
Sok helyet szenteltem ennek a föltételes mondatnak — mert nemcsak Komlós Aladár 
könyvében akad ilyen. Akár a történeti szemlélet igazságosságára gondolunk, akár a költői 
természet megértésére : szót kell emelnünk az ilyen fej tetőre állított logika ellen. 

Komlós Aladár lelkiismeretesen állítja össze Reviczky életének adatai t , jól rajzolja 
meg emberi és költői fejlődését s esztétikailag is helyesen értékeli..Jól rajzolja a kort is, társa-
dalmi előítéleteivel, hideg-rideg hivatalos költői nagyságaival. Csak arra szeretném figyel-
meztetni, hogy ezek az előítéletek szívósabb életűek voltak, semhogy egy Reviczky-szerű, 
álomba menekülő poéta megbirkózhatott volna velük. Negyedszázaddal utóbb Ady Endre 
még »ős Ad-üköm« kísértetét idézte fel, a fajok és nemzetek fölött álló Romain Rolland azt 
bizonygatta, hogy családjába soha egy csepp idegen vér nem keveredett. Még nekik is szük-
ségük volt ezekre az érvekre a hazaárulás vádja ellen. Ne sajnálkozzunk hát azon, hogy Reviczky 
az volt, aki volt. Valóban nem sorolhatjuk legnagyobb költőink közé, de mégis csak túlélte 
tizenhatesztendős népszerűségét s megmaradt nekünk, mint egy csüggedt nemzedék szomorú-
ságának lágyszavú kifejezője s egy — korában álmodni sem mert — forradalom viharmadara. 

NAGY MIKLÓS 

AZ ÚJABB JÓKAI-KUTATÁSOK PROBLÉMÁI* 

Jókairól szóló irodalmunk az utóbbi két évben erősen meggazdagodott, s főbb vonásaiban 
sikerült új , a marxizmus—leninizmus szemléletéből vezérelt értékelést kialakítani. A közel-
múlt sokoldalú termést hozott, sok gondolatébresztő indítást adot t Király István Mikszáth-
könyve, amelyet 1953 végén első nagyobb összefoglalásként Barta János, Nagy Miklós és 
Sőtér István közös egyetemi jegyzete követett . Számos, egyes művet elemző cikk jelent meg 
(Kanizsai Nagy Antal : A kőszívű ember fiai, Hegedűs Géza : A kőszívű ember fiai. Lengyel 
Dénes : Az aranyember, Nagy Miklós : Sárga rózsa, Szegény gazdagok, Két százéves Jókai 
regény). Ezek közül egyelőre csak kéziratban ismeretes Hermann István cikke Az aranyemberről, 
Kiss Ferencé Az új földesúrról. Becses — bár elavult szemléletű mű — V. Nagy Sándor kéz-
iratos értekezése Jókai humoráról. E hosszú sorból szintetikus törekvéseik miatt három 
tanulmányt kívánok ezúttal behatóbban elemezni : szempontjaik bősége és átgondoltsága, 
anyaguk volumene alkalmassá teszi őket arra, hogy segítségükkel véleményt alkossunk egész 
modern Jókai-kutatásunk eredményeiről, hibáiról, feladatairól. 

Az Irodalomtörténet 1954. 1. száma közölte Szebényi Géza tanulmányát »A Fekete 
gyémántok néhány kérdéséről« címmel. A dolgozat részben vitacikk volt hasonló tárgyú 
írásommal de a polémián túlmenően számos új gondolatot vetet t fel. Érdemeit egészen röviden 
abban lehetne összefoglalni, hogy elődjénél jobban hangsúlyozta a kortörténeti hát teret , 
s erre vonatkozólag minden eddiginél alaposabb kuta tás t végzett. így pl. kiemelte a regény 
számos nem kellőleg értékelt valóság-elemét : a vasúti szédelgéseket, a magyar munkás-
mozgalom kezdeteit, Jókainak a kiegyezéssel kapcsolatos különféle megnyilatkozásait. 
A korábbi megállapításoktól eltérően — és helyesen — Jókai e periódusban kifejlődő romanti-
ká jában nagy szerepet j u t t a to t t az utópizmusnak s Berend Iván, Szaffrán Péter és Evila 
jeliemének elemzésével tüzetesen megmuta t ta ennek az utópizmusnak művészi következ-
ményeit . A Jókai-publicisztika segítségével a párizsi események ra jzát is nagyobb össze-
függésekbe tud ta állítani, s ugyanekkor felhívta a figyelmet egy eddig mellőzött alakra, 
Belényi Árpádra. Itt történtek az első kísérletek Jókai romantikájának és a reformkor külön-
féle romantika-típusainak összevetésére is. 

A le nem becsülhető eredmények ellenére sein feledkezhetünk meg azonban azokról 
a jellegzetes hibákról, amelyek átszövik az egész munkát . A szerző sehogy sem tudja beigazolni 
azt a felfogását, hogy Jókaira a hegelianizinus maradandó hatással volt ebben az időben. 
Érvei során olyan általánosságban mozgó idézetekre épít, hogy az ember isten munká já t foly-
t a t j a a földön a technika felvirágoztatásával, amikor ő is »teremt« s így hasonlóvá válik hozzá. 
Mintha nem lehetne hasonló idézeteket bőségesen kiválogatni akármilyen többé-kevésbé 
haladó szerzőtől a X I X . század folyamán? »Istennek lenni hideg gondolat« — mondja Jókai —, 
s ebből Szebényi rendkívül mesterkélten azt következteti, hogy Jókai szerint isten-gondolat, 
vagyis isten-hegeli eszme. Vajon, ha Jókai hegeliánus, nem kellene ennek másut t is bizonyí-
tékát lelnünk (legyen bár csak annyira is hegeliánus, mint Madách!) s nem éppen a Jókai t 
elsősorban érdeklő politikai-jogi téren bukkannánk hegeli koncepciókra ebben az esetben? 
Mit tudha to t t Hegelről az a Jókai, akinél a dialektika semmilyen nyomát sem fedezhetjük fel? 

* Vitaindító bevezető a Magyar Tudományos Akadémia irodalomtörténeti főbizott-
ságának szeptemberi ülésén. 
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Az utópisták hatása sokkal inkább valószínű, de i t t is eltúlozza Szebényi a szellemi 
kölcsönzést. Hiszen az utópisták csak egy-két tegényére ha to t tak , a 70-es évek vége után 
semmilyen maradandó nyomukat sem lá t juk szépirodalmi munkásságán. Epizód ez csupán 
szellemi fejlődésében! De még ebben a regényében is erősen felnagyítódik az utópisták taní-
tásainak jelentősége. A dolgozat szerint Jókai az utópisták nyomán ábrázolja többek között 
passzívnak Berend Ivánt, az ő nézeteik tükröződését ismeri fel abban a fordulatban, amellyel 
Jókai a történet végén megmenti Sámuel apá t jó hírnevét, sőt még azt sem habozik kimondani : 
»Az utópista szemlélet értelmében díszlenek hamis, le nem leplező, romantikus vonások 
a regény egyes arisztokratáin.« (43. 1. id. h.) Véleményem szerint a szerző »túl ideologizálja«, 
erőszakolt magyarázatokkal lá t ja el a regényt. Jókainak nem kellett saintsimonizmus a főurak 
rokonszenves bemutatásához! Bármennyire is lát ta idejétmúltságukat ekkor, sohasem érzett 
plebejus ellenszenvet irántuk. Nem is politikai vonatkozásokban muta t t a őket rokonszen-
vesnek, csak magánemberi megnyilatkozásaikban, ennek megértéséhez pedig éppen elegendő, 
ha feltételezzük azt, hogy itt a Sőtér Istvántól említett nyugati »szalon regények« hatása 
alá került. Berend passzivitása az önkényuralom kellős közepén magától értetődő dolog, 
óvatosságában, ún. »kétszer-kettőjében« sem utópizmust látok, hanem a hazai gyárosok 
néhány korabeli tapasztalatának általánosítását. És miért kellene holmi távoli világnézeti 
indoklásból kiindulnunk Sámuel apá t előbb említett jellemtörésével kapcsolatban? Sokkal 
gyakrabban kell ilyen esetekben a művészi módszerre utalnunk, mint a meglepő következet-
lenségek forrására. A romantikus regény általában szej-eti a jellem, a valószínűség, vagy az 
osztály diktálta magatar tás ellenére fellépő, váratlan fordulatokat . Gondoljunk Victor Hugo 
Lantenacjára (1793), akivel megátalkodott önzése és cinikus aggastyán volta ellenére is két 
apró gyermeket mentet ki a tűzből az író. Sámuel apát hirtelen erkölcsi magábaszállása 
ebben az esetben a női tisztaság mindent legyőző hatalmát példázza, s azáltal, hogy buktában 
is nagyvonalú egyéniségnek muta t j a , voltaképpen a Berenddel folytatot t küzdelmeinek 
nagyságát emeli ki. 

A tanulmány nemcsak indokolatlanul és túlzott mértékben használt több alkalommal 
politikai-filozófiai magyarázatokat , hanem aránylag igen keveset foglalkozik a szövegből 
kiindulva önként adódó művészi problémákkal. Ha valaki sem Jókai t , sem a Fekete gyémán-
tokat nem ismerné, Szebényi tanulmányát olvasva könnyen azt hihetné, hogy i t t egy számos 
filozófiai, gazdasági, társadalmi kérdést értekező modorban felvető, Eötvöshöz hasonló íróval 
áll szemben, s nem azzal a patakzó mesélőkedvű, a legjobb értelemben vett szórakoztatásra 
törekvő mesterrel, aki Jókai volt. A múl t túlzásával szemben, amely csak a mesélőt akar ta 
meglátni, nem kell ma az ellenkező végletbe átcsapni. Ahhoz, hogy a regény igazi színképét 
meglássuk, nagy lépéssel visz közelebb Sőtér István, amikor k imuta t ja , hogy az arisztokrata 
környezet rajzában a nyugati , könnyebb fajsúlyú társadalmi regények mozzanataival is 
bőven találkozhatunk. Ez a regénytípus pedig ugyancsak távol van az elméleteket hirdető 
utópista regénytől, az irányregény reformkorban kialakult és Jókaitól továbbfejlesztet t 
típusától, amiből éppen itt nem egy művészi stílustörés is származik. 

Állandóan, szinte görcsösen harcol az ellen a szerző, hogy a Jókai művészetében fel-
fedezett önkényességeket, következetlenségeket az író egyéniségével, sa já t jává vált művészi 
stílusával magyarázzuk. Annak megállapítása során, hogy Sámuel apá t végső »nemes gesztusa« 
mennyire meglepő, rögtön tiltakozik az ellen, hogy ezt »a polgári irodalomtörténet szerint 
sa já t magávai is ellentétbe kerülő fantazmagóriás« Jókai számlájára írjuk (550). Holott nyilván-
való, hogy sok mindent kell a romantikus írói gyakorlattal magyarázni. És ez bizony nem 
valami burzsoá csökevény sem Király István, sem az én elemzésemben. Ha Jókai t gyökereiben 
romantikus művésznek ta r t juk , akkor számolnunk kell azzal a közismert ténnyel, hogy 
a romantikában az írói szubjektum fokozott szerepet kap más stílusirányzatokkal, (pl. a klasszi-
cizmussal, vagy a kritikai realizmussal) szemben. Nagy vonásokban megállja a helyét Szebényi-
nek ^z az állítááá, hogy Jókai fantáziája csak akkor válik öncélúvá » . . . , amikor az író nem áll 
elég biztosan a haza, a haladás valamelyik kérdésében«. Bizonyos, hogy az effa j ta írói döcce-
nőknek megvannak a távolabbi összefüggéseik is. De számos olyan esetet tudnék kapásból 
is felsorolni, amikor nem ingadozószemléletű, alapjában előremutató művekben is meglepő 
töréseket m u t a t fel a jellemrajz (pl. Kacsuka az Arany emberben, vagy Jenőy Kálmán nagy-
anyja az Eppur sí muove-ban). Az ehhez hasonlókra egyelőre ne akar junk spekulatív magya-
rázatokat kieszelni, hanem bízzuk a válaszadást a későbbi kutatásokra. 

Gyakran és joggal hangsúlyozza Szebényi Géza, hogy Jókai ellentmondásaival, illúziói-
val, ábrándjaival együtt, sőt nem egyszer egyenesen ezek következtében volt kora képviselője. 
Ha azonban egyoldalúan csak ezt hangsúlyozzuk, könnyen az a látszat keletkezhet, mintha 
1849—1875 között nem is születhetett volna az életet más szemszögből látó epikus ábrázolás, 
mint az övé. Való igaz, hogy a társadalmi küzdelmek hát térbe szorulása a nemzeti törek-
vések mögött, a kritikai realizmus kialakulásának egyik akadálya volt, másrészt számolnunk 
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kell a normális közélet hiányával, amely megfagyasztotta, csupán lappangóvá te t te az egyes 
rétegek és pártok ellentéteit. De azért ezeken a gátakon is á t lehetett törni, ha felemásan 
is, a társadalombírálat felé. — Arany János a történeti tematikában villantotta fel a vezető 
rétegek és a széles néptömegek kapcsolatának problémavilágát (Buda Halála), és kisebb táv-
latokban megkísérelte valamitéle plebejus bizalmatlanság megszólaltatását az uralkodóosztály 
életével, ízlésével s tb szemben. (Bolond Istók, Nagyidai cigányok, lírai versek, értekező próza 
stb.) Gyulai Pál és Arany László pedig a nemesség időszerűtlen erényeit forradalmi szerepben 
való tetszelgését, a kapitalista viszonyok közti talajvesztettségét örökítették meg. 

Ezek az írók azonban maguk sem örömmel foglalkoztak a jelen bíráló ábrázolásával. 
Hiszen érezték a nemzeti feladatok elvégzetlenségét, a rá juk való buzdítás kötelezettségét, 
ami a bírálat hangjával nehezen fért meg. Igen jellemző, hogy amíg Arany László a Délibábok 
hősében a nemesi tehetetlenné válás rajzát adta , addig a Hunok harcában már átcsapott 
az iparosodás feladatainak hirdetésébe. Aranynál is tapasztalhatunk ilyen megoszlást a bíráló 
és eszményeket hirdető alkotások között, ám Jókainál úgy érezzük, hogy 67—75 idején nem 
elég meggyőző a lelkesítés, mert hiányzik mellőle a nemesi parlagiság, szűklátókörűség fel-
tárása. (Ezzel természetesen korántsem akar juk Arany Lászlót Jókai fölé emelni.) Nemcsak 
a korviszonyok kedvezőtlenségéről van itt szó, s az osztályhelyzet különbözősége is csak részben 
magyarázza meg ezeket az erős szemléleti és stílusbeli ellentéteket : az írók különböző világ-
nézete, esetleg a realizmus tudatos nézeteiktől független győzelme (Arany László esetében 
erről is szó lehet) indokolja csak meg, miért teremt történeti realizmust Arany János, miért 
ju t el különösen líra terén a kritikához, s miért marad Jókai lényegében ekkor is a haladó 
romantika síkján, bár a realizmust több ponton megközelíti. 

Barta János »Jókai és a művészi igazság« című tanulmánya (Irodalomtörténet, 1954. 
4. sz.) tömörségével, az átélés hevületével, művészi stílusával hat az olvasóra, azt sem feled-
het jük el, hogy Jókaira vonatkozó megállapításainak jelentős része is megállja a helyét. Sokkal 
ingatagabbak azok az irodalomelméleti tételek, melyeken gondolatmenete nyugszik. Már a 
magyar romantikáról ta r to t t 1954-es vita alkalmával is feltűnt Bartának az a megállapítása, 
hogy nem szabad a romantikát csak abból a szempontból tekinteni, mennyire közelítette 
meg a realizmust. Bármennyire is igaza volt, nyilatkozata abba az irányba muta to t t , hogy 
a realizmust ugyanolyan, egy történeti korhoz kötöt t irányzatnak t a r t j a , mint a romantikát . 
Ez t a -nézetet teljes határozottsággal mondotta ki azután idézett cikkében. Számos ellen-
vetés hangzott fel azóta ezzel kapcsolatban tudományos életünkben, s nyilvánvaló, hogy 
Barta János nézete nem helyes és maga által sem kívánt következményekkel já rha t . Ha a rea-
lizmust nem ta r t juk alapvető megítélési elvnek, kaput nyi thatunk mindenfajta dekadens, 
szubjektivista művészet-elmélet előtt. Igaz, hogy Barta hangoztatja a művészetnek életet 
tükröző funkcióját , sőt »az élet igazsága« megjelenítését t a r t j a az értékes írói mű legfőbb 
kritériumának, mégsem pusztán szóhasználati különbségről van szó! A tanulmány többi 
részéből ugyanis kitűnik, hogy a szerző a kritikai realizmust sok vonatkozásban elszakítja 
a realizmus általános ismertetőjeleitől, és olyan vonásokat hangsúlyoz benne, amelyek a natu-
ralizmussal is megférhetnek. [Transzcendencia nélküliség, okozatiság, természettudományos 
irányulás, a szociális szempont bizonyos érvényesülése, gondos anyaggyűjtés stb. 
(404. 1.)]. 

Másrészt a kritikai realizmust optimizmus, mélyebb természetélmény a konkrét élmé-
nyek érzékletessége nélkül irodalmi irányként határozza meg. »Olyan művészi eljárásmód 
nyilatkozik meg itt , amely megint nem azonosítható a polgári realizmussal. Jókaiban megvan 
a nagy fogékonyság az élet gazdagsága iránt — csakhogy ő nem absztrahál, nem t ip izá l . . . 
hanem konkretizál —. Az egyszerű élményt, az egyedi mozzanatot teszi teltebbé és eleve-
nebbé.« (411. 1.) »A romantikus az életélményt intenzívebbé teszi : az életnek a felszínét 
mintegy lehántja.« (407. 1.) Mindezzel szemben csak azt kérdezhetjük, vajon nincs-e meg 
a nem romantikus nagy íróknál is áz élmények érzéki teljessége, ha másfa j ta élményeké, 
komorabbaké, sivárabbaké, mint amik a romantikusokat foglalkoztatták? De ne gonduljuk 
azt , hogy csupán a csalódottság, a dezillúzió élményei válhatnak szuggesztívvá a kritikai 
realisták műveiben. Nem hiányoznak abból a derűs, bizakodó mozzanatok sem, csak alá vannak 
rendelve a mű egészében tagadást , elutasítást jelentő irányzatnak. Találóan mondta erről 
Révai József : »Móricz szerette az életet, szerette az embert, békességet, boldogságot szánt 
az emberiségnek. Legtöbbször ebből a vágyból származnak gyönyörű szerelmi idi l l je i . . . 
egészséges romantikája , ami a rothadó úri társadalom bírálata kiizben is kifejezte humanista 
optimizmusát. Ebben» különbözik a magyar kritikai realizmusnak azoktól az alakjaitól, 
akiknek bírálata a pesszimizmusból, a szkepticizmusból fakadt , vagy abba torkollott.« (Kultu-
rális forradalmunk kérdései, 214—5.1.) Éppen Móricznál válik gyakorivá az a művészi eljárás, 
de szintúgy megtalálható más kritikai realistáknál is, amellyel a szerző az aljas, vagy hétköz-
napian jelentéktelen emberi világgal szemben a természet fönséges színjátékát emeli ki ellen-

489 



té tként , s már csak azért sem lehet ezt a természetábrázolást »kiszáradt, elmechanizálódott 
természet« bemutatásának nevezni, amelyben minden odasüllyedt »hogy egy szűk polgári-
városias létnek puszta háttere legyen«. (411. 1.) 

Barta János cikkének szorosan Jókaira vonatkozó fejtegetései közül csak egy ponttal 
nem tudok egyetérteni. Az ún. »esztétikai kompozíció« elvét Barta túlságosan kiterjeszti Jókai 
szerkesztésmódját vizsgálva. Bármennyire is hangulati , színezésbeli változatosságra törekszik 
az író, legkiválóbb műveiben mégsem ez a legfó'bb rendezési elv, hanem — bár nem mindig 
következetesen — az eszmei tartalom és a jellemzés közösségének alapján nyugvó mese-
fejlesztés. 

A Csillag széles olvasóközönség számára te t te hozzáférhetővé a legátfogóbb új Jókai-
értékelésünket, Sőtér István »Jókai útja« című cikkét. E tanulmány érdemeit hosszasan lehetne 
fejtegetni, s ezúttal csak néhány különösen kiemelkedő mozzanatot szeretnék megemlíteni. 
Révai József ú tmuta tása nyomán Sőtér meggyőzően és részletesen bontja ki a romantika két 
jellegzetes változatát a reformkort ábrázoló, illetőleg az ipari fejlődést szolgáló művekben. 
Jelentős észrevétel az, hogy Jókai a kapitalista Magyarországot leírva nemcsak világnézetileg 
válik bizonytalanabbá, de a mindennapi élet is idegenszerűbb itt számára, mint a század első 
felének bemutatásakor. Ezzel kapcsolatban Sőtér helyesen utal azokra a nem éppen előre-
muta tó társadalmi regényfajtákra és jellegzetes motívumokra, amelyek egyre jobban elural-
kodnak a 70-es évektől kezdve Jókai írói termésében. Nagyon megszívlelendő az állandóan 
összehasonlításokat tevő módszer is : nemcsak más regényírókra van figyelemmel a dolgozat 
(Eötvös, Kemény stb.), hanem a korabeli lírára (Sárosi) és drámára (Szigligeti) is. Mindez 
nemcsak a kor jellegzetes művészi törekvéseit domborítja ki, hanem a félreértéseket is segít 
eloszlatni Jókaival kapcsolatban. Egészen másképp ítéljük meg Jókai illúzióit a főnemességgel 
kapcsolatban, idegenkedését a 60-as évek forradalmi lehetőségeivel szemben, ha tud juk az t , 
hogy még a plebejus Vajda Jánosnál is találhatunk ilyesfajta nézeteket. Számottevő annak 
hangsúlyozása is, hogy Jókai regényeinek nagy heroikus-romantikus, de illúziókat bőven 
adagoló vonulata mellett vannak a nemességgel szemben krit ikát megszólaltató, bár az 
előbbiekkel művészileg fel nem érő alkotások. (Politikai divatok, Szerelem bolondjai, A lőcsei 
fehér asszony). Ezekben a művekben a nemességgel szemben megnyilatkozó kiábrándultság 
később gyakran átcsap a nagy nemzeti célok ingadozó megítélésébe, és éppen ezt használta 
ki Sarkadi Imre felületes és sok tekintetben hamisítással felérő cikke Jókai lebecsülésére. 
(Művelt Nép). Sőtér polémiája Sarkadival éppen a leglényegesebb pontokon muta t j a ki annak 
dialektikátlanságát, téves szövegértelmezéseit. Újszerű Jókai népiességének különféle fejlő-
dési szakaszokban és típusokban (zsáner, szociográfia) való ismertetése. 

Hiánynak tar tom azonban azt , hogy túl rövidek az összefoglaló részek a cikk végén, 
olyannyira, hogy inkább egy ünnepi beszéd lezárásaként, mint valódi summázásként hatnak. 
Ha Barta János cikkét némely vonatkozásban a fejlődés mellőzése fenyegeti, emezt néhány 
alapelv nem eléggé részletes kifejtése. Le lehetett volna már zárni csupán a cikkben tárgyaltak 
alapján is olyan kérdéseket, mint Jókai t ípusalkotásának módszerei, különféle regény-
típusai, a kritikai eleinek szerepe munkásságában, sőt esetleg a népiesség problémáját 
is. Jóval nehezebb azonban Jókai stílusáról szintetikus képet adni és Sőtér István 
aligha te t te helyesen, hogy korábbi Jókai-könyvéből csaknem változatlanul vet t á t egy 
nagyobb részletet, amely egész jellegével elüt az egész tanulmány történet ibb—tudomá-
nyosabb jellegénél. 

Hibának tar tom a korai, illetőleg egyoldalú véleménynyilvánítást néhány esetben. 
A szerző Jókai romantikájának csak a gyengeségeit emeli ki 1849 előtt, s alapjában véve 
a francia vadromantika önállótlan utánérzésének t a r t j a . Úgy hiszem, hogy itt azon a ponton 
tévedett Sőtér, hogy kizárólag Petőfi romantikájának általános jelentőségével vetette össze 
a Jókaiét . Igaz, hogy Petőfit a Felhők-korszak tovább vit te, mint Jókait a Nepean-sziget, 
vagy a Hétköznapok, az is bizonyos, hogy Petőfi válságkorszakának romant ikájá t erősebb 
és plebejusibb feszítő erők robbantot ták ki, mint Jókaiét , de nem lehet ebből mechanikusan 
arra következtetni, hogy most már Petőfi valamennyi 1845—46-ban írt fontosabb műve 
felülmúlja Jókai egykorú alkotásait . Petőfi drámai és epikai munkái ebben az időszakban 
— talán az erősen lírai Tündérálmot véve, — semmi esetre sem előzik meg a Hétköznapokat 
vagy a Zsidó fiút . Petőfi jobban lázad a magyar megrekedtség ellen, de lírai indulatai a Tigris 
és hiénában meg a Hóhér kötelében nem teszik képessé olyan fokú társadalomábrázolásra, 
mint amit Jókainál ta lálhatunk. Őt ugyanis epikusabb természete, tárgyiasabb, ki terjedtebb 
(extenzívebb) szemlélete segíti már ekkor is. Jókai 48—49-es politikai magatar tásának ala-
kulása, Petőfihez való viszonya korántsem olyan lezárt kérdés, mint amilyennek a tanul-
mány feltünteti . Egyebek közt októberi—novemberi hírlapi с kkei is olyan magasralendülő 
publicistát mutatnak, aki a néptömegek forradalmi honvédő harcáért lelkesedve a jakobinus 
köztársaságpártiságig jut el. Sőtér István minderről nem vesz tudomást s így eljut ahhoz 
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a téves megállapításhoz, hogy a Petőfivel való szakítás és a szeptemberi események után 
a költő egyenesen a békepárt felé sodródott . (»A forradalom eseményei olyan vízválasztó határ t 
vonnak, mely megfordulásra kényszeríti Eötvöst és a békepárt medrébe tereli Jókait« id. 
h. 2355 1.) De nemcsak az október—novemberi — sajnos rövid ideig tar tó — bátor t isztán-
látás mond ellent annak a feltevésnek, hogy a Vörösmarty-ügyben való meghasonlás Jókai 
azonnali és fokozatos jobbratolódását idézte elő. Kétségbevonható az is, hogy kettejük szét-
válásában olyan elsődleges és kirekesztő jelentőséget tu la jdoní thatunk a politikai ténye-
zőnek, amint ez ma általában szokásos. 1848 végétől kezdve valóban messze elkanyarodtak 
egymástól út jaik, de a 48 augusztusi összecsapás izzó forróságát a még lappangó közéleti 
ellentétek nem indokolhatják, annál kevésbé, hiszen Jókai puhább egyénisége, mint máskor, 
bizonyára most is alkalmazkodott volna Petőfi követelményeihez, ha . . . Ha nincs ott a hát-
térben Jókai házassági terve, amit a jóbarát oly makacsul, s valljuk meg : nem is mindig 
a legrokonszenvesebb eszközökkel ellenzett. Jókai ezért az ellenzésért szította magasra a 
Vörösmarty-vers közlése miatt i ellentét (más körülmények között bizonyára gyorsan elham-
vadó) parazsát, miként' ezt öregkorában írja (Petőii eszmecsírái, ÖM. 92. k. 86 1.). Irodalom-
tudományunknak nincs miért aggódnia : azzal, hogy a jóbarátok meghasonlásában a házas-
ságnak nagyobb jelentőséget ju t t a tunk , mint ami a »következményt vagy járulék-epizód«-ot 
megilleti, nem esünk még pszichologizálásba : Petőíi nem valamiféle »féltékenységből« igye-
kezett távoltartani az ünnepelt színésznőt barát já tól , hanem végső fokon nagyonis világ-
nézeti-erkölcsi motívumok alapján. Attól t a r to t t , hogy a fiatalember függetlensége valami-
képpen csökken majd, sőt esetleg ki tartot t férjjé válik az arisztokrata kegyeket sem megvető 
művésznő oldalán. 

A legutóbbi évek kutatásainak bizonyos egyoldalúsága mutatkozik meg abban, hogy 
a regényíró portréja teljesen kiszorítja Sőtér dolgozatában a novellistát, a regények tárgya-
lásából pedig feltűnően hiányzanak az erdélyi történelmet megörökítők, holott az Egy magyar 
nábob és a Kárpá thy Zoltán heroizmust és zsánerképet, politikai irányzatosságot meg anek-
dotázást egyesítő stílusa ezekben érik ki. Irodalomtörténész szemmel aligha tekinthető jogo-

su l tnak az a kemény elutasítás, melyben Sőtér István a Dózsa-drámát részesíti. Tagadha-
tat lanok az általa felsorolt negatívumok (forradalomellenesség, Mészáros Lőrinc meghamisítása, 
középút keresése a főurak meg a lázadó jobbágyok közt stb.), de arról sem szabad megfeled-
keznünk, hogy az ötvenes évek a lehető legkedvezőtlenebb időszak a 19. században a paraszt-
háborúk irodalmi megörökítésére. A nemzeti elnyomás súlya alat t a nemesi közvélemény 
becsületes része is könnyen megfeledkezik a társadalmi bajokról, nem érzi a reformkorra még 
jellemző lelkiismeretfurdalást a múlt bűneiért, saját szenvedései, jogfosztottsága, anyagi 
terhei erősen megszűkítik látókörét. Az a reformvágyó pátosz, mely 1845-ben Eötvöst fűtöt te , 
már nem újulhat meg, hiszen a jobbágyság, az úri vármegye megszűnt, ahhoz még kicsiny 
a távlat , hogy a feudális maradványok továbbélését kétségtelenül meg lehessen állapítani. 
Súlyosbítja a helyzetet, hogy Bécs ki akar ja használni a paraszti megmozdulásokat sa já t 
céljaira, s így az osztályellentétek félretevésének hirdetése a nemzeti ellenállás érdekében 
valónak tetszik. 

Ily nehéz viszonyok között a tragédia joggal talált elismerésre a haladószellemű kriti-
kánál. Vajda János örömmel üdvözölte (Magyar Sajtó, 1857. nov. 5.) s kiemelte Barnát , mint 
olyat, akiben a drámai parasztábrázolás szerinte először emelkedett a tragikum magaslatára. 
A kor illúzióira s tompítot t megfogalmazására jellemző, hogy még a színibírálóként fellépő 
Egressy (M. Sajtó, 1857. nov. 9.), Petőfi egykori elvrokona s barát ja is jónak lát ja minden 
elismerése mellett megjegyezni, hogy Jókai »politikailag elavult tárgyat« választott , »de úr 
és pór mindig lesznek«. Azt sem hagyhat juk figyelmen kívül, hogy a következő évtizedben 
politikai téren egyre konzervatívabbá váló Gyulai és Csengery már most szót emelnek az ellen, 
hogy Jókai »behegedt sebeket téphet föl, melyeket érinteni költőnek is csak óvatosan szabad«. 
(Gyulai : Dramaturgiai dolgozatok. I. 297 1.) 

Hasonlóképpen merevnek mondható Sőtér értékelése a Delej-országról, és általában 
a Fekete gyémántok utópista törekvéseiről. Noha nem hunyhatunk szemet afelett, hogy 
ezek az álmok nem szakítanak gyökeresen a kapitalizmussal, sőt bennük rejlik már az osztály-
harcos munkásmozgalomtól való idegenkedés is, mégsem állí thatunk túl magas mércét az akkori 
fejletlen hazai viszonyok között a proletariátussal foglalkozó írók elé. Ha a szerző elismeri, 
hogy az Arany ember lapjain Jókai »elvágyódása . . . egy boldog és tiszta v i l ágba . . . egészséges 
forrásokból táplálkozik. A senki szigete nemcsak menekülés, hanem a jóság, szeretet, a nagy 
emberi erények melegágya is.«, akkor iniért nem tanúsít ugyanilyen megértést itt ft? Hiszen 
a délsarki meseország képében nemcsak általában szólal meg az »elvágyódás a kapitalizmusból«, 
hanem olyan előremutató gondolatok emelkednek ki, mint á nagyipar államosítása, más 
országokkal való békés együttélés, a militarizmus megszűnése, mint erre Szebényi Géza is 
helyesen céloz. 
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Mindezek alapján elmondható, hogy jó reménységgel tekinthetünk a közeljövő' Jókai -
kutatásai elé. A legnagyobb lökést az adha t ja a munkának, ha sikerül eló'bbrejutnunk olyan 
esztétikai-irodalomtörténeti kategóriák tisztázásában, mint a romantika, népiesség stb. 
Bizonyos, hogy Lukács György esztétikai rendszerezése is sok tanulságot nyú j t ma jd . Alap-
vető feladat, hogy tovább folytatódjék Jókai politikai-társadalmi stb. nézeteinek vizsgálása 
a publicisztika tükrében, különösen a jelentős történeti fordulók körül (1848—49, 1859—61, 
1867, 1875). Anélkül, hogy lemondanánk az egyes művek analíziséről, át kell térnünk az egyes 
periódusok áttekintésére, másfelől olyan átfogó problémák kidolgozására, mint típusalkotás, 
humor, népiesség, kompozíció stb. Természetesen az ilyen szintétikus részlettanulmányok 
nem korlátozódhatnak a regényekre, a novellista fejlődésrajzának megállapítása egyik leg-
sürgősebb feladatunk! Segítséget kell kérnünk a rokon szaktudományok művelőitől is : nem 
nélkülözhetjük a nyelvészek közreműködését a stílusvizsgálatokban, s biztosítani kellene, 
hogy az etnográfusok (pl. Ortutay Gyula) Jókai iránti ugyancsak élénk érdeklődésének dolgo-
zatokban való leszűrődését is. Nem elsődleges fontosságú mozzanat, de érdemes volna azt is 
tudni, milyen viszonyban áll népszerűsítő történetírói munkássága (A magyar nemzet története 
regényes rajzokban) az egykorú tudományos történetírással. Meg kell kezdeni a Jókai-értéke-
lések történetének összeállítását, különösen ügyelve az egykorú polémiákra, mert ezek a kor 
irodalompolitikájára is jellemző fényt vetnek. Mindennek nélkülözhetetlen alapja egy teljes 
Jókai-bibliográfia elkészítése, melyből egyelőre legfeljebb a külföldi fordítások jegyzéke 
hiányozhat! Jó lenne, ha a Jókai-noteszokat átvizsgáló munkacsoport (Debrecen) is kilépne 
végre a nyilvánosság elé eredményeivel. E két utóbbi terület egyúttal megadhat ja a közvetlen 
alapjait egy tudományos Jókai-kiadásnak is ; hiszen a regények keletkezésére és fogadtatására 
vonatkozó jegyzetek máskülönben elképzelhetetlenek. Mindezzel azt is akarom mondani , 
hogy egy, legíeljebb két éven belül hozzá kell látnunk e kiadás első 3 - 4 kötetének saj tó alá 
rendezéséhez. Addig is le kellene zárni (esetleg meg is jelentetni) a bibliográfiát, összegezni 
a noteszok kuta tásá t , hozzálátni egy kézirati kataszter elkészítéséhez, különös tekintettel 
arra, hogy pl. Csehszlovákiában is vannak kéziratok. A kiadás leglényegesebb kérdéseit (pl. 
teljesség mindenben, vagy egyes területeken csak válogatás stb.) időben tisztázni kell, s fel 
kell használni minden prózai kritikai edíció tapasztalatai t különösen a leginkább rokonjellegű 
megindítandó Mikszáth-sorozatéit. 

Amikor hosszabb időközt figyelembe véve állást foglalok egy nagyszabású Jókai-kiadás 
mellett, egyúttal azt a meggyőződésemet is kifejezem, hogy egyes kiadói és népművelési 
köröknek Jókai terjesztésével szemben megnyilatkozó aggályait nem tar tom megokoltnak. 
Nem igen tudnék olyan műveket felsorolni Jókai szépirodalmi művei közül, melyek olvasóinkra 
egészükben véve káros hatást tennének. Lehetséges, hogy egyes sekélyes, de igen olvasmányos 
művei visszahúzzák olvasóközönségünk könyvhöz csak most szokott részét a kevésbé elmélyült 
mondanivalójú irodalomhoz, de ez csak átmeneti jelenség lehet. Meggondolandóbb a helyzet 
publicisztikájával, jóllehet véleményem szerint egy kisebb példányszámú, teljes tudományos 
kiadás megfelelő magyarázatokkal ellátva lehetséges. 

492 


