a helyzet lényegén nem változtat semmit, 
annál inkább nem, mert a szélhámosnak mindkét regényben 
ugyanaz a célja a játékkal: J ingle azért csapja be Tupmant 
és Straff Maxenpfutschot, hogy egérutat nyerhessen. Dickens-
nél most egy üldözési jelenet következik, melynek helyét Jókai-
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nál Maxenpfutsch és Miss Natalie várakozási jelenete tölt ki, 
de a csökevénye ennek is megvan Jókainál a visszatérő kocsis 
beszámolójában. 

Es midőn Straff további szerepeltetéséhez visszatér Jókai, 
ú j r a Dickensnek ezt a jelenetsorát a lakí t ja tovább. Perker úr, 
Wardle úr ügyvédje, ugyanazt a gondolatot pendíti meg, amit 
Ankerschmidt előtt dr. Grisák: pénzzel alighanem ki lehetne 
szabadítani a szélhámos kezéből a hölgyet. Ankerschmidt és 
Grisák beszélgetése Straffról , menetében és tartalmában azonos 
Wardle beszélgetésével Perkerrel Jingleről s a kiváltás motí-
vuma is azonos mindkettőnél: a családi becsület megóvása. 
E mögött, mint második rúgó, ott működik az egyiknél az apai, 
a másiknál a testvéri szeretet is, a regényben eredetileg fel-
vett családi viszonyoknak megfelelőleg. 

Ahogyan Perker úr alkuszik Jínglével s dr. Grisák 
Straffal , tehát az „archimedesi csavar" működése itt is azonos 
a két regényben, de Jókainál színesebb, fantáziacsigázóbb, 
Dickensnél hidegebb, üzletszerűbb, a két író elbeszélő modorá-
nak s temperamentumának megfelelően. 

Megjegyezzük még, hogy a motívum, mely Jingle u ra t is, 
Straff ura t is (a pénzen kívül) az alkudozások felvételére haj-
landóbbá teszi, szintén hasonló: Jingle nem kapja meg Ráchel 
pénzét a végrendelet kikötése szerint, míg az öreg Wardlené 
él, Straff se ju t a végrendelet pénzéhez, ha Hermin ap ja aka-
ra ta ellenére menne férjhez. A két ügyvéd alkalmas időben 
fel is használja ezt mindkét regényben, támaszkodik rá, persze 
mindkettő saját jellemének megfelelőleg: Grisák, hogy ezzel is 
pénzt halászhasson ki mindkét fél zsebéből, Perker becsülete-
sen, védence érdekében. 

Az, hogy az „archimedesi csavar" működése más-más ered-
ményt ad mindkét regényben, semmit se változtat a hatás 
valóságán. J ingle rááll az alkura, Straff addig feszíti a húrt , 
míg hirtelen elpattan: ezt mindkét regényben a költői igazság-
szolgáltatás követeli meg. Dickens Jingle úr jellemzésére hasz-
nál ja ezt a jelenetet, melynek lepergése után egy cseppel se 
lesz sötétebb előttünk a mindvégig jókedvű szélhámos a lakja . 
Mondhatnám így is: mosolygós fejcsóválással válunk el tőle 
s vá r juk további huncutságait, addig Jókainál a már eleve 
igen gyalázatosnak rajzolt Straff bűnhődését szinte óhaj t juk a 
jelenetsor végén. 
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Jókainak határozottan ügyes fogása az, hogy Straff fel-
sülésében egyúttal Grisák büntetése is benne van előbbi jellem-
telen játékáért s ebből robbantja ki erős kitörését Straff ellen, 
melyhez megint Diskens adhat ta a gondolatot Pickwick ú r 
kitörésével J ingle ellen, persze más motívumokból, de a hely-
zet azonossága által. Mindkét regényben ez a szélhámosok ezen 
jeleneteit záró részletnek a vége is. 

Eddig tar t az azonos jelenetek összefüggése a két regény-
ben. Hangsúlyozom: nem egyes helyek átvételéről van szó, 
hanem egy jelenetsor hatásáról a másikra. Jóka i Dickens regé-
nyét nem régen olvashatta abban az időben, talán németül 
(magyarul először 1863-ban jelent meg Huszár Imre fordításá-
ban) s ezek a részletek elevenen éltek még emlékezetében. 
Hogy tudatosan alakított-e így vagy tudatlanul? ezt bajosan 
lehetne eldönteni. A mi állításainknak helyes vagy helytelen 
voltáról azonban mindenki meggyőződhetik, aki elolvassa 
Dickens Pickwick Club-jának Hevesi Sándor fordításában meg-
jelent 148—153. oldalait s Jókai centenáriumi kiadásában Az ú j 
földesúr-nak 118—122. s 176—186., valamint a 192. oldalát. 

Szirák Ferenc. 


