
FRIED ISTVÁN 

Jókai Mór és a világirodalom1 

Tolsztoj. Évszázados távla tban 
kitetszik, a legnagyobbak egyike volt. 

Jókai és Prous t mellet t ő volt a „ m o d e r n " . 
(Márai Sándor : Napló 1976-1983)2 

Az öregkorára meghökkenteni a legkevésbé kívánó Márai három olyan szer-
zőt nevez meg, akiknek első (és többedik) pillantásra (szinte) semmi közük 
egymáshoz, mind „nemzeti" , mind „világirodalmi" funkciójukat és hatás-
történetüket tekintve lényegileg eltérő „sors" jutott nekik osztályrészül. Jó-
kairól szólva egyáltalában kétséges, lehet-e vele kapcsolatban akár hagyo-
mányosan értett világirodalmi jelentőségről, akár világirodalmi funkcióról 
beszélni. Illetőleg: elegendő-e az a regionális irodalmi/kritikai anyag, hogy 
Jókainak „Duna-táji", „kelet-közép-európai", közép-európai szerepéről el-
mélkedjünk; a jórészt ismert, szerb irodalmi, az inkább kiadás- és fordítás-
történetileg ismert lengyel és cseh irodalmi,3 valamint a bibliográfiailag4 szá-
mon tartott (és a regények kritikai kiadásának jegyzetanyagában olykor hiá-
nyosan és pontat lanul közölt) német irodalmi recepció egyelőre, a kutatás 
hiányai miatt (de csak amiatt-e?) még nem állhatott össze történetté, nem 
vonhatók le következtetések Jókainak a magyar irodalom/irodalomtörténet 
keretein esetleg túlnövő jelentőségéről.5 Annál kevésbé, mivel a Jókai-kuta-
tás elmulasztotta a fordított irányú feltáró munkát.6 Jóllehet a Jókai-regények 
számottévő részének, a kisregények és novellák kisebbik hányadának isme-
retesek magyar és nem magyar nyelvű forrásai, sem a Jókai-forráshasználat 
jellegzetességeiről nincs szélesebb körű és megbízható tudomásunk, sem ar-
ról az irodalmi és szubkulturális közegről,7 amely elemeiben, töredékeiben 
a kritikai kiadások jegyzetébe szorult. Még inkább hiányoznak az összeha-
sonlító kutatások,8 amelyek Jókai XIX. századiságának (?) összetevőit segí-
tenének felmutatni, továbbá megteremtenék annak a konfrontativ elemzés-
nek lehetőségét, amely elmozdíthatna a meggyökeresedett állításoktól, mi-
szerint Jókait feltétlenül Flaubert-rel kellene összevetni ahhoz, hogy diadal-
masan rá lehessen világítani korszerűtlenségére, vagy mindenáron Sue-vel 
és Dumas-val volna szükséges együtt emlegetni, hogy „másodlagos"-nak 
vélt romantikája bizonyíttassék; miközben egy alaposabb összeolvasás Victor 
Hugo regényírásával (ezt Hankiss János kezdeményezte)9 és groteszk-felfo-
gásával talán egyrészt kézenfekvőbb lehetne, másrészt az időskorában a kü-
lönösség iránt érzett vonzalma miatt elmarasztalt Jókainak több művét (pél-
dául a méltatlanul keveset emlegetett, elhibázottnak tartott Szép Mikhált és 
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A Kráót) jobban a helyén láttathatná, a szubkulturális és a groteszk kereszte-
ződésének kísérletét értékelve. Annyit kiegészítésül, hogy a Jókai-olvasásnak 
az utóbbi évtizedekben megnehezültek a feltételei. Hiszen a kortárs olvasó 
örömteli ráismerése a magyar közélet „átpoétizált" nyelvére még lehetővé 
tette a „beavatottságot" abba a kulturalitásba, amely a művel tség és műve-
lődés szerkezetváltása okán a ma élő generációknak már igen kevéssé ada-
tott meg. Vonatkozik ez mindenekelőtt arra a „többnyelvűségre", amely a 
XIX. századi Magyarország plurikulturalitásából fakadt, továbbá a különfé-
le szociolektusok összjátékára, amely az egymáshoz képest komplementáris , 
önmagukban is olykor vegyes „nyelviségek" között természetes formaként 
konstituálódott. A XIX. század elején lejátszódott a magyar nyelv felzárkóz-
tatása az „európai nyelvi standard"-hoz, és a cseh és a magyar „nyelvújítás" 
Sprachanschluss-ként jellemzése kielégítő módon jelzi a romantika korára 
már általánosan elfogadott irodalmi nyelv helyzetét a politikai és a kulturális 
önazonosság konsti tuálódásának folyamatában. Ennek következtében az iro-
dalmi nyelv legfeljebb helyi jelentőségűvé, szakmai használatóvá csökkentet-
te a táj- és rétegnyelveket; ugyanakkor a társadalmi szerepek differenciáló-
dása jelölhető meg annak okául, hogy tovább őrződött a szerepekhez fűző-
dő „réteg"-nyelviség. A latin vagy a német nyelv némileg visszaszorult, de 
elemei, nemegyszer bizonyos frazémák még a XX. században is fölbukkan-
tak meghatározott körű beszélőknél. A Jókai-művek nyelve nagyon ponto-
san érzékelteti ennek a t ípusú vegyesnyelvűségnek a körét, kompetenciáját, 
megkülönböztető jellegét, nem utolsósorban pedig azt, hogy a nyelvi cent-
rum és a nyelvi periféria miféle kapcsolatlehetőségek révén érintkezett egy-
mással. Ami egy korábbi irodalmi/irodalomtörténeti per iódusban Jókai men-
levelének számított, e lőadásmódjának élénksége, kis túlzással nyelvi „realiz-
musa", a zsánerfigurák élethűnek vélt beszéde, az mára nemegyszer az értés 
akadálya lett. Minek következtében erősen változott a Jókai-befogadás felté-
telrendszere (amely m é g véletlenül sem tévesztendő össze egy tételezett Jó-
kai-„kultusz"-szal, amely - amennyiben volt - mindig pá rhuzamosan futott 
az „antikultusszal", a merev elutasítás gesztusaival); ha a XIX. században a 
népszerűség keresése, a közönség kegyének hajhászása, a vonzalom a túl-
zás, a képtelen iránt, a történeti rekonstrukció túlzott (?) nagyvonalúsága stb. 
lett a fő vád, egyszóval Jókai romantikája nem talált méltánylásra, utóbb - tá-
maszkodva a XIX. századi előfeltevésekre - kizáratott a „nemzeti klassziciz-
mus" köréből, Kemény Zsigmond regényírása mögé szoríttatott (az olvasott-
ságban természetesen sosem), és hol „liberalizmusát" rótták meg, hol a nem-
zeti nagyelbeszélés alakításáért állíttatott pellengérre. Kitérőképpen és rövid-
re zárva azt mondha tnám el, nem született meg az a magyar André Gide, aki 
a francia regényíró feleletét a kérdésre: ki a legnagyobb francia költő, magyar 
író, Jókaira alkalmazta volna ekképpen: sajnos, Victor Hugo - sajnos, Jókai 
Mór. Talán nem szükséges bővebben kifejtenem, hogy Gide nem Victor Hugo 
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romantikáját írta tovább, nem vélte folytathatónak H u g o kétosztatúnak tar-
tott regényvilágát, amelyben a Jó m e g a Rossz között a groteszk látszik az ösz-
szekötő elem funkcióját betölteni, és amely költészetesztétikában a német ko-
rai romantika regényfelfogása szembesül a byroni felfogással a sorsüldözött 
törvényen kívüli történetét a középpontba helyezve. S már itt előlegezve egy 
bizonyára hosszabb és alaposabb elemzést: aligha Jókainak főleg regényei 
utólag megalkotott utószavaiban elhelyezett „regényelméleti f ragmentumai" 
perdöntőek a korszerűség versus korszerűtlenség, a populari tás versus lé-
lektanilag/történetileg indokoltabb személyiségszemlélet, real izmus versus 
elszabadult fantázia ügyében, hanem romantikájának, irodalomfelfogásának 
regényeiben lejátszódó története (nem csak A három márvány fejben); nem el-
hanyagolható módon a Victor Hugo értelmében vett groteszk megannyi alak-
változása, a Hétköznapoktól az utolsó regényekig, elbeszélésekig. 

S itt, ezen a ponton lehetne egyelőre inkább csak kijelenteni, min t részlete-
sebben bizonyítani, hogy Jókai több XIX. századi íróhoz hasonlóan jó néhány 
regényalakzattal kísérletezett: az egyik lenne a titokregény, amely Dickens 
Twist Olivérjában, a Kis Dorrifban, a Szép reményekben (Great expectations) 
máig „hatásos" példával szolgált, és amely műfa j talán alkalmas lehetne 
olyan Jókai-regények alaposabb szemügyrevételére, mint A lélekidomár, az 
Akik kétszer halnak meg vagy egy epizódjában Л kőszívű ember fiai, n e m utol-
sósorban a Tégy jót. N e m bizonyos, hogy megrovó hangsúllyal volna szüksé-
ges emlegetni Jókai érdeklődését a bűnügyi regények szerkesztésmódja iránt, 
ideiktatván a peres eljárások struktúraképzésének próbáit (Eget vívó asszony-
szív). N e m pusztán azzal lehetne védekezni, hogy a vétek, nyomozás, „rejt-
vényfejtés" epikus változatával a leginkább E. А. Рое nyomán olyan szerzők 
éltek, min t Dosztojevszkij (megelőzőleg a német romantikusak közül E. T. A. 
Hoffmann), hanem azt volna érdemes alaposan szemügyre venni, hogy a vá-
rosiasodás és az ezzel kapcsolatos társadalmi átrendeződés, ha úgy tetszik, a 
kapitalizálódás a peremre szorulás, a függések, a személyi kapcsolatok, sze-
mélyiség és tárgyak, személyek és intézmények egészen más rendszerét hoz-
ta létre, mint az előző korszakokban; s idevonva a titokregények1 0 bűnügyi 
vonatkozásait, nem egyszerűen a bűnben fedezi föl az identitás megrendü-
lését, hanem a kiszolgáltatottságok, a félelmek és a fenyegetettségek oly há-
lózatának szerveződéséhez járult hozzá, amely kezdetlegesebb formában 
már az 1840-es évek magyar irodalmában regénytárgy, hogy Jókai nemegy-
szer Dickensre és Hugóra , ritkábban Sue-re emlékeztető módon kölcsönöz-
zön „regénytechnikailag" differenciáltabb formát az alakzatnak. Jules Verne-
hez hasonlóan fordult Jókai a tudományos fantasztikum regénylehetőségei 
felé, összekötvén az utópiahagyományt , a felvilágosodás államregényeit és a 
(politikai) pamfletekből ideszármaztatható, szatirikus hangvételű parabolát. 
A tudományos fantaszt ikum hol „betét"-je egy történetnek (Fekete gyémántok), 
hol államregénybe torkolló látomás egy létrehozandó utópiáról (Á jövő szá-
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zad regényében), hol egy negatív utópia, sziget versus „világ" tárgy előlege-
zése (Ahol a pénz nem isten); a parodiszt ikus megoldás éppen úgy nem hiány-
zik az életműből (Egész az északi pólusig), mint az elbeszélői nézőpont (elbe-
szélő-hallgató, befogadó) váltogatásával kitűnő pikareszkre rájátszó prózai 
epika (Egy hírhedett kalandor). Ezenközben nem kevésbé sikeresen kísérlete-
zett, jóllehet éppen kísérletként értékeltetett alul, a népsz ínmű megújításával, 
A bolondok grófja a népszínművet az abszurd felé mozdít ja el: s ami további 
elemzést igényelne, a XIX. század technikai „forradalmának" irodalmi tárgy-
gyá (nem szelídítése, hanem) adaptálása. Ezen a ponton nem árt figyelmez-
tetni arra, hogy a magyar i rodalomban a „vasút"-tal kapcsolatos jövőorien-
táltságot versbe író Petőfi és a századfordulós magyar modernség városi lét-
formájában civilizációs létlehetőséget érzékeltető „irodalom" között Jókai az, 
aki megteremti romantika és kulturális-civilizációs váltás közös elgondolá-
sának epikai alakzatait. Részint azáltal, hogy a technikai és természettudo-
mányos, „nagyvárosi"-világszerű konst ruktumokat nem egy naivnak bizo-
nyuló, pozitivista ihletettségű világnézet alapján szemléli, valamint mesz-
sze áll tőle a romant ikus antikapitalizmusként megjelölt konzervativizmus 
is. Victor Hugóhoz hasonlóan (a Századok legendájában határolódik el a fran-
cia romant ikus a természet versus technikai haladás áldilemmájától, s terem-
ti meg a XIX. századi létezés daidaloszi és/vagy prométheuszi lényegében az 
utópia „realitását") a XIX. század romantikus antropológiájának alapvetően 
ambivalens jellegére utal: míg a (nemzeti) történelem, e (nemzeti) történe-
lem „aktánsai", ennek következtében a „nemzeti" történelem fölé magasodó 
személyiségek per iódusa letűnni látszik, így az eposzi megjelenítés deformá-
ciós alakzatokban múlik ki, a korszak természet tudományára építhető az az 
utópia, amely éppen azért, mert utópia, nem a megvalósí thatóság attribútu-
maival rendelkezik, pusztán azt igyekszik markánsan megragadni : az iroda-
lom révén miféle jövő közvetíthető az olvasónak (Fekete gyémántok, A jövő szá-
zad regénye). Azaz a jövőkép miféleképpen határozódik meg az átesztétizált 
technicitástól; a változó médiumok hogyan írják át a személyiség és az utópia 
révén teremtődő kollektivitás megjeleníthetőségét. Ami a „társadalmi" kör-
nyezetet illeti, a dickensi „titokregény"-ből olyan összeesküvési teória integ-
rálódik a regényi történésekbe, amelyek révén a dús szövésű cselekménybe 
ágyazódik a nemzetközi politika és a nemzetközivé váló ipar, kereskedelem, 
valamint ezzel összefüggésben: a bűnözés; s mindez nem csupán az egyes 
szubjektumok léthelyzetét meghatározni törekvő történések megannyi eset-
tanulmánya (ami egyébként az elbeszélés megváltozott státusát reprezen-
tálja), hanem az elbeszélő ennek a prózai kornak (Hegel) fő tendenciái után 
nyomoz, és ebből mintegy következik, hogy az egyetemessé mélyülő válság-
tünetek, az ezzel együtt járó egzisztenciális elbizonytalanodások, a történé-
sek szétdarabolódása válnak a prózai epika jellegzetességévé. S hogy itt a Jó-
kai által meghirdetett és kritikusoktól megkérdőjelezett real izmus-romanti-
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ka-felfogása átértékelést kíván,11 arra éppen az 1870-es esztendőktől kezdve 
megszaporodó és följebb részint jelzett műfaji kísérletei utalnak, annyit téve 
hozzá a már elhangzottakhoz, hogy mindennek nyelvi konzekvenciáira is föl 
kell figyelnünk. Arra nevezetesen, hogy az 1850-es esztendőknek a forradal-
mat és a szabadságharcot megjelenítő epikus (eposzi) nyelve differenciálódik, 
a korábban zsánerfiguráknak fönntartott nyelvi humor a groteszk nyelvhasz-
nálat felé tolódik (párhuzamosan azzal, hogy a helyzetkomikum visszafogot-
tabbá lesz, és az akár komikus szituációknak fölfogható jelenetek beszéd-
módjában a Jókainál megszokott szójátékok részint visszavonódnak, részint 
bonyolultabbakká válnak, figurák elrajzolásának eszközeiül szolgálnak, va-
lamint a nyelvi ismétlések újabb formái felé indulnak el). Ehhez azonban fel-
tétlenül hozzá kell tennünk, hogy a korántsem teljesen problémátlan héro-
szok és „fél-istenek" küzdelme messze nem egy balzaci vagy flaubert-i „ter-
minológia" szerint értelmezhető realista esztétika és személyiségfelfogás sze-
rint dekonstruálódik; még akkor sem, ha egyes Balzac-figurák egész lényüket 
átható, központi szenvedélye egy-egy Jókai-alaknál is szemrevételezhető; s 
a zolai, részletező, alapos anyaggyűjtést eláruló leírások mellé Jókai termé-
szetmegjelenítéseit messze nem jogtalanul állította már a kutatás. Igaz ugyan, 
hogy Jókai forrásértelmezése n e m változott jelentősen az évtizedek folyamán, 
de a prózai epika választott előszövegeinek sokrétűsége, s ami talán még fon-
tosabbnak tetszhet, kulturális és szubkulturális, irodalmi és irodalom alatti-
nak vélt értékelése Jókainál (egy romantikus világképen belül) átalakul. 

Ezen a ponton hasznosnak bizonyulhat egy rövidebb kitérő. A realizmus 
nem „váltotta föl" a romantikát, hanem egyfelől párhuzamosan éltek egy-
más mellett a realista és a romant ikus tendenciák és esztétikák, másfelől a né-
met és az angol romantika első és második hul lámának kelet-közép-európai 
befogadása és átíródása nagyjában-egészében azokban az évtizedekben tör-
tént, amikor Balzac, Stendhal és Victor Hugo a regényről és általában a tipi-
kus versus különös viszonyáról kifejtették véleményüket, és ezt regényeik-
kel (Vörös és fekete, Goriot apó, Elveszett illúziók, illetőleg: Л párizsi Notre Dame) 
„hitelesítették". Ennek az lett az eredménye, hogy a kelet-közép-európai ro-
mantikák az 1830-as, 1840-es években egyszerre többféle „nyugat i" roman-
tikára reagáltak, alakították ki viszonyukat mintegy harminc-negyven esz-
tendő német, angol és francia irodalmához/kultúrájához, miközben az anya-
nyelvi, XVIII. századi, XIX. század eleji „kezdemények" esetleg olyan tenden-
ciák, szerzői magatartások, retorikai alakzatok és nem utolsósorban nyelv- és 
irodalomfelfogások körvonalazódásához járultak hozzá, amelyeket a roman-
tikához (általában), később a realizmushoz (általában) ambivalens viszony 
fűzött. Teljesen természetesen n e m általában a romantikának és a realizmus-
nak a befogadástörténetét kísérhetjük figyelemmel, hogyha a magyar, a cseh 
vagy a szlovén irodalom XIX. századiságát próbáljuk meg feltárni, hanem 
meghatározott, olykor egymástól eltérő változatait a romantikának és a rea-
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l izmusnak, méghozzá olyan típusúakat, amelyek valamiképpen konfrontál-
hatok a hazai kezdeményekkel, illetőleg amelyek konfrontációja révén a ha-
zai kezdemények átláthatókká válhatnak. Ez természetszerűleg maga után 
vonja annak lehetőségét, hogy nem feltétlenül a legjelentősebb költők, írók 
kelet-közép-európai jelenléte nevezhető a legfontosabb tényezőnek, hanem 
olykor az ún . másod- vagy harmadvonal szerzői reprezentálnak a hazai iro-
dalomban létrehozható formációkat. Más alkalommal a befogadástörténet 
torzítja a tendenciákat, jól ismert, hogy Chateaubriand XIX. század eleji cseh 
fordítása a cseh nyelvújítás diadalát és (részben) a cseh irodalomszemlélet át-
rendeződését segítette, míg a csehvel egykorú magyar fordítás szinte észre-
vétlenül veszett el a magyar regény „előtörténeté"-ben. 

Annyit már most megállapíthatunk, hogy a „nyugat i" irodalom önmegha-
tározásakor (legyen szó akár romantikus, akár realista megnyilatkozásról) az 
,irodalom alatti"-nak, a szubkulturálisnak minősülő ugyan hamar kért és ka-
pott helyet egy igen széles körűen megvont kultúrameghatározásban, valójá-
ban a l'art pour l'art, a parnasszisták megjelenése és kanonizálódása irodalmi 
körökben ugyancsak kétessé tette a romantika popularizáló kezdeményeit, és 
Baudelaire-től Mallarméig nemcsak a küldetéses irodalom, a költő-próféta ke-
rült furcsa helyzetbe (Rimbaud „látnók"-képzete ellenére), hanem a roman-
tikus vagy romantizált retorika is. N e m is szólva arról, hogy a Stendhaltól a 
,boldog kevesek"-nek küldött irodalmi „üzenet"-et a flaubert-i regénytechni-
ka olyan irodalmi térben finomította tovább, amely a differenciált szemléletű, 
a nézőpontváltásokra fölfigyelő, a regénynyelv zeneiségét meghalló-értékelő 
olvasóknak kedvezett. Míg Victor H u g o (s itt a viszonylag kései Nyomorultak 
című regényre utalok) ragaszkodott részint a romantikus rekvizitumokhoz, ré-
szint s személyiségmegjelenítésnek ahhoz a módjához, amely a titok- és a bűn-
ügyi regényekben formálódott, nem is szólva a morális tendenciáról, amely 
említett regényében azonban jóval rétegzettebben bontakoztatja ki a társadal-
mi megítélés és a személyiség önnevelődése között szüntelenül kibukkanó 
diskrepanciákat. A Nyomorultak szabaduló fegyence, a társadalmi igazságta-
lanságok és képmutatók sorsrontó hatalmától szenvedők, a könnyen azono-
sítható allegóriák (Jean Valjean lenti, csatornabeli útja Mariusszel) akár egy át-
lag kalandregényben1 2 is helyet kaphatnának. Az ellentétekben és a groteszk 
szelídítettebb változatában gondolkodó szerző/elbeszélő azonban mintegy a 
századfordulós tézist megelőlegezendő a látszat-valóság dichotómiájának ke-
retei közé helyezi a történetet, nem is szólva az epizódok történeti és szubkul-
turális (városi folklór) vonatkozásairól. így a tendenciózus, nem egy részleté-
ben didaktikus, a regényből „kibeszélő", filantróp előadásmódot nem pusz-
tán a részint nevelődési jellegű, részint kalandos-„izgalmas" cselekménymon-
dás ellensúlyozza, h a n e m egy összetettebb műfaji szemlélet gyakorlata, amely 
a német korai romantika Gesamtkunstwerk-gondolatának a regényben törté-
nő létrehozását sürgette,13 és amely talán elsőként annál az E. T. A. Hoffmann-
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nál igazolódott, aki éppen a személyiség megosztottságát, a hasonmás tárgyat 
tematizálta, és fantasztikum, pszichológia, tündérmese stb. szintézisét kísérel-
te meg egy-egy alkotásában. Más kérdés, hogy például a Thénardier házaspár 
helyenként félelmetessé növő groteszkje, a Twist Olivért megidéző Cosette, 
Jean Valjeannak részben Vautrinre emlékeztető, részben egy Bildungsroman 
hősét reprezentáló alakja, Mariusnek és rokonságának különféle magatartáso-
kat megtestesítő és a különös irányába térő együttese milyen mértékben foly-
tatója annak a fajta regénynek, amelytől az eposzi funkció továbbgondolását 
várták, illetőleg amely az egyes alrendszerek konfrontációjára vállalkozhatott 
a „polgári kor eposzá"-nak keretein belül (amilyen a történetírás, a politoló-
gia, a jogrendszer, az iparszervezés stb.). Talán szakíthatnók azzal a leegysze-
rűsítő szemlélettel, amely a Nyomorultak típusú regényben csak a romantikus/ 
romantizáló sémákat látja; és Jean Valjean önnevelődésének állomásait úgy 
tekinthetjük, mint kísérletét ez alrendszerekbe való beilleszkedésre (mint ipa-
ros, kereskedő, polgármester stb.). Ha így tekintjük, akkor „sokoldalúsága", a 
képtelennel érintkezni látszó léttörténete korántsem minősül majd hiteltelen-
nek, egy ún. szerzői elhatározás mindenekelőtt morális-szociális tendenciát 
példázó dokumentumának. Azt mindenesetre nem hagyhat juk teljesen figyel-
men kívül, mily nagyra becsülte Dosztojevszkij Victor H u g o prózáját, A pári-
zsi Notre Dame orosz kiadásához előszót írt, és a Nyomorultakat a maga számá-
ra igen fontosnak minősítette. 

Ennek a kitérőnek az volt a tétje, hogy a Jókai által n e m vagy alig deklarált 
„viszony" leírását készítse elő, ami nem annyira Sue-höz14 és Dumas-hoz, ha-
nem Victor Hugóhoz és ahhoz a romantikus regényhez fűzte, amely a ma-
gyar (és jórészt a nem magyar) kritikusok szerint nem pusz tán irodalom alat-
ti forrásokból merített témát, hanem maga is ezeknek az irodalom alatti for-
rásokból származtatható epikának eljárásait hasznosította. A bűnügyi regény 
„deformációja" Victor Hugónál éppen úgy érzékelhető (a Nyomorultak Javert-
je meghasonlott személyiségként lesz öngyilkos!), mint majd Dosztojevszkij 
rendőrfelügyelője esetében (vö. a Bűn és bűnhődés Porfirijének alakjával és 
pszichológiai következtetéseivel, továbbá azzal a kielégületlenségével, amely 
nyomozati „sikere" és lélektani rejtvényfejtése után elfogja). 

S ha Л lélekidomárt nyilván meglepetést keltve ez igen erős kanonikus pozí-
cióban látható művek közelébe sorolom, hangsúlyozván, hogy noha mind a 
regényvégi kiegyenlítődés, mind a lélekidomári személyiség feltételezett egy-
ségessége elkötelezettjének tűnik is az író-elbeszélő, ennek az az oka, hogy e 
messze nem egészen hibátlan mű regénynyelvi differenciáltsága, egymástól 
eltérő forrásainak a cselekményben történő ütköztetése és nem utolsósorban 
a nőalakok „nyelvé"-nek többrétűsége a hiperromantikus szubjektumértel-
mezés ellenében hat; valójában a szinte szuper-egóként ágáló lélekidomár 
története mellé applikálja az elbeszélő a titokregény dickensi kalandosságát 
(beleértve a fegyenclét rejtelmes fordulatait); s még a jelent illúziótlanul, a jö-
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vendőt tudatosan látó főszereplőt sem kíméli meg a személyes tragédiától 
(Godiva halála; e név anagrammat ikus értelmezése ezúttal nem visz köze-
lebb a t i tokregény eseményeinek feltárulásához), a félreértéstől, a kicsinyes 
intrika okozta egyedüllétbe szorulástól, de a megkísértéstől sem. S ha az idill-
be hajló megoldás nem következik ugyan „organikusan" az előzményekből 
(némi előkészítés után mindössze másfél lapnyi jut e „kiegyenlítődésre"), a 
titokregény aktánsai újabb összeesküvésének következményéből ered a lé-
lekidomár családi boldogsága; a mindvégig aktív címszereplő „kivárásá"-t, 
látszólagos passzivitásba merülését jutalmazza „sorsa". Ez mindenképpen 
eltér a korai Jókai-művek történetvezetésétől, hiszen a szuper-ego is ki van 
téve a külső események változásainak, sőt: szeszélyeinek. Lándory - akarva-
akaratlanul - lesz részese, előbb kárvallottja, utóbb nyertese a negatív figu-
rák machinációinak, a „világ"-tól nem függetlenítheti magát , létének idillbe 
fordulása a regény végére tett pontot követőleg realizálódhat. Az Akik kétszer 
halnak meg sem kevésbé leszámolás az illúziókkal, a nyomozó nem választhat 
„jól", kiszolgáltatottja és szereplője a Történetnek. 

A kései Jókai-regények még egy ponton zárkóztathatok az európai regény-
történések fő áramához. A főszereplők hite megrendülni látszik a fennálló vi-
lágrend igazságosságában, és a korábban sejtetett kétségek még 1848/49 hő-
seinek megjelenítésekor is fölerősödnek: a romant ikus séma és hősfelfogás 
torzul. Ennek beszédes jelződése, hogy az eleinte ideálisnak látszó alakok 
groteszk szituációk elszenvedői lesznek, s a De kár megvénülni egy jeleneté-
ben A kőszívű ember fiai egy pátosszal teli, könnyeztető epizódja a szó szoros 
értelmében véve idézőjelbe kerül, a Fráter Györgyben Dózsa parasztháborúja 
csupán rémlátomásként kerülhet a történések közé, Jókai vihart keltett Dózsa-
drámájának emlékezete mintegy a megkísértés mitologémájaként illeszthető 
a történelmi szereplő nevelődési történetébe. Az A mi lengyelünk pedig végle-
gesen és végletesen visszavonni látszik az egykor eposzinak elgondolt-minő-
sített tárgyat, s az eseménysorban megbúvó t ragikomikum elemei a roncsoló-
dó és méltó alakra nem lelhető szubjektumok rajzában artikulálódnak. 

Még egy további mozzanatot érdemes esetleg felidézni ahhoz, hogy való-
ban újragondolhassuk Jókai helyét a XIX. század európai irodalmaiban. Ez-
zel pá rhuzamosan e regények „különös"-ének, groteszkjének, a rájuk látha-
tó fenségesnek jelentőségét és személyiségformáló „aktivitását" az eddigiek-
nél pontosabban érzékeltethetjük. A Szabadság a hó alatt című, inkább tár-
gya, mint „technikája" miatt méltatott mű olyan értelemben Puskin-regény, 
hogy a német és a francia források mellett a magyar Puskin-befogadással lé-
tesít vitaszövegeket. A magyar Puskin-képet elsősorban Bérczy Károly for-
dítása határozta meg, amely nem egyszerűen érintkezik a német Puskin-re-
cepcióval, mindenekelőtt Bodenstedt idevágó munkásságával , hanem az 
orosz i rodalomnak főleg a német közvetítés során kirajzolódó problémakö-
rét is belefoglalja a magyar Anyeginbe. Jókai máshová helyezi a maga Pus-
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kin-személyiségét, s ezt a legbeszédesebben azzal érzékelteti, hogy függelék-
ben közli a Cigányok sikerültnek mondható átültetését. Két tényező említé-
se kívánatos. Először: Jókai esetleg érzékenységeket sérthetett a Cigányoknak 
ilyen kiemelésével, 1859-ben jelent meg Párizsban Liszt Ferenc könyve: Des 
Bohémiens et de leur musique en Hongrie-ja, amelyet 1861-ben magyarul is ki-
adtak A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon címmel. Igen viharos 
fogadtatásban részesült a könyv, a magyar zene, cigány zene fogalmi köré-
nek (általános) tisztázatlansága, valamint a magyar zene-cigány zene egybe-
mosódása kapcsán fölmerülő több imagológiai probléma természetszerűleg 
nemcsak a magyar zene-„értő"-ket, hanem Jókait is foglalkoztatta; a helyen-
ként indulatos reakció a nemzettudat kérdéskörét is vi tatémává avatta. Má-
sodszor: Jókai életművében aztán ez a magyar-cigány probléma több ízben 
visszatért, nemcsak A cigánybáró (Szaffi) szövegi és zenei anyaga tanúskodik 
erről, hanem a legbeszédesebben talán A fekete vér című kései, Bach-korszak-
ban játszódó regénye, amely ráadásul (cigány/magyar) zenei vonatkozásokat 
tartalmaz. Visszatérve a Puskin-regényre, szinte meglepőnek tetszhet Jókai 
állásfoglalása, a Cigányok megismertetése a magyar olvasóval a megszokott 
Puskin-képtől eltávolítás; fordításából efféle mondatok idézhetők: „O most 
a szabad föld fia", „Az if júság szabad, mint a madár! / Ki rakhat láncokat 
a szerelemre.. ." A vajda megrovó szavát szintén ideírom: „Szabadság csak 
magadnak kell". A mű értékelése Dosztojevszkijhez fűződik , aki nagy ha-
tású Puskin-emlékbeszédében állította: „Alekóban Puskin már felfedezte és 
zseniálisan bemutat ta a szerencsétlen vándort, aki nem leli helyét saját hazá-
jában, a történelmi orosz mártírt , aki oly történelmi végzetszerűséggel buk-
kant fel a néptől elszakadt társadalmunkban." Ami a poéma messzibb távla-
tú értelmezését/értékelését illeti, Dosztojevszkij ekképpen ír: „Új, megkapó, 
elragadó volt minden, a költeményben tele eredeti eszmékkel, magasban járó 
gondolatokkal; tűz, vad szenvedély kifejezése, merész eszmejárás és igéző le-
írások, és [...] amellett mily természetes egyszerűség." 

Jókai regénye előbb jelent meg, mint Dosztojevszkij e lmondta volna emlék-
beszédét, annál érdekesebb, hogy össze lehet vetni az eltérő ki indulópontból 
egymás felé közelíthető nézeteket. A Jókai-regény címében a „szabadság" a 
poémának is kulcsfogalma m e g a regényalakoké is. A „hó alatt" földrajzi be-
határolás a m ű oroszosságára céloz; Puskin poémája annak a természetinek, 
városi civilizációtól romlatlannak szembeállítása az interperszonális viszo-
nyok kötöttségéhez ragaszkodó városival szemben, amely ellentét fölvázoló-
dása Jókaitól sem volt egészen idegen. S itt n e m elsősorban a Sárga rózsa pusz-
ta-rajzára é rdemes gondolnunk, hanem a Petőfi nyomában járó útirajzokra, 
regényrészletekre (akár az Egy magyar nábobéra), amely(ek) mellett a nagyvá-
rosi vízió (az És mégis mozog a földben például) is helyet kaphat . A Jókai kép-
viselte szabadságfelfogás elmozdult az 1848/49-ben szintén mozgékony és 
olykor meglepően változatos nézetektől, már csak azért is, mivel a Jókai-mű-
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vek „világát" aligha érdemes egységesnek elgondolni. Éppen a szabadság-
eszme késztette arra, hogy szembenézzen a nemzetiségi kérdéssel, valamint 
a felvilágosodástól örökölt emberbarát vagy hazafi di lemmával, s így több 
helyütt az európai l iberalizmus állam- és nemzeteszméjét gondoltassa el sze-
replőivel. A Herder népszerűsítette szláv legenda nyomán méltányolta és ér-
tékelte a magyarországi szlávok népköltészetét/művészetét, sürgette műve-
lődésük támogatását, épített ki jó kapcsolatokat a nemzetiségi irodalmak né-
hány személyiségével, ugyanakkor a nemzetiségi törekvéseket, kiváltképpen 
ha azokban „államellenes", „szecessziós" mozzanatokat fedezett föl, elítélte; 
Jókai az idők folyamán egyoldalúbbá, bár sohasem egyoldalúvá váló szabad-
ságképzetét a dualista korszak államának fenntarthatósága viszonylatában 
igyekezett (újságcikkeiben és szépirodalmi műveiben egyaránt) „realizálni". 
Az Egy játékos, aki nyer egyfelől a (pán)szlávnak tartott politikai aspirációk el-
lenzésének talaján fakadt, másfelől viszont a népköltészet bevonásával e pán-
szláv törekvések ellenében működő természetit, romlatlant állította. Már 
csak azáltal is, hogy a horvát népköltészet ama nemzetegyéniségnek kifejező-
dése, amelynek betagolása egy össz-szláv gondolatkörbe és politikai egység-
be a nemzetegyéniség elvesztését eredményezhetné. S hogy Jókai ily magas-
ra értékelte a déli szláv népek, ám éppen ú g y a szlovákok népköltészetét/mű-
vészetét, abban a XVIII-XIX. századi magyar etnográfiai gondolkodás mellett 
az európai pá rhuzamok is szerepet játszhattak; Jakob G r i m m népszerűsítette 
a szerb nyelvteremtést és népköltési gyűjtést, amely Goethe tetszését szintén 
elnyerte, Mérimée déli szláv népköltészeti misztifikációjával még Puskint és 
Mickiewiczet is megtévesztette. A francia irodalom szerbség-képének1 5 ala-
kulása párhuzamos a magyar irodaloméval, a Balkánon utazó és utazásáról 
kötetet kiadó Urházy György (Keleti képek, 1854) Jókai munkatársa, m ű v e Jó-
kai forrása volt, beszámolója a balkáni vámpírhitről és történetekről ugyan-
csak a francia irodalom hasonló írásaival konfrontálható. Mármost Jókai 
élénk érdeklődése a magyar és magyarországi nem magyar népek etnográfiá-
ja, kiváltképpen népköltészete iránt nem csupán „nemzetiségi" tárgyú mű-
veinek couleur locale-jának „háttéranyagát" szolgáltatják (azt is, mint a De 
kár megvénülni című regényének részleteiét), hanem az irodalmi nemzetkép-
kutatást segítenek megalapozni, illetőleg azt a plurikulturalitást hangsúlyoz-
zák, amelynek ellenében működöt t mind a hivatalos magyar, mind a hivata-
los nemzetiségi politika. Á m ez a plurikulturalitás, amelyre valójában első-
sorban Jókai szerb (és feltehetőleg szlovák) olvasói figyeltek föl, a magyar iro-
dalmi népiesség his tor ikumában sem (lenne) mellőzhető. Annál kevésbé, 
minthogy az elsősorban verses anyagot feltáró magyar népköltési gyűjtéssel 
nem szemben, hanem inkább mellett Jókai kezdeményezte a népi, félnépi 
(vagy kisnemesi, falusi) rövidpróza, anekdota-, adomakincs gyűjtését, s a 
magyar néphumorról értekezve maga is imagológiai rajzzal próbálkozott, s 
olyan írásmód és műfa j megalkotását célozta meg, mármin t az anekdota be-
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illesztését a terjedelmesebb epikába, az anekdota novellává írását, az anekdo-
taalakok regényfigurává alakítását, amely nemcsak folytatóira lelt a magyar 
irodalomban, hanem az egy időben hangzatos megrovások ellenére a leg-
újabb magyar i rodalomban föltámadni látszik. Jókai gyűjtéséből (elsősorban 
a Vasárnapi Újság anyagából) egy életforma/mód nyelvi közvetítése jut el az 
olvasóhoz, rétegszemlélet, amely meghatározott nézőpontból provinciális-
nak tetszhet, más szemszögből éppen nyelvisége és történetformálása révén 
az allegorizálódás vagy egy alternatív kultúrafelfogás felé muta that . Ugyanis 
ezek a rövidtörténetek többnyire kilépnek a szűk körbe vont „történetiség-
ből", a megnevezett személyiség egyszeri esetéből, s a történelem „nagyelbe-
szélésével" szemben az alulról szemlélés kiselbeszéléseit állítják alternatíva-
ként (mint az majd Hasek Svejlqében fog beszédes igazolódáshoz jutni). Jókai-
nak feltűnő érdeklődése a népdalok, a kollégiumi énekköltészet, az énekes-
könyvekben megőrzött műdalok iránt (nemcsak szövegük, zenéjük iránt is) 
hagyományértelmezéséből fakad, amelynek révén könyvtárában és regény-
írásában nem csupán a „magas" irodalmi, hanem a magas irodalmiból/kultu-
rálisból kiszorult (magyar és nem magyar) anyag jelentőségére is fény derül-
het. Jókai „világirodalmi" olvasmányairól keveset tudunk, nagy valószínű-
séggel hagyta maga mellett elsuhanni a XIX. század számottévő irányzatvál-
tozásait, jóllehet eljutottak hozzá. Márai jegyezte föl naplójában: „Mintha 
nem olvasta volna a korabeli nyugati, orosz és amerikai i rodalom remekeit: 
Tolsztoj, Flaubert, Maupassant , Thomas Hardy, Hawthorne regényeit. [...] 
Jókai mintha nem eszmélt volna, hogy a regény műfaji, szerkezeti sajátossá-
ga változáson esett át . . ."1 6 Ez utóbbiban nem vagyok bizonyos; inkább úgy 
fogalmaznék, hogy talán nem elsősorban a kortárs világirodalom döbbentet-
te rá Jókait a Márai említette váltás kikerülhetetlenségére. H a n e m részben az 
a szubkulturális anyag, amely legtöbb kései, de legalább az 1870-es évektől 
kezdődő per iódus epikájának forrása lett. Azok a kuriózumgyűjtemények, 
Pitaval-kiadások, útleírások, memoárok, naplók, iratgyűjtemények, amelyek 
immár a XX. századi történeti kutatás számára nélkülözhetetlenek, részint az 
egykori „hétköznapi élet" rekonstruálásakor, részint a kulturális antropoló-
gia művelésekor, Jókai számára mindenféle történet hitelesítői lettek, hiszen 
nem a hivatalos és hivatásos történetírás álláspontjára volt kíváncsi; hanem 
arra, mi rejtőzik esetleg ez álláspontok „mögött"; sőt a saját maga által is 
időnként képviselt nemzeti narratívával szemben az Annales-iskolában létre 
támadó „vie quotidienne" foglalkoztatta. S hogy szinte élete végéig hitte a 
Victor Hugo kidolgozta groteszket struktúraalkotó tényezőnek, bőségesen 
lelt anyagra ebben a szubkulturális irodalomban, a fantaszt ikumot a nem hi-
vatalos tudat közvetítette létformának élve meg. Megtévesztő az a meseiség, 
amely eláradni látszik Jókai történetmondásán, korántsem oly ártatlanok 
ezek a történetek, A tengerszemű hölgy a szem erotikáját írja önéletrajzinak ál-
cázott epikába, csak valamivel rejtettebben azoknál, akik a XX. században ha-
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sonlóképpen mutattak föl „veszedelmes viszonyok"-at. A kései regények ero-
tikája persze nem a Zola-regényekéivel hozható párhuzamba, ám aligha mel-
lőzhető teljesen az a kihívás, amely a XIX. század utolsó harmadának európai 
epikai váltása felől érte. Az irodalminak és ún. i rodalom alattinak ez a keve-
redése (nem csak a h u m o r o s művekben) azt a látszatot keltette, Jókai hatás-
vadász elemeket csempész regényeibe, hogy hanyatló írói erejét elfedje. A kri-
tika nem ismerte föl, hogy irodalminak és nem irodalminak ez a közös neve-
zőre hozása egyidejű a Márai hangoztatta regényváltással Európában; és mai 
szemmel nézve akár merész és úttörő kísérletnek tekinthető. Hiszen mára a 
szubkulturális beiktatása az irodalomba polgárjogot nyert, a horrorszerű, a 
fantasztikus, a rémregényes stb. „helyi értéke" változott, mondhat juk úgy is, 
felértékelődött. A kései Jókai elbizonytalanodó és/vagy megosztott szubjek-
tumai a hazai és az európa i személyiség válságára döbbennek rá, mintegy a 
labirintusi egzisztencia, a kényszerűen rossz választások alanyának szerepé-
vel kénytelenek beérni. Ennek következtében nem fogadhatják el a hivatalos/ 
hivatásos történetírás által felkínált változatot a létezés nemzeti-történeti ér-
telmezésére, hiszen tapasztalataik ennek el lentmondanak. Ott kénytelenek 
keresni, ahol szembesülhetnek önmaguk választási lehetőségeivel. Igen jel-
lemző példa a Rákóczy fia című regény, amely látványos elmozdulás a Szeret-
ve minci a vérpadig Thaly Kálmántól (is) ihletett, kalandregényi elemeket bő-
séggel tartalmazó „nagyepiká"-jától; annál is inkább, mert az első rész Rákó-
czi-kultuszára több olyan szövegréteg rakódik rá, amely a szubkulturális 
megközelítésnek kedvez. Ez a szubkulturalitás részint visszautal Victor Hu-
gónak A párizsi Notre Dame-jára, részint előretekint a mai áltörténeti, álmesei 
narratívára. Ez a köztes helyzet leginkább a regény első részéről állítható, in-
nen elkanyarodik a cselekmény egy „privát" történet irányába, amelynek 

„meseisége", „intim szférája" az első részétől eltérő epika teremtődését teszi 
lehetővé. Aligha derí thető ki teljes bizonyossággal, a regény melyik része ha-
tott Krúdyra olyannyira, hogy egy helyütt Jókai legszebb regényeként minő-
sítette (nem kifejtve, csak egy odavetett mondatban); ám az minden bizony-
nyal kijelenthető, hogy a történelemnek és benne a történeti személyiségnek 
elválasztása a „nagyelbeszéléstől" (Rákóczi Györgyöt, a fejedelem kisebbik 
fiát sorsa arra rendelte, hogy egy illúziókkal teli vagy dezilluzionista törté-
neti regény hősévé váljék) hozzásegíti az írót akár az ellen-történetiregény 
megalkotásához. Hiszen a történelem itt legfeljebb kulissza, a cselekmény a 
pittoreszk elemek előtérbe kerülését igényli, s a fantaszt ikumnak m e g a gro-
teszknek ad teret. A kései Jókai-regényekben általában egymás szomszédsá-
gában vagy egymással összeszövődöttségben látjuk a fantaszt ikumot és a 
groteszket, s ennek révén valósul meg az a regényalakzat, amelynek például 
A Kráó az egyik (ismétlem: méltatlanul elhanyagolt) változata. 

Nyilván nagyon merész ugrás (bár időben nem túlságosan nagy a távol-
ság), ha a XX. század elejének francia avantgarde szerzőjét idézzük meg, 
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Apollinaire-t, akinek Magyarországon kevesebbet emlegetett kisprózája rész-
ben hasonló forrásokból táplálkozik, részben a közép-európai „misztikát" 
poétizálja át, lett légyen szó Sainte Adorata című kisprózájáról (ennek magyar 
vonatkozásai is vannak) és még inkább Le Passant de Prague-ró\ (A prágai 
vándor), amely részben összejátszatja Victor Hugo révén a cseh és a francia 
irodalmi kultúrát, részben az Ahasvérus-történet beiktatásával a hétközna-
pi történetet egy másik, „rejtelmes" síkba tolja át. A német balladaköltészet-
től a ponyvanyomtatványok anyagáig, a nemzetközi mondáktól kezdve a 
francia történelem epizódjaiig zsúfolódnak Apollinaire műveibe a hagyomá-
nyos felfogásban ily összeszövődöttségben költészetidegen előszövegek; ám 
az avantgarde azáltal igyekszik új nyelvre lelni, hogy össze nem egyeztethe-
tő motívumokat , történéseket, irodalmi és szubkulturális „anyag"-okat egy-
másmellettiségűkben, azonosértékűségükben, „szimultán" szemlélteti. S bár 
Jókai regényírása aligha olvasható egy avantgarde felfogás szerint, a roman-
tikus és realista esztétika XIX. századi magyar képviselőit érezhetőleg zavar-
ba hozta az irodalmiságnak eltérő regényi értelmezésével, és ez értelmezés-
nek éppen a szubkulturali tásra támaszkodás az egyik fontos tényezője. Ennek 
megfelelően változik Jókai regénynyelve, és nem egy regény éppen ezt a vál-
tozást, a műfaj i váltást kíséri nyomon, mint például az Öreg ember nem vén em-
ber, amely a négyféleképpen elmondott, azonos alapgondolatot variáló törté-
nethez keresi a megszólalás elfogadható modusait . A XX. századi próza felől 
olvasva az egykor hatásvadásznak vélt elemek jelentősége (ismétlem) felérté-
kelődik, s a töredékesség, a narrátori szerep gyengítése egy korszerűbb alak-
zat megteremtését ígéri. Amit néhány kortárs öncélú különcködésnek vagy 
szerkesztetlenségnek bírált, az mai i rodalomértésünkben a bricolage-techni-
ka felé mutat . Az úgynevezett túlzások és következetlenségek az egynemű-
ség és teljesség megtörésének lehetőségével kecsegtetnek. Ilyen értelemben 
Apollinaire ideidézése talán mégsem a legnagyobb képtelenség. Már csak 
azért sem, mivel Jókai (Victor Hugo nem méltatlan társaként) jövővíziójában 
részint a „technikai civilizáció" mitologizálódik, a létezés „daidaloszi" ve-
tülete igyekszik korszerű formára lelni, és ekként antik mítoszi és jelenkori 
íródik-olvasódik egymásra; s a romantikának ebben a változatában föllelhe-
tő az a lehetőség, amely a modernség egy változatában (természetesen újra-
strukturálva) széleskörűen és alaposan kidolgozva megjelenik. Ami kivált-
képpen érdeklődésre tarthat számot, hogy Victor Hugo groteszk-felfogásá-
nak jókais változata olyan elbeszélői felfogásokkal érintkezik, amelyek révén 
az „önazonos" jellemek megalkothatósága kérdőjeleződik meg: Jókai epo-
szi hőseinek története az 1870-es esztendőkkel befejeződik, és egy másik tör-
ténetnek adja át a helyét. Az Egy játékos, aki nyer több alakban színre állított 
hőse egyszerre játszik el a nemek közötti átlépés, kis túlzással: átjárhatóság 
eseménysorával, és a különféle társadalmi szerepek különféle nyelviségével, 
valamint ez egymástól eltérő létszférák (politika, „játék", szerelem stb.) nyel-
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veivel. Ugyanakkor a különféle nyelvek egymáshoz képest „komplementer" 
jellegűek, n e m annyira vitatják a másik létezését, mint inkább annak a hiány-
nak a betöltését végzik, amely a másik nyelv korlátozott érvényességéből fa-
kad. A regény előszövegei az elbeszélői tájékozódás összetettségére enged-
nek következtetni, a hírlapirodalmi, a népköltészeti, a politikai, a társasági 
lét köréből származnak a regénybe épített információk, amelyek aligha képe-
sek egységes világrenddé összeállni. Talán éppen ez a megosztottság, rende-
zetlenség a tárgya a műnek. Olyan értelemben, miszerint a világban magukat 
leplező, maszkot öltő, valódiságukban nem mutatkozó személyiségek ágál-
nak, akiknek „többnyelvűsége" nem a megértést segíti, h a n e m a rejtett célo-
kat szolgálja. E célokat e lérendő a használt „nyelvek" csupán eszközök (e fel-
ismerés a Szegény gazdagok Hátszegi báróját szintén e körbe vonja), amelyek 
révén a személyiség legfeljebb az inautentikus beszéd létrehozására lesz ké-
pes, így megfosztatik attól, hogy „valódi" beszélgetés alanya lehessen. A gro-
teszkbe fo rdu ló befejezés, az excentrikusnak tűnő lezárás (a főhős különös 
halála), amelyet az elbeszélő tárgyilagosan kísérel meg előadni és magya-
rázni, visszafelé hatva kérdőjelezi meg a bűnügyi és/vagy a titokregény ál-
tal art ikulálódó „fenséges"-t, s a különöst olyan esztétikai tényezővé avatja, 
amelyben a túlzás szinte a komikumba csap át, illetőleg amelyben egy termé-
szettudományos-zoológiái magyarázat igyekszik megfosztani a jelenetet ex-
centrikusságától. Az Egy játékos, aki nyer e jelenete, valamint az epilógus funk-
ciójú utolsó lapok korántsem egy szerzői/elbeszélői igazságtétel, nem a mo-
rális tanulságok levonása jegyében fogalmazódtak meg, s így részint a tör-
ténet visszazáródik a regény egyik nyelvébe, részint a hangsúly áttevődik a 
személyes szférára. A kalandregényt ennek következtében el lehet vonatkoz-
tatni attól a „napi politikai" háttértől, amely születéséhez minden bizonnyal 
erőteljesen járult hozzá. Ugyanakkor konfrontálni lehet a XIX. század végén 
messze nem korszerűtlen és nem csupán a közönségigényt kielégítő művek-
kel; talán éppen ellenkezőleg, a kalandregény alakzata az elbeszélői megté-
vesztés segítségével közvetíti azokat a szubjektumproblémákat , amelyek Jó-
kai romant ikus személyiségfelfogását a századfordulós modernségéhez vi-
szik közelebb. Ugyanis a bármily játékosan „végrehajtott" én-sokszorozódás 
(amely legalább egy időre zárójelbe teszi az én-1) előbb a játékot mint a leple-
zés eszközét viszi színre, u tóbb az én-ek által beszélt nyelvek hiteltelenedését 
eredményezik. „Der Roman ist ein romantisches Buch" (A regény: romanti-
kus könyv) - írta Friedrich Schlegel. Talán a Jókai-életmű is összefoglalha-
tó Schlegel e mondatával; Jókai romantikájában és regényeivel valósul meg 
az, amit Schlegel olyannyira várt, elbeszélés, ének és más formák keveredé-
se.17 Még egyszer, Jókai romant ikus regényíró, szembesíthető a XIX. század 
romantikus regényelméleteivel, és szemlélhető a századfordulós modernség 
egy változata, de talán még a posztmodern felől is.18 
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ban: Mark NIEMEYER, Poe and popular culture 

- The Cambridge Companion to Edgar Allen Poe, 
szerk. Kevin J. HAYES, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, 205-224. 

15 Pavle SEKERUS, Les Slaves de Sud dans le 
miroir français (1800-1850), Beograd, Zaduzbina 
Andrejevic, 2002. 

16 MÁRAI: a 2. jegyzetben i. m. 
17 A 13. jegyzetben i. m. 
18 A Kráó a modernség egyik „emblémá-

ját", a „Medúza szépség"-ét teszi meg szemé-
lyiségalkotó tényezőnek: „Ön azt hiszi, hogy 
én szép vagyok? - Ez csak álarc! Ez az én igazi 
arcom! / S azzal egy varázsmondattal egyszer-
re torzképpé alakítja át az arcát.. ." Vagy: „így 
nevetve még rettenetesebb volt ez a szép arc, 
mint ezzel a Medúza-torzképpel." Victor Hugo 
nevető embere s a századfordulós modernség 
torzba forduló-fordítható szépsége között loka-

lizálható a Jókai-mondat. A lélekidomár „titok-
regényi" megalkotottságával nincs ellentétben 
a nyelvi humort célzó elidegenítő elbeszélői ef-
fektus. „A táncosnőt úgy hítták, hogy »Scilla«. 
És így beteljesült, hogy »incidit in Scillam, qui 
vul t evitare Charybdim«. Kérem, u ram, ne üs-
sön agyon, hogy ilyen rossz szójátékot csiná-
lok, de szeretek vele dicsekedni, hogy iskolába 
jártam." A latin monda t fordítása: a Scillába 
esik, aki meg akarja kerülni Charybdyst. A gö-
rög mitológiából, az Odysseiából ismerős rém-
alak, amely a hajózóra leselkedő veszélyeket, 
az örvényt s a sziklát allegorizálja. Vö. Der neue 
Pauly Enzyklopädie der Antika, szerk. Hubert 
CANCIK und H e l m u t h SCHNEIDER. Bd. 2. 
Stuttgart-Weimar, 1997, Metzler, 1111. hasáb 
(a lexikonban idézett alak: Incidis [incidit] in 
Scyllam cupiens [qui vult] vitare Charybdin). 
A pittoreszk regényrészlet és a vele kölcsönha-
tásba kényszerített mitológia tú lmuta t a szó-
játékon, különös tekintettel az elbeszélői sze-
repre. Ami a Jókai-nyelv „plurikulturalitás"-át 
illeti, arra figyelmeztetnék, hogy a Kisfaludy 
Káro lyná l m á r e g y m á s s a l szembeál l í to t t 
szociolektusok (a latinos-jogi, a németes-fran-
ciás külföldieskedő, a „magyaros"-pozitív, pél-
dául A kérőkben) Jókainál egyre inkább vagy 

.,csupán" szembesítgetnek, netalán együtt köz-
nyelvi megnyilatkozásokként érzékeltetnek. 
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JÓKAI MÓR ÉS A VILÁGIRODALOM 

Függelék 

Az Akik kétszer halnak meg egy rövid részletével igazolnám, hogy az említett 
titokregényi, olykor a fenségest megcélzó, jellegzetesen romant ikusnak gon-
dolt előadás milyen módon lazul föl, részint a m inden tudó elbeszélő köz-
reműködésével, részint azonban e mindentudáshoz n e m egészen illeszkedő 
hangvétel, a regényszerüség hangsúlyozása segítségével. E részlet az ingado-
zó nyelvhasználatra is példa, nevezetesen a forradalmi események nemzeti 
jellegét színezi az, hogy a német nyelvű terminológia néhány elemének bele-
csempészése hitelesíti a megjelenítést. A szakszerűség párosul a visszatekin-
tés iróniájával. 

A mai Werndl- és Snider-korszak emberének szükséges megmagyarázn i , h o g y m i volt 
az a gyutacs. - Ezt néme tü l úgy hítták, hogy „ Z ü n d e r " . Mikor a kovács szerszám helyébe 
feltalálták a vegytani gyutacsot , hát akkor ennek az alakja o lyan volt, mintha egy vékony, 
lapos szalmaszála t csináltak volna lágy vasból, s közé volt szor í tva a robbanó anyag , azt 
d u g t á k bele a puska lyukába, arra csapott rá a fegyver sárkánya, ú g y sült el. A m i n t aztán 
a l őkupak (kapszli) fel lett találva, az egész á tmenet i korszakot a lomtárba dob ták , ott he-
vert évt izedekig, míg végre eljött az ideje, hogy 1848-ban s nemze tő r ség fölfegyvereztes-
sék: annak a számára az tán előkeresték a fegyvertárból ezeket a gyutacsos p u s k á k a t . Jó 
fegyverek voltak azok nagyon; csakhogy azt a bolondságot , amive l el lehetett őke t sütni, 
sehol e vi lágon n e m fabrikálta m á r senki. Ilyen fegyverekkel kezd ték meg a had j á r a to t a 
mi „kor társa ink" („őseid", kegyes olvasó). 

S hogy a „szuper-ego"/nyomozó esetében a nyelvi megelőzöttség tudato-
sulása a nyelvnek nemcsak megkerülhetetlenségét hangsúlyozza (a jelentés-
adás lehetségességének viszonylataiban), hanem többfelé nyit, a nyelvi ha-
tárátlépés irányába, nem utolsósorban az öniróniáéba, arra legyen példa a 

„lélekidomár" nevének „anagrammatikus" olvasata, a magyar nyelv zenei-
ségével szemben a francia „tagolás" más értelmezésre hívja föl a figyelmet: 
Lándory-L'áne doré (azaz aranyszamár). 

19 


