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A romantikus világkép egyetemes igényű és kozmikus táv-
latú. Ami persze nem egyedi vonás — a sajátosság az, hogy 
az egyetemességhez való viszony megvalósul. A romantikus 
alkotás ugyanis önállóan és önmagában, külső eszmei támasz 
nélkül kívánja elérni e szintet, megragadni, olykor tovább-
teremteni az embert és világát. Legalábbis annak az életvaló-
ságnak a tekintetében, amelyet témájául választ. így válik 
programmá, hogy a műegész a létteljesség ekvivalense, inkar-
nációja, megidézője legyen — egyszerre a mindenség formája 
és formálója. Megelőző korok hagyományaiban a művészet 
valamely rajta kívüli világképhez rendelődött hozzá, az álta-
lános-kozmikus rendnek valamely előzetes, érvényesnek tar-
tott felfogásához. Vagyis egy világrend-eszme folyománya 
volt; annak fényében bontakozott ki, hogy általa kapcsoló-
dott az egyetemes törvényekhez. S e törvényekről való tudás 
nélkül a műalkotás a befogadó számára szinte érthetetlen ma-
rad. A romantika viszont kevéssé tűri az egyes műnél átfo-
góbb léteszmékre való hivatkozást, a létértelmező háttér köz-
vetítő szerepét. Az alkotás függetlenül, magában reflektál az 
általa belátott létezés teljességére. Nincs fölötte és rajta kí-
vül sem vallás, sem bölcselet — pontosabban önmaga óhajtja 
végigjárni a világélmény akár vallásos, akár bölcseleti stb. — 
szféráit. így ekkor nem a létről való tudás világítja meg a 
művészi jelenséget, hanem a művészet kívánja megvilágítani 
a létet. A romantikus művészet radikális „emancipációja" 
más tudatformák alól, vagy a romantikus zsenikultusz, a pró-
fétai attitűd pátosza is ezzel függ össze. 
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Az életnek a művön belüli, a mű általi kozmikus távlatba 
helyezése, öntörvényű világértelmezése többek között a ro-
mantika természetkultuszában figyelhető meg, amely magá-
tól értetődő, s persze nem előzmények nélküli eszköze és kö-
zege az említett célnak. Az embernek és sorsának végtelen 
perspektívába állítása, természethez tartozása révén, Jókai 
romantikájának is egyik alapszíne. A kutatás Az arany ember 
című regény kapcsán különösen hangsúlyozza e vonást. 

„Az emberhez simuló, átszellemített természet ez, amellett konk-
rét és érzékletes; mintegy szimbóluma hatalmas, élő, emberfeletti 
erőknek és folyamatoknak, — főként pedig a szépség számos vál-
tozatának kimeríthetetlen tárháza."1 

Amelyhez a szereplőkön túl, a történet szimbolikussá váló 
ívei is csatlakoznak. 

„Egymásra következő és folyvást változó látomásszerű tájrajzai hősei 
telkivilágának változásait fejezik ki. Ember és cselekmény itt e láto-
másszerűvé, jelképszerűvé növelt tájrajzokba illeszkedik bele, s maga 
is jelképivé válik."2 

Jókai elsősorban művei kezdéseiben ábrázolja a természe-
tet mindent átható és teremtő ősformának, életutak titkos 
mélységű forrásának és meghatározó princípiumának. Pan-
teistának tűnő világlátását ennek megfelelően emelkedett, 
fenséges tónusban adja elő — ilyenek „a korai írások opera-
nyitányként zengő patetikus prózaversei"3 — s ezért „szereti 
hatalmas képpel vagy meglepő helyzettel kezdeni történe-
teit", amelyek „távlatában a világegyetem áll".4 

1 Barta János : Jókai és a művészi igazság. Költők és írók. Bp. 
1966. 79. 

2 Németh G. Béla: Jókai Mór. Türelmetlen és késlekedő félszázad. 
Bp. 1971. 125. 

3 Nagy Miklós: Kezdés és lezárás Jókai elbeszéléseiben. Virrasz-
tók. Bp. 1987. 38. 

4 Sőtér István: Jókai Mór. Félkör. Bp. 1979. 364, 366. 
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Az arany ember nyitása mintha képeiben összefoglalná a 
romantika természetélményének számos sajátosságát. 

„Egy hegylánc közepén keresztültörve tetejétől talapjáig, négy mért-
földnyi messzeségben ; kétoldalt hatszáz lábtól háromezerig emelkedő 
magas, egyenes sziklafalak, közepett az óvilág óriás folyama, az 
Ister: a Duna."5 

A regény első mondatát idéztük, benne a romantika két gya-
kori természeti toposza tűnik fel : a hegyvonulat és a folyam 
(másutt hasonló szereppel : tenger, tó). Persze itt sem e képek 
puszta előfordulása teszi romantikussá a szöveget, hanem 
előfordulásuk módja, összefüggései, funkciója, hatása. Elő-
ször ezekből említünk néhány olyan vonást, amelyek Jókai 
regényére is jellemzők. 

Hegy és folyam : látható magasság és láthatatlan mélység 
képeiben sugallják az égbe törő felszín és a titokzatos bel-
világ, a kinyilvánítás és a rejtettség, a végső magány és az ősi 
léttönények atmoszféráját. A lélek önreflexiójának, sorsa fe-
letti megrendülésének, egzisztenciális elmélkedéseinek szim-
bolikus színtereiként. Ahol az emberi sors múlékonyságának 
és a lét örökkéválóságának élménykörei bontakoznak.® Csak 
egy példát hozunk, amely épp e két szféra szembesítésére 
épül. Victor Hugo Amit a hegyen hallani című költeményében 
a lírai-én az óceán felől a lét ősharmóniáját hallja, amíg a föld a 
hegy felől az emberi esendőség panaszhangjai szállnak hozzá. 

Jókai regényének Vaskapu-fejezete szintén a maradandó-
ság és a múlandóság, tenyészet és enyészet élményvilágát 
idézi elénk; amely fenségessé magasztosultan, a természet 
csendjének és hangzásának rokonításával is, mintha élet és 
halál rejtelmeiről szólna. E hang „egy örökké tartó egyetemes 
zúgás, mely hasonlít a némasághoz . . . " ' Továbbá a roman-

5 JKK Regények 24. k. 5. 
6 Vp. René Wellek: The Concept of Romanticism in Literary His-

tory. Concepts of Criticism. New Haven and London, 1963. 128— 
198. 

' JKK Regények 24. к. 8. 
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tikus képzelet áhítata beszél úgy a természetről, mint az is-
teni teremtés érintetlen képviselőjéről, ősi jeléről, „templomi" 
szent magasztosságáról. S fogja egybe időbeli perspektívái-
val a lét boldog kezdetét és félelmetes végállapotát („ember-
laktalan paradicsom" és „ítéletnapi zaj"), a társadalmon kí-
vüli idilli „tündérvilágot" és a kiszámíthatatlan végzetet. 

Ebből az univerzális-kozmikus távlatból bontakozik ki 
„történetünk ideje", ahogy a második fejezet megjeleníti; ezt 
követően jelennek meg a szereplők. Az időfelettiség átvált 
történeti időbe, a térbeli-természeti tágasság pedig konkrét 
helyszínbe. Idő és tér végtelenjének szűkítése nyomán bukkan 
fel tehát előttünk a „Szent Borbála" hajó, utasaival. A vizén 
küszködő hajó közismert sorsszimbóluma, különösen e köze-
lítésmód hatásával és fényében. A sorok első pillanatainak 
— tettekben, helyzetekben megnyilvánuló létállapotoknak — 
sajátos láttatása, az elbeszélő és a szereplők kapcsolatának, 
a regény egyik fontos kompozíciós elemének kérdését veti 
fel. 

Elbeszélő és szereplő viszonyát az epikai művekben több, 
egymással összefüggő tényező határozza meg. Ezek közül ki-
emeljük azt, amely Jókai regényének e szakaszában dominál, 
s amelynek alakulása a későbbiekben is a legmeghatározóbb, 
legjellegzetesebb. A történetre vonatkozó ismeretekről van 
szó. A poétikai szakirodalom szubjektív és objektív elbeszé-
lőt, illetve „semleges" nézőpontot említ. S megállapítja, 
hogy a szubjektív elbeszélő, a történetre vonatkozó ismeretei 
tekintetében fölötte áll a szereplőnek, többet tud az esemé-
nyekről, amíg az objektív elbeszélő e tekintetben alatta ma-
rad, kevesebbet tud. A „semleges" történetmondásban mind-
kettő hasonlóképp tájékozott. Szegedy-Maszák Mihály az 
előbbi két eset különbségeit a következőképp elemzi. 

„A szubjektív elbeszélés többnyire közvetlen jellemzést von maga 
után, megnevezi a tettek nyilvánvaló indítékát, az objektív elbeszé-
lés viszont általában közvetett jellemzést igényel, rejtett indítékok 
megsejtésére ad alapot. A közvetlen jellemzés a szereplők alkatának 
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lényegét kész tételként fogadtatja el az olvasóval, a közvetett jellem-
zés a hőst létében mutatja be, s a következtetést a befogadónak kell 
levonnia, a lényeget neki kell a látszat mélyén kikeresnie." 

Mindez persze azon alapul, hogy különbséget teszünk „a 
szövegben tárgyiasult szerzői tudat és elbeszélő között, ob-
jektivitáson csakis az elbeszélőnek a háttérbe szorítását ért-
hetjük".8 

A szereplőket, az első megjelenésüket követő néhány fe-
jezetben, külső nézőpontból látjuk; megjelenésük és tetteik 
leírásával, párbeszédeikkel kerülnek elénk. Eközben a hajó 
utasainak élete ezer veszélynek van kitéve: zátonyok, elsza-
badult malom, üldözők, zuhatag, „bóra" fenyegetik őket. 
Életük sorsdöntő óráit élik át, de semmit sem tudunk róluk, 
nem ismerjük tetteik mozgatórugóját; szándékaik és céljaik 
rejtettek a befogadó előtt. Ugyanakkor jelenbeli helyzetükre 
vonatkozóan az elbeszélő mindent közöl, még többet is, 
mint amit a szereplők tudhatnak. (Például annak a levélnek 
tartalmát, amelyet az inspiciens küld Tímárral Kacsukának.) 
Igaz, fokozatosan a szereplők érzelmeiről, gondolatairól is 
néhol tudomást szerez az olvasó, de azok itt mindig a konk-
rét helyzetre reflektálnak, s alig van jellemábrázoló funk-
ciójuk. 

Elbeszélő és szereplők kapcsolata tehát egyszerre kétféle 
viszonyt, kettős relációt alkot az ismeretek tekintetében. 
Teljes elbeszélői szubjektivitást, „mindentudást" tapaszta-
lunk a helyzetek, a jelenetek konkrétumai felé, és szinte tel-
jes objektivitást, „ismerethiányt" a jellemek felé. E beállítás 
alapvetően abból az időbeli kapcsolatteremtésből adódik, 
amelyben a kezdeti kozmikus-univerzális időfelettiség „tör-
ténetünk idejébe" vált. Hiszen ahogy a szereplők ismertebb 
jellemmé fejlődnek, a befogadó számára többé-kevésbé át-
látható figurákká, úgy szükséges tudomást venni például múlt-
jukról is. Ezzel pedig a természeti végtelenség helyére idő-

8 Szegedy-Maszák Mihály: Az elbeszélő szövegek rétegei. „ A re-
gény, amint írja önmagát". Bp. 1980. 18. 



258 Eisemann György 

dimenziók kerülnek; a személyes múltak, vagy akár a jö-
vőre vonatkozó képzetek és a jelen átmenetiségének előtű-
nése, magától értetődően különülnek el az univerzális idő-
felettiségtől. De az első fejezetek még abból a romantikusan 
egyetemes szférából közelítenek a szereplők felé, amelyet a 
bevezetésben említettünk. E beállításban a tér — minden 
helyzetmódosulás ellenére — állandó, mert a helyszínek 
ugyanannak az egésznek a részei; a nézőpont bármit is lát-
tasson, a befogadó minden térszeletet a természet egységéhez 
tartozónak érez. A szereplők megjelenésének módja viszont 
a változó idő rejtett dimenzióit feltételezi, a személyekben 
rejlő külön-világok külön-idejét. Ilyen összefüggéssel érvé-
nyesül tehát a végtelen természet terében megnyilvánuló epi-
zódok szubjektív, és az időben még meg nem nyilvánuló jel-
lemek objektív ábrázolása. Kiindulópontjaként annak a ket-
tősségnek, amelyet a regény romantikus világképe a létezés 
eredendő teljessége, egyetemessége és társadalmi korláto-
zottsága között kibont, s amely Timár sorsában is kifejező-
dik. Nem véletlen, hogy a természeti otthonban, a Senki szi-
getén élő szereplőknél (Teréza, Noémi) hiányzik a jellemek 
idődimenziók felőli meghatározottsága. Sőt, Terézánál éppen 
a múlttal való teljes szakítás a hangsúlyos: amikor kilépett 
az őt megnyomorító társadalom világából, a szigetre költöz-
vén, lélekben is levetett minden külső determinációt. 

A szubjektív helyzetrajz és az objektív jellemkép kezdeti 
kettősségéhez a történetbeli események többségének szerke-
zeti funkciótlansága társul. Vagyis számos veszélyhelyzet, 
kaland nem kötődik eltéphetetlenül a történet egészéhez, 
nincs vonatkozása a jövőre. Nem viszi lényegi mozzanatok-
kal előre a cselekményt, nem illeszkedik nagyobb összefüg-
gésbe. „Csupán" helyi értéke, atmoszférateremtő ereje van. 
Főleg a francia romantikára emlékeztet ez az eljárás. Victor 
Hugo regényeiben például — hasonló környezetben ma-
radva — ilyen a hajóroncs maradványainak kimentése kö-
rüli sok epizód A tenger munkásaiban, vagy a tengerész ha-
talmas küzdelme a hajó belsejében elszabadult ágyú megfé-
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kezésére az 1793-ban.9 Mindez a jellemek kezdeti átlátha-
tatlanságának természetes következménye — ahogy gyara-
podnak a szereplőkről való ismeretek — úgy tűnnek el az 
esetleges epizódok, úgy derül ki némely korábbi esemény je-
lentősége. E fogás az írás mesterei kezében igen hatásos to-
vábbi fejlesztést tesz lehetővé, viszont könnyen silányulhat 
olcsó eszközzé, ha csak külsődlegességeit utánozzák. 

A természet szférájától fokozatosan nyomul a regény tere 
a társadalom közege felé. S e folyamat előrehaladásával pár-
huzamosan közelít az elbeszélés a szereplők belső világához. 
Az első nagy áttörés e tekintetben Teréza vallomása, ezt kö-
veti Ali Csorbadzsié. Mindez pedig változást eredményez az 
elbeszélő és a szereplők kapcsolatában. Az első fejezeteket 
illetően a helyzetrajz szubjektivitásáról, s a jellemkép objek-
tivitásáról beszéltünk. De a továbbiakban az elbeszélés éppen 
ezzel ellentétes összefüggés felé halad, éppen fordított relá-
ciót alkot. Tehát kibontakozik a szubjektív jellemábrázolás, 
amíg a szituációk mind objektívebb bemutatással kerülnek 
elénk. Az elbeszélő egyre inkább „mindentudóvá" válik a 
jellemek belső életében, amíg egyre inkább külső és szereplői 
nézőpontot alkalmaz a jelenetek leírásában, mintegy elhá-
rítva azok teljes ismeretét. Az epizódok szerkezeti funkciót-
lansága is ezzel párhuzamosan csökken — ahogy e váltás ki-
alakul - , úgy nyer mind több okszerű, nagyobb összefüg-
gésbe tartozó, nélkülözhetetlen elemet a történet. 

Az elbeszélés ritmusa is a fenti változásokkal együtt gyor-
sul. Epizódokban sűrűsödő eseménysor veszi kezdetét, s ha-
lad Brazovics Athanáz haláláig, amely a regény első kulmi-
nációs pontja. A szereplők sorsa is ennek nyomán vesz döntő 
fordulatot. Athalie ekkor veszti el végleg Kacsukát, Timár 
ekkor veszi feleségül Timéát. Ekkor tűnik elő végső tartal-
maiban a történetből a jellem, a belvilág addig „rejtett" tit-
kai, érzelmei. Kiderül például Athalie szenvedélyes szerelme 

9 Vö. Hankiss János: Európa és a magyar irodalom. Bp. 1943. 489. 
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és Kacsukának iránta való közönye, s ezután kezdődik Timár 
Mihály kettős élete Timéa és Noémi mellett. 

A jellemek iránti elbeszélői szubjektivitásból következik, 
hogy a történet alakulásában a szereplők tudata válik első-
rangú okká. Vagyis a lelki indítékok lesznek meghatározók 
a cselekmény menetében, pontosabban az immár bemutatott 
belső tényezők, szándékok, nyílt összefüggésbe kerülnek kö-
vetkezményeikkel. A szereplői tudatok fontossága, sorslen-
dítő ereje olykor még a jelenetek objektívebb közegét is át-
töri. E szempontból igen érdekes az a szituáció, amelyben 
Timár a rejtekhelyről figyeli Kacsuka és Timéa találkozását 
A kettétört kard című fejezetben. Az olvasó ugyanazt látja, 
mint Timár, mondhatni az ő nézőpontjából lehet tanúja az 
eseményeknek. Ugyanakkor Timár lelkiállapotának leírása 
is szükséges, hiszen másképp nem lenne folytatható a jellem-
rajz, rejtve maradna a tudatvilág indítéka, a későbbi fejle-
mények egyik oka. E belső reagálásokról tehát elbeszélői 
közlések tudósítanak. Csakhogy a jelenet teljes szereplői át-
látásához Tímárnak tudnia kell, miért is látogatja meg Ka-
csuka Timéát. Vagyis hogy mit tartalmaz a gyanút keltő le-
vél, amelyet az őrnagy a törött kard mellett az asszonynak 
küldött. A jelenetben így különböző nézőpontok ütköznek, 
amely azt a kényszerű, s a szituáció felől indokolatlan gesz-
tust vonja maga után, hogy Timéa hangosan felolvassa a le-
velet Kacsukának: annak, aki azt írta. Ami kettejük szem-
pontjából teljesen fölösleges — erre az őket figyelő Tímár-
nak — s a mindhármójukat figyelő elbeszélőnek van szük-
sége. A megoldás tehát önkéntelenül vall a jellemek szubjek-
tív megközelítéséről, a jelenet objektívebb közegében is. 
Mindennek nem mond ellent, hogy e tendencia többnyire a 
szereplők beszéltetése, illetve közvetlen belső beszédeik révén 
valósul meg. A beszéltetés és a közvetlen belső beszéd akkor 
eredményez objektivitást, ha részleges vagy akár félrevezető 
ismereteket nyújt. Az arany emberben ilyesmiről nincs szó; 
a tudatok bemutatása az adott állapotokban mindig hiteles. 
Vagyis nincs olyan mozzanat, amely visszamenőleg módosí-
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taná az elbeszélő ismereteit, a jellemek megnyilvánuló tar-
talmait. 

S éppen ezért, e formálásmód nehezen tűri a változó, fej-
lődő jellemeket. Nem fér meg a bonyolultan összetett, réte-
geiben egyenlőtlenül alakuló, rejtett motivációkkal bonta-
kozó érzelem- és tudatvilágokkal. Legalábbis az említett 
nézőpontváltás után nem. A regényben egyedül az egyik ne-
gatív hős, Krisztyán Tódor előtt rémlik fel a gyökeres átvál-
tozás, a „megjavulás" perspektívája, de ő is abban a pilla-
natban, mihelyt lélekben átalakulna, eltűnik a szemünk elől, s 
már csak akkor látjuk viszont, amikor ismét a régi „ősgo-
nosz". Sem a „javuló", sem a „romló" tendencia belső fo-
lyamatát nem látjuk, csak az okokat és a végeredményt tud-
juk meg, Krisztyánnak Timár előtti elbeszéléséből. A jelle-
mek tehát fokozatosan előtűnnek, megmutatkoznak, de nem 
fejlődnek. Csak az bontakozik ki, ami eleve bennük élt; 
ugyanaz a belső karakter nyilvánul meg egyre erőteljesebben, 
egyre messzebbre jutva saját törvényeink útján. Azon lehet 
vitatkozni, hogy egynémely hőse mennyiben valószerű, vagy 
lélektanilag mennyiben „hiteles", de az kevéssé állítható ró-
luk, hogy önmagukhoz képest kiszámíthatatlanul változók, 
iránytalanok lennének. Az egysíkú jellemzés és a követke-
zetlen jellemzés vádjai — ez esetben — ellentmondanak 
egymásnak. A kevéssé összetett lelkületű szereplőknél a jel-
lemek sorssá alakulása könnyen átlátható; Jókainál is a 
sors a jellem romantikus következménye, a belső adottságok 
külső megvalósulása. Többrétegű, bonyolultabb jellemeknél 
a sorsukhoz való viszony nem ennyire közvetlen, s a szerep-
lőket elérő végzet általában nem is csupán saját motivációik 
és tulajdonságaik eredménye. Ahogy például Tímárnál sem. 
Jókai és Kemény Zsigmond alakjainak egyik lényeges kü-
lönbsége szintén innen, végzetük okának és következményei-
nek eltérő jellegéből fakad. Jellem és sors összhangja — akár 
pozitív, akár negatív kifejlettel — figyelhető meg Jókainál, 
divergenciája pedig Keménynél. Ez az összhang és a fejlődés-
nélküli jellem együttese váltja ki a Jókai-alakokra vonatkozó 
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bírálatokat, a „hóbortos következetesség"10 és a „beteges 
idealizmus"11 vádjait, amelyek mögött voltaképp a figurák 
belső függetlensége, sajátos befolyásolhatatlansága áll. így 
jogos az olyan elemzés, amely „a lélek szuverenitása az anyag 
felett" szempontjait alkalmazza.12 

Noha az bontakozik ki, ami eleve adott, a mű kezdetén e 
tulajdonságok természetesen alig vagy egyáltalán nem ismer-
hetők a befogadó számára. Ezért lényegesek az ide vonatkozó 
előrejelzések, amelyek a jellemek folytonosságát érzékeltetik, 
illetve később világossá teszik. Olyan metaforikus mozzana-
tokról, epizódokról van tehát szó, melyek a később megmu-
tatkozó belső vonások kezdeti megléte felől nem hagynak 
kétséget, s amelyeket az olvasó így állandó és eredendő 
adottságokként értelmezhet. Mindvégig érvényes, meghatá-
rozó tartalmú előrejelzéseket ezért már a mű első fejezetei-
ben, a szereplők első felbukkanásakor is olvashatunk. így 
például Tímárról a vesztegzár inspiciense írja le levelében 
hogy „arany ember", méghozzá ironikus kétértelműséggel. 
Különösen sokatmondó, lényeges viszonyokat előrejelző je-
lenet Timéa és Noémi találkozása a Senki szigetén. Kissé 
hosszabban idézzük az eseményt, annyira pontos és hang-
súlyos a későbbi állapotokra való utalás. 

„Timéa és Noémi e percben egymás szemébe tekintettek, s mind a 
ketten valami álomszerű sejtelmet láttak ki egymás szemeiből. Mint 
amikor az ember egy percre a szemét behunyja, s e rövid perc alatt 
éveket álmodik keresztül, s midőn fölébred, mindent elfelejtett, csak 
arra emlékszik, hogy álma hosszú volt. 

A két leány e pillanatnyi összesugárzásából szemeiknek megérzé, 
hogy ők valaha egymás sorsának rejtelmes intézői lesznek, hogy lesz 
közöttük valami közös, vagy öröm, vagy fájdalom; és talán sohasem 
fognak arról többet tudni, mint egy elfeledett álomról, hogy ők 
okozták azt egymásnak."13 

10 Péterfy Jenő: Jókai Mór. Válogatott müvei. Bp. 1983. 622. 
11 Gyulai Pál: Jókai legújabb müvei. Válogatott művei. Bp. 1989. 

170. 
18 Zsigmond Ferenc: Jókai. Bp. 1924. 
13 JKK Regények 24. k. 6 9 - 70. 
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Gyakori romantikus fogás ez: ugyanazon relációban fe-
szültséget teremteni a történet jövője és az elbeszélés jelene 
között. Fordított arányban áll a történetre vonatkozó isme-
ret és az elbeszélt esemény jelentősége. 

A regény történetmenetében ebből következően szorosan 
összefügg a jellem felvezetése és sorsának lezárása; kezdet és 
befejezés rímelnek egymásra. A sorsalakulás folyamatára a 
jellemállapotok mozdulatlansága vetül ki, mintegy külső-
időbelivé téve a belső-állandó karaktert. így Timár nem tud 
felülkerekedni meghasonlottságán, öngyilkosságra szánja el 
magát, de Krisztyán balesete után visszatérhet Noémihez a 
Senki szigetére; oda, ahonnan regénybeli életútja elindult. 
Timéa, eredeti vonzalma szerint, Kacsuka felesége lesz; 
Athalie utolsó tetteiben és elítéltetésében is eredendő démo-
nisága ér végső kifejlethez. Minden társadalmi hatás, külső 
adottság és feltétel ezt a belső lényeget emeli ki, illetve köze-
get jelent annak kibontakoztatásához. Jellem és sors itt tehát 
egymás tükrei. E kompozíció persze nem általánosítható a 
romantika világképében. Ami jellegzetesnek mondható, az 
e viszony végleges beállítása. Tehát vagy a Jókainál is ta-
pasztalható közvetlen összefüggés figyelhető meg jellem és 
sors kapcsolatában, vagy annak ellentéte: a szinte teljes 
elkülönülés, ahol szakadék támad a kettő között. E másik 
felfogáshoz közelít például Kemény Zsigmond ábrázolás-
módja. Kemény egyszerre élezi ki az egyéni motivációk 
és tettek, valamint az objektív-szükségszerű tényezők 
hatását a sorsalakulásban, s ezek egymástól elidegenedő, 
ugyanakkor egymást pusztító szférákká is fejlődhetnek. 
Műveinek tragikumát e reláció alapvetően meghatározza. 
Jókainál a „lélek szuverenitása" jegyében alig van olyan 
mozzanat, amely a jellem valódi tartalmát elidegenítené 
sorsától, a belső erővonalakat külső megvalósulásuktól. 
Természetesen nem okvetlenül szándék és következmény 
egybeeséséről, hanem belső és külső világoknak, a regé-
nyek értékszintjei által is meghatározott összefüggéséről 
van szó. 
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Timár Mihály az a hős, aki e kapcsolatot — még szándék 
és következmény terén is — tudatosítja, mindjárt Ali Csor-
badzsi kincseinek megtalálása után. 

„Látod hogy ez a sors intése? A sors nem akarta engedni, hogy 
húszezer szegény katona rovására nyomorúságos nyereségen kap-
kodj; mást hozott eléd. [. . .] „»Nem így kívántad magad is a sors-
tul?« — »No hát így történt.«"14 

S épp e reflexivitás teszi őt „vívódó lélekké", éppen akkor és 
azáltal, amikor és ahogyan kétségei támadnak, hogy valóban 
így akarta, hogy sorsában tényleg igazi szándékai tükröződ-
nek. Holott az összefüggés az elbeszélő nézőpontjából 
— amely itt a regény értékrendjét is képviseli — nyilvánvaló. 
Sőt, azzal is hangsúlyossá lesz, hogy az elbeszélő Timárt, aki 
az elsüllyedt gabona megvásárlására is csak Kacsuka rábe-
szélésére, Timéa érdekében vállalkozik, az első lépésben fö-
löttébb passzívnak, habozónak láttatja. Hiszen nem az a 
hajóbiztos valódi és egyedüli célja, hogy a katonai adminiszt-
ráció megvesztegetésével vagyonhoz jusson. Ezért ekkor még 
a későbbi, fentebb idézett, határozott irányú akaratának ereje 
is bizonytalan. „Fata nolentem trahunt", olvassuk róla, „a 
nem akarót húzza a végzet".15 S amit majd bűnnek érez, az 
jellemének és sorsának későbbi ellentmondásba kerülése 
— vagyis amit ő annak hisz. Ez rejlik önvádjai mélyén, ami-
kor erkölcsileg kifogásolja a módot, ahogy a kincs hozzá ke-
rült, ahogy annak révén meggazdagodott, megkérdőjelezve 
saját jóhiszeműségét. Ezúttal is tanulságos a Kemény-hősök-
kel való összevetés, akiknek többsége éppen hogy igen aktí-
van, életbevágó döntésekkel igyekszik befolyásolni saját sor-
sát és másokét is. Csakhogy e tetteik nyomán a sors kataszt-
rofikus „végzetté", végletesen objektív erővé válik, s nem a 
belső világot realizálja, hanem azzal gyökeresen szemben 
álló léthelyzetet eredményez. A „fata nolentem trahunt" 

14 JKK Regények 24. k. 1 4 7 - 148. 
15 JKK Regények 24. k. 142. 
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képlete helyett Izabella királyné megjegyzése lehet ideillő a 
Zord idő bői: „sic fata volunt", így akarta a végzet. 

Mindebből látszólag az következhetne, hogy a történet 
valamilyen következetességgel, szükségszerűséggel, oksági 
láncolattal bontja ki a jellem tartalmait. Tudjuk, nem így van. 
Sőt, ellenkezőleg, Timár sorsa a leglényegesebb pontokon 
véletlenen múlik, a kincs megtalálásától az öngyilkosság el-
maradásáig. A jellem belső törvényeinek és a sorsalakulás 
külső véletleneinek együttese a befogadó előtt folyvást kér-
désessé teszi kettejük előbb említett összefüggését. Mindig 
bizonytalan a jellemnek releváns sorsként való realizálódása. 
Megint csak írói mesterség kérdése, hogy a véletlenszerű 
mozzanatok mennyire tűnnek erőltetettnek vagy zökkenő-
mentesnek. Az arany ember megoldásai sikeresek ; a véletlen-
szerű események nem csak elfogadhatóan, de meggyőzően 
hozzák felszínre a belső okokat. A történetbeli váratlan és a 
jellembeli várható tényezők harmonizálnak egymással. így 
például Krisztyán halálos balesete és Tímárnak ezzel össze-
függő új életlehetősége, amely véget vet lelki meghasonlott-
ságának, a külső véletlen és a belső okszerűség szélsőséges, 
de jól formált találkozása. Várt és váratlan viszonya tehát 
nem csak a történet és a jellem terein való elkülönülésben ér-
vényesül, hanem olyan kölcsönhatásban, ahol a jellem várha-
tó sorssá alakulása a történet váratlan eseményei révén va-
lósul meg. Ez a többi szereplő és sorsaik tekintetében is el-
mondható, persze a fejleményekben Timár helyzete kulcs-
fontosságú, másokat erősen befolyásoló. Athalie, Timéa, 
Noémi életútja is döntő fordulatot vesz a balatoni epizód, a 
regény második kulminációs pontja után. S noha Timár 
alakja meghatározó a szereplők kapcsolatában, láttuk, még-
sem belső aktivitás indította őt a bonyodalmak felé: „a nem 
akarót húzza a végzet". Az a végzet, az a mechanizmus, 
amely a kezdeti természeti-kozmikus ősharmónia után a tár-
sadalom világában uralkodik, és arra jellemző. 

A romantikus-univerzális létteljesség szembesül tehát a 
csökevényes, torzító társadalmi törvényekkel, s e szembesülés 
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konkrétumai billentik ki a főhőst lelki egyensúlyából. Timár 
úgy küzd a társadalmi akadályokkal, akár a természeti vi-
szontagságokkal a Vaskapunál. Csakhogy míg helytállása az 
Al-Dunán lényének eredeti-harmonikus állapotában történt, 
s tettei következmények nélkül, semmiféle további bonyodal-
mat nem okozva, szinte nyomtalanul tűntek el a végtelen kö-
zegben, ahol születtek (szerkezetileg funkciótlan események), 
addig Brazovics hajójának romjain, Ali Csorbadzsi kincseit 
megtalálva, bármit tesz, súlyos problémákat okoz magának 
és másoknak. Ezután lesz minden cselekedete konfliktushozó. 
A pénz, a kincs motívuma, mint annyiszor a romantikában, 
itt is az igazi-eredendő létezés megromlásának oka, jele. S 
nem véletlen, hogy a meghasonlástól menekülő Timár pon-
tosan olyan létmódot akar életében helyreállítani, a társada-
lom közegében megvalósítani, amilyet a kezdeti őstermészet 
sugallt. Vagyis az említett időfelettiségre törekszik, amely a 
természet magasztos princípiumaként tűnt elénk az első fe-
jezetben, maradandóság és múlandóság, kezdet és vég érint-
kezése nyomán. Ennek kifejeződése alakjának a regényben 
hangsúlyos, sokszor megállapított midasi tulajdonsága. 
„Amihez hozzányúl, az arannyá válik! " i e Tudjuk, egy angol 
nyelvű kiadás címével is épp erre a jellegzetességre utalt.17 

Timár midasi lénye tehát a természeti végtelenség szubjek-
tív imitációjára törekszik, le akarja győzni a múló időt. 
Szembeszáll az idő általi rombolással, hiszen mindent, ami 
alávettetett az időnek, pusztulónak érez. Minden változás 
veszteség, amely az ősharmóniát bontja meg, s amely mesz-
szire távolít a vágyott teljességtől. Az „arannyá változtatás" 
szimbolikus értelmű mitológiai utalássá válik a regényben; 
arra a szubjektív akaratra és azokra a tettekre vonatkozik, 
amelyekben az idővel, a széthulló világgal szembeni küzde-
lem megvalósul. S amely minden látszólagos siker ellenére 

1 6 JKK Regények 24. k. 191. 
17 Modern Midas. Translated by Laura Curtis Bullard and Emma 

Herzog. New York. 1884. 
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lehetetlen vállalkozás, amivel összeegyeztethetetlen szférákat 
akar szintetizálni: az eredeti létezés abszolútumát és a tár-
sadalmi létezés relatívumait, a természet képeivel jelzett ro-
mantikus egész-élményt és a töredékeire bomló emberi élet 
illeszthetetlen részleteit. S minél nagyobb hatalmat nyer eh-
hez a kísérlethez, annál mélyebbre zuhan, kudarca annál 
megrázkódtatóbb. Arannyá válik, amihez ér, vagyis meg-
nyeri és megtartja magának azt, amit akar, de ugyanazzal a 
gesztussal nyomban el is veszti. Timár számára Timéa jelenti 
a legfájdalmasabban ezt az ellentmondást: a hűséges „ala-
bástrom-szobor" feleség. E „modern midasi" vonások a szá-
zadforduló íróinál gyakorta előtűnnek Ambrus Zoltántól 
Cholnoky Lászlóig. 

A meghasonlás, a „kettős élet" legbensőbb egzisztenciális 
tartalmai is elsősorban innen közelíthetők meg. Timár a tár-
sadalmi közeg érzelmi veszteségeitől a Senki szigetének idill-
jéhez menekül — vagyis a pusztító időből az időnkívüliségbe. 
Egyik sem teljesség, egyik sem időfeletti szféra — az előbbi 
az elmúlás, az utóbbi a korlátozottság miatt fogyatékos. Az 
idill megszabadít ugyan a midasi viszonyok gyötrelmeitől, de 
feladja a romantikus-univerzális létezés vágyát, a világ alkotó 
áthatását. Timár kettős élete tehát a „teljes idő" lebomlása 
annak két végletére: a pusztító időfolyamatra és az idillikus 
időnkívüliségre, amely sajátos szentimentális érzelem. 

S e lebomlás, a létezés romantikus egészéről való leszaka-
dás az, ami Timár lelkében mint bűntudat jelenik meg. A fo-
lyamatot hangsúlyosan bűnbeesésként éli át. 
„Örök hatalom! Előled futok, s tehozzád jutok ez órában én. Nem 
panaszkodom előtted. Te vezettél, de én másfelé mentem; te intet-
tél, de én mást akartam; s most ide juték."18 

A váltás erkölcsi dilemma formájában éri el; mindvégig 
gyötrik őt a talált kincs felhasználásának és következményei-
nek kétségei. De az erkölcsi vívódás nem valódi etikai prob-
lémán nyugszik, hiszen láttuk, aligha tartható Timár bűnös-

18 JKK Regények 25. k. 224. 



268 Eisemann György 

nek abban, amivel vádolja magát. Morális vergődése tehát 
nem más, mint kerete és vetülete a lélektani elemeknek. Az 
etikai sík a pszichológiai sík tükre, kifejezője, lenyomata. 
Amikor a balatoni jelenetben Krisztyán igaztalanul ráolvassa 
mindazt, ami eredetileg is nyomasztotta, az elbeszélő a re-
gény értékszintjével összhangban állapítja meg: a vádak nem 
igazak, de „az egész vád a maga összességében mégis oly el-
bírhatatlan! "19 Tehát a vádak nem igaz, de elbírhatatlan 
volta épp a fenti összefüggést érzékelteti. Csakúgy, mint a 
szubjektív elbeszélői lélekrajz számos helye Timár neurotikus 
képzeteiről, körkörös, rögeszmés gondolkodásáról. Külö-
nösen a Melankólia című fejezet tartalmaz sok lényegi moz-
zanatot. Amelyben továbbá teljessé válik a természeti ott-
hontól való eltávolodás — az itteni természetélmény a fő-
szereplő tudatában az eredeti harmonikus állapot ellenpont-
jának mutatkozik. Timár az eget kémleli távcsővel, „sorra 
járta a végtelen űr fénylő pontjait", de áhítat helyett immár 
gyűlölet támad benne a hold iránt, s az üstökös „céltalan 
futását a végtelenben"20 saját sorsa megfelelőjének tartja. 
Tehát a természettel való kapcsolat, a végtelenség érzete itt 
is előkerül, csak éppen a kezdethez képest fordított tarta-
lommal, a belső disszonancia jeleként. Az eredeti reláció 
csak akkor áll vissza, amikor Timár leszámol életével, ami-
kor rászánja magát a halálra, vagyis amikor végleg kilép el-
lentmondásai közegéből, amikor feladja a létteljesség „mi-
dasi" imitációjának célját. A sokszor felbukkanó hold ekkor 
már nem gyűlöletes égitest, hanem a hely, ahol Noémit vár-
hatja. S korábbi életének, munkájának színtere, sorsának 
irányítója, „az óvilág óriás folyama", a Duna után most a 
Balaton hullámához hajol, 

„hogy megcsókolja azt, mint ahogy megcsókolja az ember édes-
anyját, mikor hosszú útra készül — mint ahogy megcsókolja a puska 
csövét, mielőtt fejét szétzúzná véle".21 

19 JKK Regények 25. k. 203. 
20 JKK Regények 25. k. 1 1 9 - 1 2 0 . 
21 JKK Regények 25. k. 224. 
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Együtt van tehát az öngyilkosság pusztító terve és az őster-
mészethez való visszatalálás harmóniája. Természet és em-
ber, kozmosz és lélek kapcsolatában ez a romantika egyik 
végletes, tragikus kifejletű stációja. Ismét Victor Hugóra hi-
vatkozunk, kinek több regénye a hősök patetikus, a termé-
szeti végtelenbe vetülő halálával zárul; akik földi szenvedé-
seik miatt lépnek túl az életen, s a tenger hullámai között 
remélnek enyhülést. Timár éppúgy szerelme képével a lelké-
ben akarja vízbe ölni magát, mint mondjuk Gwynplaine A 
nevető emberben, de neki a Balaton visszaadja az életet. 
Krisztyán halála módot ad az eltűnésre, a kettősség meg-
szüntetésére, a természettel való újabb, más jellegű harmó-
niára a Senki szigetén. A tragikus befejezés elmarad, mert 
jellem és sors egysége nem törik meg. Jókai művészi világ-
képének egyik meghatározó mozzanata, a bensőséggel adek-
vát sorsalakítás szándéka itt is érvényesül. A legösszetettebb 
Jókai-hőst, bár saját ellentmondásai a pusztulás szélére so-
dorják, egy tőle független véletlen nyomán, mégsem győzik 
le a körülmények. Mivel ezek az ellentmondások szinte ki-
zárólag belsők, s Timár „inkább önmagával, mint külső 
erőkkel küzd",22 problémái is megkapják a lehetőséget a 
belső kifutásra, a belső út végigjárására, amelynek utolsó 
állomása a Senki szigete. 

Timárt tehát ugyanaz menekítette meg, ami válságba so-
dorta : a „nem akarót" húzó végzet. De láttuk, a külső végzet 
csak azt hozta ki jelleméből sorsa felé, ami eleve benne rej-
lett. így inkább gondviselésnek nevezhető, ahogy a Senki 
szigetén is annak tartják, amely érdemek szerint ment fel 
avagy büntet. Timéa iránti viszonzatlan vonzalmától Noémi 
boldog szerelméig vezet Timár „feloldoztatása", amely nem 
lelki átalakulás, hanem fokozatos felismerés, az érzelem egy-
értelmű felszínre kerülése. S amíg ez nem történik meg, addig 
a főhős meghasonlásban él, szemben például az olyan kettős 

22 Nagy Miklós: Az arany ember: valóság, líra, mítosz. Virrasztók. 
Bp. 1987. 103. 
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életű szereplővel, mint a Szegény gazdagok figurája, aki Hát-
szegi báróként és Fatia Negraként is, mindkét alakban ön-
maga lehet. Az „arany ember" ilyen értelemben mutat kü-
lönleges jellemet Jókai regényeinek világában. De sors és ér-
zelem végső találkozása itt is, sőt elsősorban itt sugallják ár-
nyalt, sokoldalú ábrázolással e művészi világkép egyetemes 
harmóniában hívő tartalmait, az ember lelki felszabadulásá-
nak és rendeltetésének örök összhangját. 

Timár kettős életével kapcsolatban a romantikus létteljes-
ség lebomlását említettük egyrészt a pusztítóvá váló „mi-
dasi" időélményre, másrészt az idillikus időnkívüliségre. A 
főszereplő sorsa végül az előbbitől az utóbbihoz vezet, vagyis 
immár nem a romantikus létforma teremtődik újjá, nem az 
eredeti kozmikus-univerzális teljesség kerül vissza, hanem 
annak egy szűkebb horizontú vetülete, a szentimentális idill. 
Az arany ember befejezése nem „művön kívüli eszközökkel"23 

él, hanem történetének válaszát jelenti önnön kezdésére, kez-
detének romantikus világélményére. Romantikus nyitás és 
szentimentális zárás: az egész regényt átfogva rímelnek egy-
másra. E rím legfontosabb összecsengő mozzanatai megint 
csak a természetábrázolás felől közelíthetők meg. Az első 
fejezet romantikus kozmoszáról már volt szó — az utolsó 
fejezetben ennek szentimentális átváltozását, variánsát talál-
juk. E változást jelzi már a végtelen-egyetemes szféra helyén 
a különálló sziget motívuma, amely a természet szűkebb 
részleteként nyújt intim, családias légkört, kimenekítve la-
kóit a társadalmi gyötrelmekből. A szigeten továbbá nem az 
őseredeti, hanem a kertszerű, a bensőséges otthonosságot 
nyújtó környezet uralkodik. „Gyümölcsfáin, dísznövényein, 
haszonhajtó terményein paradicsomi áldás látszik."24 Annak 
a „rokokó természetkultusznak és kertkultúrának" nyomai 
figyelhetők meg itt, amelyeknek „a szentimentalizmus sokat 

23 Gergely Gergely: Jókai regényei a hetvenes években. ItK 1975/3. 
317. 

24 JKK Regények 25. k. 286. 
I 
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köszönhet".25 A hangsúlyos erkölcsi vonatkozás — nincs 
pénz, nincsenek ellenségeskedések - szintén szentimentális 
gyökerű. A következő párhuzamok és ellentétek pedig álta-
lános szinten, Az arany ember belső relációit is jellemzik té-
mánkban. 

,,A szentimentális ember a természetbe, a magányba menekül, a ro-
mantikus már a fantázia révén új természetet, új világot teremt 
magának. A szentimentális embert az érzelmek eláradása, a roman-
tikust már minden vonatkozásban a felfokozott életintenzitás jel-
lemzi. A szentimentális ember általában a szelíd érzelmek és az 
ábrándozás világában él, a romantikust már a hatalmas, sokszor 
viharos erejű szenvedélyek vezetik, és az ábrándozás átcsap lelké-
ben a fantázia határtalan, sokszor szertelen csapongásába. A szen-
timentális hangsúlyozza az érzelmek jogait, de az értelem fényében 
nézi a világot, a romantikus sokszor a lélek titkos és irracionális 
erői sugallta látomásokat tekinti az igazi valóság revelálóinak. A 
szentimentális vágyódásai az emberi érzelemvilág és a természet bi-
zonyos intim közelségében maradnak, ez az intimitás a romantiká-
ban is megmarad, sőt kiteljesedik, de kibővül az élet gazdag lehető-
ségei teljes kihasználásának igényével, a végtelenig ható vágyódással, 
sőt a szenvedélyes nagyra töréssel."26 

E megállapításokban nem nehéz fölfedezni még Timár egyé-
niségének némely belső ütközőpontját, szembenálló voná-
sait sem. 

A Senki szigetén tehát valóban teljesedik a vágy, „újra-
teremteni az ember és természet egységét",27 de ez az állapot 
immár idillikus rím a kezdet fenségére. Vagyis a szigetbeli 
élet, a maga elhatároltságával, nem kíván egyetemes érvényű 
lenni. Nem akarja áthatni a létezés egészét, ellenkezőleg: 
nemet mond a külvilágra, nemet mond arra, ami rajta kívüli ; 
így függetlenedik attól, de hatalmát közvetve is elismeri. Ti-
már utolsó mondataiból szintén az elkülönülő szembenállás 

25 Wéber Antal : A szentimentalizmus történelmi és stílusproblémái. 
Irodalmi irányok, távlatból. Bp. 1974. 70. 

26 Horváth Károly: A klasszikából a romantikába. Bp. 1968. 211. 
27 Bori Imre: A magyar „fin de siècle" írója: Jókai Mór. Varázslók 

és mákvirágok. Újvidék 1979. 50. 
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hangja csendül ki. E szentimentális élménykör megkettőzi a 
világot egy számára elfogadható idillikusra és egy elfogadha-
tatlan démonikusra. Midasból „Senki" lett: Timár a démo-
nikus társadalomban midasi lényként küzd, az „aranycsiná-
lás" hatalmával, amíg az idillikus természet ölén „Senkinek" 
nevezi magát, elrejtve-eltüntetve múltját, elhárítva mindazt, 
ami ahhoz fűzte. Ez az ő útja a Vaskapu kozmoszától a tár-
sadalmon át az Al-Duna szigetéig. 

Az utolsó fejezet, amely a szigetleírást tartalmazza, egy 
újabb nagy léptékű időbeli vágás után következik. Emlékez-
zünk, az első fejezet kozmikus időfelettiségéből a második 
váltott át „történetünk idejébe", egy másik idősíkba. Ha-
sonló ugrás figyelhető meg itt is. „Negyven év múlt el", kezdi 
az elbeszélő. A nézőpont semlegessé alakul, a történetmondó 
maga is résztvevővé-szereplővé válik, első személyben beszél, 
az „én-forma" keretei között. Mindaz, ami korábban tör-
tént, így a messzi múltba süllyed, sőt az elbeszélő-szereplő, 
aki regényíróként tünteti fel magát, szinte a szerzővel való 
azonosíthatóságra ad lehetőséget a befogadó előtt. Ezzel is 
távolságot teremtve a regény korábbi szakaszának világától. 
Az ,,én-forma" továbbá itt egyszerre két, ellentétes cél köve-
tését eredményezi. Egyrészt a valószerűség képébe öltözteti 
azt, ami korábban megtörtént, hiszen ténylegesen létező sze-
replők látszatát akarja kelteni: az „író" maga is járt lakhe-
lyükön, beszélt velük stb. Másrészt meseivé, nyomatékosan 
fikciószerűvé teszi az egész múltat, hiszen megtudjuk, a 
„Senki", a sziget öregembere (aki e fejezetben már egyszer 
sem neveztetik Timár Mihálynak) maga biztatta az írót fan-
táziálásra, történetalkotásra: — „No hát találja ön ki az én 
történetemet! " — mondja neki, elhallgatván a múltját és a 
nevét. A regény egész cselekményére tehát, visszamenőleg, 
ilyen kettősség borul. Amely természetesen nem az események 
valóságos avagy kitalált mivolta, valószerű vagy valószerűt-
len ábrázolása miatt kap fontosságot. Jelentősége abból fa-
kad, hogy döntően befolyásolja a mű értékszerkezetét, ro-
mantikus és szentimentális szférák kapcsolódásának említett 
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tartalma, Timár életútjának egzisztenciális érvénye tekinte-
tében. Ugyanis végül nem dönthető el egyértelműen múlt és 
jelen viszonya, a démonikus időfolyamatból az idilli időn-
kívüliségbe való váltás formája. Nem dönthető el, hogy e 
váltás egy sorsra, Timár sorsára, avagy egy szerzői-elbeszélői 
mentalitásra vonatkozik. Nem dönthető el, melyik teremti 
közülük múlt és jelen alakváltozásait. A folytonosság az 
utolsó fejezetben az epikai jelenbe olvad ; az idő elbeszélése a 
történet idejével fonódik össze. A mű saját ábrázolt idillikus 
jelenének, időnkívüliségének részévé lesz, ebben az értelem-
ben mondható, hogy megalkotott „jelenidejében marad".28 

Fokozza e hatást a regény zárásának, utolsó mondatának 
sajátos jövőre utalása, amely éppen a két mondattal előbb 
nyomatékosított idősíkból lendül. 

„Ez a senki szigetének a jelen állapotja. 
A két országtól adott szabadalom, mely e folt földecskét minden 

határon kívül létezni engedi, még ötven évig tart. 
S ötven év alatt — ki tudja, mi lesz a világból?!"29 

Ötven év múlva megszűnik tehát e sajátos kívülállás, 
vagyis felrémlik az idill pusztulásának képe-lehetősége, 
amellyel betör az elmúlás hatalma, véget ér az öröknek ér-
zett jelen, szertefoszlik az időnkívüli állapot. Ugyanakkor 
bizakodás is kicsendül a befejezésből, miszerint ötven év 
múlva maga az egész világ is megváltozhat, s a sziget képvi-
selte élménykör, értékrend fennmarad. Vagyis nem a sziget, 
e kis „ősparadicsom", e morzsányi földdarab, e néhány em-
ber közössége fog eltűnni nyom nélkül, hanem esetleg a nagy-
világ, a külső feltételek, a társadalom egésze hasonul majd 
hozzá, módosul számára kedvezően. Együtt van tehát a jelen 
külvilágára való szereplői nemet mondás és a jövő külvilágá-
nak utópikus elbeszélői szemlélete; kiteljesítőjeként annak a 
kettősségnek, amely az elbeszélő és a történet epikai distan-

28 Mezei József: A valóság teremtő. ItK 1975/3. 292. 
2 9 JKK Regények 25. k. 291. 
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ciákon túllépő lírai viszonyát eredményezi, az „én-forma" 
egyik következményeként, az időbeliség idillikus telítettségé-
vel és utópikus-vágyakozó, szubjektív jövőre irányultságával. 

„Az érzékelés gyönyörével elősorolt külső világ itt végképp az én 
(bár nem különösebben összetett, de hiteles) lírai légkörébe kebele-
ződik belé, s ebben nő föl otthonos menedékké, legalább a hit, a 
bizakodás, a várakozás, a vágyban cselekvés menedékévé."30 

Jókai művészete ekképp fordul szembe a történelem dé-
monológiájával. Az epikai formák közegében mozogva is lí-
rai közvetlenséggel, szubjektivitással és intenzitással tekint 
témáira. Nem ritkaság ez a romantikában, csakhogy nála a 
történelem, a társadalom mindennapi vagy rendkívüli reali-
tásai, gyakorlati tényezői kerülnek e látásmód keretei közé, 
nem pedig a léleknek konkrét adottságok fölé emelkedő, 
transzcendens távlatai, ontologikus mélységei. így a lírai al-
kotásmód közvetlensége, teremtő szuverenitása az epikai 
közeg közvetett, objektív világával ütközik: nem követi an-
nak törvényszerűségeit, mivel saját szubjektivitásán belül 
mozog. Ez a Jókaira vonatkozó nézeteltéréseknek, az eluta-
sítások és az elfogadások érveinek esztétikai alapja egyaránt. 
Az elutasítások az ábrázolt tárgyi világ külső törvényszerű-
ségei, mint az epikai közeg meghatározói felől észlelnek fo-
gyatékosságot, s kizárólag formálásbeli önkénynek tartják 
azok több-kevesebb hiányát. Az elfogadások pedig az elbe-
szélő magatartásnak önelvű, a tárgyi világot érzelmileg át-
alakító, ideálképek szerint teremtő, líraian független szabad-
ságát értékelik. Persze egyik megközelítés sem általánosít-
ható; az egyes művek minősége dönti el, hogy melyik szem-
pont indokoltabb a másiknál. De Az arany ember kiemelkedő 
helyének elismerésében alig van különbség. 

E kiemelkedő hely, úgy véljük, az epikai közeg és a lírai 
alakítás említett, a szereplő és az elbeszélő között megoszló, 

30 Németh G. Béla: Életképforma és regény (A Jókai-olvasás állo-
másai). Küllő és kerék. Bp. 1981. 56. 
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ám a történetben harmonizáló jelenlétéből fakad, amely 
minden további formai részletet befolyásol. Vagyis a szereplő 
lélektanilag árnyalt, egzisztenciálisan lényegi ellentmondá-
sokkal küszködő alakjának epikai „hitelessége" mellett ott 
a történet eszményi bonyolítása jellem és sors azonossága 
tekintetében, ahol az elbeszélő lírai közelítése érvényesül, a 
befejezéssel a tetőpontján. Tehát epikai törvényszerűség 
figyelhető meg a főhős világában, míg lírai vágyakozás és 
annak valóságossá formálása a történetet illetően. Az elbe-
szélőnek — mint „szerzőnek" — a szereplőkhöz és a törté-
nethez kialakuló elkülönült, kétféle viszonyulása, az „én-
forma" említett kettős megközelítésében tovább nyomatéko-
sítja mindezt. Együvé hozva a jelen külvilágának szereplői 
tagadását és a jövő társadalmának bizakodó elbeszélői utó-
piáját. De e két ábrázolásmód ezúttal törés nélkül illeszkedik, 
sőt egymást erősíti. Egymást erősíti abban a világképben, 
amely a romantika egyetemes létszemléletét a szentimentális 
értékek és életlehetőségek felé közelíti, amely a kozmikus ott-
hontól a sziget otthonáig vezeti hősét. Lemondva létezésének 
mindent átható teljességéről, de fenntartva e teljesség akár 
csak egy ponton elképzelhető mikrokozmikus variánsát. Az 
arany ember művészi eredetisége így a romantikus világkép-
ből fakadó témának és kibontásának szentimentális kifejletű 
variációjában ragadható meg. Ami egzisztenciális tartalmá-
ban szűkülő távlatokat jelent, de Jókai művészete e kisebb 
életkörben is a lehető legtöbbet tudta felfedezni. 


