
I m r e  L á s z l ó

Szajbély Mihály: Jókai Mór

Egy Jókairól szóló (méghozzá pályaképszerű felépítést is ígérő) monográfia olyan 
elemi érdeklődés teherpróbájára (próbaterhelésére?) kénytelen számítani, hogy 
(mintegy védekezésképpen) eleve a feladatszűkítés, a terep- és vizsgálatkijelölés 
pozíciójába kerül. Szajbély Mihály könyve egyfelől a tárcaregényre, az újságokban 
folytatásokban megjelenő kalandregényre koncentrál, másfelől a mese, a csoda
szerűség poétikáját veszi alapul. Azok hagyományát folytatja tehát (Zsigmond Fe- 
rencét, Sőtér Istvánét), akik szabadulni kívántak az analízis, a lélektani hihetőség, 
a valóságigény legkövetkezetesebben Gyulai Pál és Péterfy Jenő által képviselt 
követelményétől. R ám utat, hogy „létezik a regénynek egy olyan típusa, amelyet 
nem  a valószerű, hanem  a csodás tesz működőképessé, és be kell látni azt is, hogy 
az ilyen típusú műalkotások között éppúgy léteznek jó  és még jobb, m int rossz és 
még rosszabb alkotások.” (58.) Ez a kiindulás közös vonásokat mutat a Szilasi László 
által kezdeményezett, majd Nyilasy Balázs által kidolgozott, ajókai „románcossá- 
gára” irányuló kérdéskörrel.

M aga Jókai (bár elég nehéz rekonstruálni irodalomszemléletét) nem  biztos, 
hogy el tudta különíteni a rom antika szintjeit. Magyarán: aligha érzékelte a maga 
Victor Hugóhoz és Charles Dickenshez fogható írói nagyságát a nyelvileg és gon
dolatilag igénytelen Eugéne Sue-höz, a (,,bedolgozók”-at alkalmazó üzletszerű 
„regénygyártó”) A lexandre D um as-hoz, az idősebb korában m egism ert és szin
tén követni próbált, de művészi szempontból végleg szegényes Jules Verne-hez ké
pest. Szajbély tehát annak példáját adja, hogy jobban érti Jókait, m int az önmagát 
annak idején, s mást tud láttatni benne, m in t a realizmust igénylő bírálói.

M indem ellett a 21. század fogalmaival próbálja átélhetővé ten n ijó k a i folyta
tásos regényeinek egykori hatásmechanizmusát. Igaza lehet például abban, hogy 
a 19. század tárcaregényei azon kor szappanoperáinak m inősíthetők. M indkettő 
ben meghatározó az üzleti cél (nem véletlen, hogy Gustave Flaubert vagy Lev N yi- 
kolájevics Tolsztoj nem  közöltek regényeket apró folytatásokban) és erős a színvo
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nal-ingadozás. Sőt alkati különbözésre is sok példa akad. A Picku’ick klub a folyta
tásokban közölt regény egyik első, s főleg egyik alaptípusa, mégsem tárcaformájú 
kalandregény, hanem  a nyelvi hum or, a gazdag és kedélyes emberlátás rem ekm ű
ve, melyből egyébként Jókai, s később M ikszáth Kálm án roppant sokat tanult. 
Ez a fajta nyelvi hum or az, ami majdnem teljesen elvész ajókai filmadaptációkban, 
melyekben éppen elég izgalmas és színes esemény képes biztosítani a néző szóra
kozását, csak éppen a lényeg, a szerzői szöveg- és életértelmezés tűn ik  el. Nagyon 
izgalmas filmet lehetne csinálni például A  lékkidomárból (van benne különös alak 
és meglepő fordulat bőséggel), ám a szerzői kom m entár és beállítás sokkal fonto
sabb ezeknél, m indjárt a regény elején: „Furcsa a m agyar politika! Olyan, m int 
a magyar kard: az egyik oldala éles, a másik tompa és sima és mégis ugyanaz a kard.” 
Az adaptációnak mégsem a film - vagy a tévésorozat az igazi kudarca. A 320. 
lapon arról olvashatunk, hogy a jubileum  alkalmából megpróbálkoztak a regények 
novellaátirataival, sőt riporteri stílusban történő  átdolgozásával. (M intha egy 
B eethoven-jubileum ot azzal ünnepelnének, hogy a szimfóniák zongora átiratát 
vagy a hegedűverseny elfütyölésének felvételét teijesztenék az igazi művek helyett.)

Szerzőnk a műfaj (a tárcaregény) dolgában finom distinkciókkal él, amikor azt 
tételezi fel, hogy a Szomorú napok még úgy készült, m int a Hétköznapok, tehát csak 
a m ár befejezett regény részleteit akarta közölni folytatásokban. „Jókai 1848-ban 
még nem  folytatásos regényben, hanem  folytatásokban közölt regényben gondol
kodott. A kettő közötti különbség lényegi, ugyanis amíg a folytatásokban közölt 
regény valódi m édium áig csak a könyv alakban való megjelenésekor ju t el, addig 
a folytatásos regény számára a könyv csupán másodlagos, koránt sem »testre sza
b o t t  forma.” (88.) Azt azután egyes regények tüzetes vizsgálata tárhatná fel, hogy 
az egyes folytatásokban m ikor érvényesül a kényszerű poentírozás vagy az elsietett 
befejezés szándéka, s Jókai mely esetekben képes egészben látni, összefüggésben és 
okokban, rendszerben vagy költői összefüggésekkel alkotni.

A könyv egyik legizgalmasabb belső polémiája Gyulaihoz kapcsolódik. Szer
zőnk megpróbálja magát távol tartani a két legjellemzőbb (s egymással kibékíthe
tetlen ellentétben álló) beállítástól. Az egyik szerint Gyulai (a regény 19. századi 
fejlődésének logikáját megértve) a lélektani hitelesség, az elemző társadalomrajz 
aktuális követelményével próbált értékes és időtálló epikára ösztönözni a vad
rom antika rikító túlzásaival szemben, s D um as-t és Sue-t elutasítva Iván Szerge- 
jevics Turgenyev és W illiam  Makepeace Thackeray követését javallotta. A másik 
szerint G yulainak nem  sok érzéke volt a rom antikus extázis, az emocionális és 
poétikus valóságmegközelítés iránt, s szűkkeblűén a kor legnagyobb prózatehet
ségeit, Jókait, majd M ikszáthot marasztalta el részben etikai alapon. Az ilyesfajta 
egyszerű képletre redukálás azután szükségképpen nem  számol azzal, hogy Gyulai 
művészi és kritikai életművének kronológiai és horizontális kiteijedése és m ódo
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sulása is igen jelentékeny. Korszerűtlennek lehet m inősíteni például az ő eszmé- 
nyítéselvét, de nem  szabad elfelejteni, hogy mégiscsak ő írta a 19. század második 
felének egyik leghibátlanabb remekművét, az Egy régi udvarház utolsó gazdája című 
regényt, melyben nyoma sincs eszményítésnek, s amely a stílus, az eszméltető kö
zösségi önmegértés, a lélektaniság, de az intertextuális gazdagság tekintetében is 
páratlan telitalálat.

Félreértési lehetőséget rejt magában az is, ha Gyulait a századvég hivatalos fel
fogása képviselőjének látjuk. Valóban sok m indenre volt befolyása, leginkább az 
akadémiára és a Kisfaludy Társaságra, talán a könyvkiadásra és az iskolai tananyag 
értékrendjére is, a királyi párral és a miniszterelnökkel azonban nem  ő volt bizal
mas viszonyban, hanem  Jókai. Az ötvenéves jubileum  alkalmából a médiasztár 
Jókai tehát nemcsak az olvasók kedvence volt, hanem  a hivatalos Magyarországé 
is. Gyulai, Ambrus Zoltán, Péterfy jenő tartózkodó, sőt elutasító véleménye egy 
felsőértelmiségi elit műveltségét, ízlését és értékrendjét tükrözte, a legfelsőbb kö
rök (mint erre többen rám utattak) a Cigánybáró cím ű operett szerzőit, Johann 
Strausst és Jókai M órt tekintették a monarchia két fele igazi reprezentánsának. 
M int a 321. lapon is olvasható: ,,A nem zeti narratíva folyamatos ápolásának és b ő 
vítésének folyamatába illeszkedik bele Jókai ötvenéves írói működésének m egün
neplése, melynek során a nem zet nem  csupán a nagy mesemondót, hanem  saját 
magát is büszkén ünnepelte.”

Szajbély M ihály monográfiájának egyik újdonsága a regények világának a va
lósággal (például a sajtó által közvetített valósággal), illetve írásos forrásaival való 
összevetése. Más kérdés, hogy az író számára sem történelemérzéke, sem tárgyi 
tudása, sem emberszemléletének felszínessége nem  tette lehetővé, hogy forrásait 
megfelelő kritikával (mondjuk a Kemény Zsigmond szintjén) kezelje. Igaz ugyan, 
hogy a Rab Ráby Ráby Mátyás emlékiratain alapul, de az is igaz, hogy (mint az Haj
dú Lajos 1984-ben megjelent, Forradalmár vagy szerencselovag? című könyvéből tud
ható) Ráby a valóságban paranoid, kóros hazudozó és nem  tiszta kezű hivatalnok 
volt. Emlékirata ettől függetlenül még alkalmas lehetett volna arra, hogy II. József 
korának alapellentmondásait tükröző regény írására ösztönözzön. Az emlékiratok 
képtelen állításaihoz való ragaszkodás azonban tönkreteszi a regény szavahihetősé
gét. (Az elemzések éppen azért nagy, elszalasztott lehetőségként beszélnek róla.)

A lélektani abszurditások a nagyszabású, nagy erejű rom antikus regényvilág- 
ban nem  m indig zavaróak (például A  nyomorultakban). Szajbély a legtöbb esetben 
kiváló műérzékkel és értékfelismerő tapasztalattal szól ezekről, m indig az értékre, 
a műegészre figyelve. Persze, vannak pontok, ahol okfejtése vitatható, m int pél
dául A  lőcsei fehér asszony interpretációjának egy pontján: „Jókai regénye m eg
mutatja, hogy K orponaynénak ahhoz, hogy ne árulja el az újabb összeesküvést, 
halottnak kell hinnie azt a gyermekét, aki korábbi árulásának értelmét adta. A re
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génybeli összeesküvők tökéletesen tisztában vannak ezzel a lélektani összefüggés
sel. Ezért küldik fia nevelőjét, a papnak öltözött Pelargust a cellába, s hozzák általa 
tudomására az álhírt, hogy fia nincsen m ár az élők sorában. K orponaynét most 
m ár semmi sem köti az élethez, az összeesküvők névsorának nyilvánosságra hozá
sa helyett nyugodtan megy a vérpadra.” (304.) Valójában azonban m ár ezen álhír 
előtt is, a legkegyetlenebb kínzások hatására sem hajlandó engedni. Pelargus „kül
detése” legfeljebb arra való, hogy a legvégső pillanatban történő megingását (ami
re igen kevés esély volt) is lehetetlenné tegye.

Egyébiránt nem  is a sokat em legetett pszichológiai baklövések a zavaróak, 
m int például Garamvölgyi Aladár viszonya menyasszonyához A z  új földesúrban. 
Inkább azt fájlalhatjuk, amikor Jókai egyszerűen elfelejt foglalkozni egy-egy bo 
nyolult és jellem ző lélektani szituációval. Semmit nem  tudunk  meg például A z  
aranyemberben Tíméa második házasságáról. M ennyire lett boldog a régóta szere
tett és vágyott Kacsukával? Vagy netán a hosszú várakozás utáni beteljesülés némi 
csalódást okozott, m int Dobbin őrnagy számára a végül is elnyert Amélia A  hiúság 
vására bán? N em  az a fő baj tehát, hogy kedvenc hőseit (Kárpáthy Zoltántól Be- 
rend Ivánig) képtelenül sok erénnyel és képességgel ruházza fel (ebben hibás lehet 
„szerencséje”, mely olyan bám ulatos tehetségű és etikai teljesítményű szemé
lyekkel ismertette meg, m int Petőfi Sándor és Görgei A rtúr, Liszt Ferenc és Deák 
Ferenc, Széchenyi István és Arany János), hanem  hogy az igazán tanulságos és 
mély értelm ű konzekvenciákhoz vezető „nehezebb” utat kényelmességből sűrűn 
elkerülte. (Szerencsére nem  m indig, m int erre Szajbély M ihály a kőszívű ember 
házassága kapcsán rámutat.)

A m onográfia azonban nemcsak a közlésforma (tárcaregény) és a m űfajtör- 
ténet (egyszerű formák) dolgában ad új képet, hanem  a regények eszmei-etikai 
arculatával kapcsolatosan is elmozdul az egyoldalúságokhoz képest. Szokás elma
rasztalni Jókai illúziós magyarságszemléletét egészen addig a végletig elmenve, 
mely szerint olyan gyönyörködve feledkezett bele m agyar hősei, tudósai, v ité
zei, feltalálói stb. rajongó bemutatásába, hogy ezzel elaltatta a nem zet önkritikái 
éberségét. M egalapozatlan legyőzhetetlenségi tudatot teijesztett, szorgalom és 
szerénység helyett heroikus felsőbbrendűséget sugalmazott. Szajbély ezzel szem
ben arra m utat rá, hogy Jókai m ár a szabadságharc idején is a Béke-párt híve lett, 
s a Kossuth-féle forradalm i csodavárás helyett a tudomány, a m unka, a racionális 
gazdálkodás, a kultúra eredményeiben rem énykedett, akárcsak Kemény Zsig- 
m ond és Gyulai Pál.

A lőcsei fehér asszony történelemszemlélete is józan és tárgyilagos. (Az iskolai 
tankönyvek még nem  is olyan régen azzal táplálták a m agyar „legyőzhetetlen
ség” illúzióját, hogy nem  katonai vereség és közigazgatási összeomlás vezetett el 
a kurucok fegyverletételéhez, hanem  Károlyi „árulása”.) A  lőcsei fehér (b'^swíj-ban
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úgy van leírva a szatmári béke előtti hetek világa, hogy a kuruc tisztek legfőbb 
ambíciója az, hogy rangemeléssel léphessenek át a birodalmi seregbe, ahonnan an
nak idején R ákóczi seregébe átálltak. A R ákóczi m ellett „kom prom ittálódott” 
nemeseket elsősorban földbirtokaik visszakapása érdekli. Ezenközben az ellen
állók, a fejedelem visszatérésében rem énykedők helyzetérzékelése olyan irreális, 
ami a korabeli olvasókat a Kossuth-emigráció ábrándkergetésére emlékeztethette. 
Nyilvánvaló, hogy a méltányos békét kötő Pálffy (aki teljes büntetlenséget já rt 
ki Bécsben a kurucok számára) és Károlyi kom prom isszum a egy kicsit a 67-es 
kiegyezésre emlékeztethette az olvasót. (Jellemző egyébként Jókai jóindulatú en
gedékenységére, hogy a Rákóczi szabadságharcot mérhetetlenül idealizáló, egyéb
ként függetlenségi párti Thaly Kálm ánt -  tehát politikai ellenfelét -  tudós barát
jának nevezi, akinek köszönetét fejezi ki amiatt, amiért rendelkezésére bocsátotta 
történelm i dokum entum ait.)

Jókai bizonyos „elfogulatlanságai” korábban is ismeretesek voltak, még ha eb
ben sok következetesség nem  is volt. Szajbély M ihály most sikeresen bizonyítja, 
hogy gyakran ábrázolta a múltat és a jelent nemzeti és politikai részrehajlás nélkül. 
Az Erdély aranykora bán a Bánffy-kastélyt feldúló székely csőcseléket ugyanazzal az 
ellenszenvvel jellemzi, m int a Bárdy családra tám adó garázda rom ánokat. A  kő
szívű  ember fiái ugyan a forradalom hőskölteménye, de inkább a szabadságharcé, 
m ert bemutatja a zárdát ostromló, gálád szándékú forradalmi hordát is. A lélekido- 
már párizsi kom m ünárdjai is bestiális „hősök”, ami arra utal, hogy Jókai nagyon 
is tudott differenciálni a spontán népm ozgalm ak ügyében.

Szajbély M ihály hangsúlyozza Jókai többszem pontú, gyakran objektív m a
gyarságképének értékeit, s okkal hozza összefüggésbe az író közéleti tapasztalatai
val A  szerelem bolondjai kapcsán: „A hazafiság álarcába burkolt embergyengeség, 
gyávaság, sőt haszonlesés ábrázolásához szükség volt az ellenzéki újságíró-politi- 
kus Jókai belső ismeretére.” (239.) Aktuális ismeretei eleve képessé tették bizonyos 
kiegyensúlyozott beállításokra. Igaz, a tényeket sokan ismerték akkor is, később 
is. H ogy például „a bosszúéhes m agyarok töm ege Szegeden éppen úgy békében 
élő szerb szomszédjai ellen fordult, irgalom  nélkül k iirto tta  vagy elüldözte őket 
asszonyostól-gyerekestől, ahogy ezt a fanatizált szerbek tették néhány nappal ko
rábban Szenttamáson.” (109.) A köztudatba ezek a tények mégsem mentek át, h o 
lott Jókai („mítoszteremtő m esem ondó” létére is) ebből sok m indent megírt.

Szajbély jó  és rossz dichotómiáját egyenesen a mítoszi struktúrával, magával 
Homérosszal hozza összefüggésbe, akinél görögök és trójaiak közt bűn  és erény 
egyenlő arányban lelhető fel. S valóban: valami hasonló igazságérzet teszi élővé 
A z  új JÓIdesúrban hitvány és nagyszerű magyarok, valamint hitvány és nagyszerű 
nem  m agyarok tablóját. De megvan ez m ár jóval korábban, az Egy bujdosó napló
jában  is. A két csonka vitézben  nem  politikai vagy etnikai alapon húzódik a választó
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vonal. Egy csata után a tábori kórházban együtt szenved egy osztrák és egy magyar 
katona, s köztük em beri kapcsolat alakul ki, m inek következtében „a győztesek 
seregéből kikerült féllábú katona nyugdíjat já r ki az ugyancsak féllábú és koldus
sorsra ju to tt egykori honvédnek.” (117.)

A Homéroszra történő utalással szerzőnk nemcsak etikai szempontokkal szí
nezi az elbeszéléstechnikai észrevételeket, hanem  arra is kitér (az Erdély aranykora 
elemzésének elején), hogy a regényekben szokatlan megszólalásmódok más-más 
epikai hangnem hez kapcsolódva sajátos polifóniát terem tenek (ezt a term inust 
nem  használja) a regélés (mesemondás), a populáris regiszter és az eposzi m odor 
kapcsolatba hozásával. (127-128.) A nnak idején B artajános értekezett erről, b i
zonyos esztétikai tarkaságot emlegetve, Szajbély ezt azzal toldja meg, hogy a befo
gadásra koncentrál: „Közönsége odafigyelésében nem  kételkedik, m ár csak azért 
sem, m ert e hármas hagyomány a regény műfajával ötvözve éppen a kevésbé gya
korlott és kifinom ult olvasóknakjárt kedvébe. Em lékezetükbe idézte a nem zeti 
m últ eposzait, de nem  riogatta őket végtelen hexam eter áradattal. Képeket ígért 
egy meglehetősen képszegény korban, és a mesehallgatás illúzióját, gondtalan be
lefeledkezését: úgy merülhet el az ember a történet gyönyöreiben, m intha azt nem  
íro tt szöveg (többnyire nehezen befogadható) m édium a ju tta tná  el hozzá.” (128.)

Szajbély annak az irodalomtudós nemzedéknek a tagja, amely három  évtized 
során meglehetősen sok m ódszertani innovációnak volt hol tanúja, hol tevékeny 
előmozdítója, m inél fogva most m ár nyugodtan, s kényszer nélkül válogathat an
nak megfelelően, hogy adott esetben a kánontan, a Luhmann-féle koncepció vagy 
a narratológiai formatan konklúzióira van szüksége. Nyilvánvaló azonban, hogy 
akkor van elemében, am ikor m ódszertanilag újat és irodalom történetileg reve- 
latív erejűt tud adni, m int például a Görögtűz történeteiben. Az orosz-török há
ború  idején a napi újsághírek válnak időtálló szépirodalmi művak formálójává: 
„a valóság narrativizálása esetén fontos volt számára, hogy a hírrovatban m egje
lenő inform ációknak m indig legyen tárcarovatbeli páijuk. Ily m ódon tudatosan 
aknázhatta ki a folyt, köv.-ben rejlő lehetőségeket is, m iközben a megszakítást 
(retardáció) az olvasók mégsem egyszerű írói (retorikai) fogásként érzékelték, ha
nem  az egyidejűség szükségszerű velejárójaként. A történelem  által írt valós tö r
ténettel egy ütem ben, szakaszosan jelentkeztek a lapban a fikcionalizált történet 
részletei.” (309.)

A kérdés további vizsgálódást is megenged, hiszen az olvasóra az újsághír és 
a regényfolytatás mellett nagyon sok inform áció és vélemény hathat még egyide
jűleg, melyeket utólag nehéz rekonstruálni. A rról m ár nem  is beszélve, hogy új
sághír és regény között m egdöbbentően rövidre záró kapcsolat is beszédes lehet. 
Gárdonyi Géza A z  öreg tekintetes végére illeszti a főszereplő modelljének öngyilkos
ságáról tudósító újsághírt, nyilvánvalóvá téve, hogy a h ír továbbgondolása, m a
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gyarázatkereső inspirációja közvetlen valóságeredetű. (Egy Pestre költöző vidéki 
földbirtokos otthontalanságából von le mélyre látó pszichológiai és szociológiai 
következtetéseket.) További töprengésre késztethet ezzel kapcsolatban, hogy olyan 
remekművek, m int a Vörös és fekete vagy a Bűn és bűnhó'dés szintén újsághír, sőt gyil
kossági, bűnügyi hír nyomán keletkeztek. (Es itt m ár éppen nem  a valóság, hanem 
annak továbbgondolása a fontos: Dosztojevszkij egy évtizedekkel korábbi francia 
bűnügyből, a magát a társadalmi igazságtalanság megbosszulójának feltüntető ifjú 
rablógyilkos, egy intellektuális bűnöző esetéből tulajdonképpen a radikális, szo- 
cialisztikus eszmék cáfolatáig ju t  el...)

N agyon érdekes és időszerű gondolatm enetre ihleti Szajbélyt a Trenck-re- 
gény. A nnak idején az eredetiség kérdését vetette fel ez a mű, mivelhogy Jókai ol
dalakat vette át Trenck Frigyes önéletrajzából szó szerint. „A mai, posztm odern 
irodalmon és intertextualitáson szocializálódott olvasó számára azonban ez a m ód
szer a mű keletkezési idejét meghazudtoló m ódón modernnek tűnhet.” (300—301.) 
Való igaz, legfeljebb azt lehet hozzátenni: Jókai korában a copyright elvét lényege
sen komolyabban vették, m int manapság vagy a középkorban, amikor a gregorián 
ének szerzőjének vagy a középkori katedrális tervezőjének neve nem  számíthatott 
fennmaradásra. Em e régi korokban az eredetiség felesleges és értelm etlen érték
nek m inősült. A posztm odernben az idézés, rájátszás, betétszöveg stb. tulajdon
képpen egy újfajta eredetiséget megcélzó szövegválogatás és összerakó technika. 
Jókainál az „eltulajdonítás” indítéka ehhez a legkevésbé sem hasonlít, pusztán a 
sietésre vezethető vissza. (Tegyük hozzá: Kemény is, ha nem  is oldalakat, de több- 
m ondatos szövegrészeket vesz át krónikákból vagy történetíróktól.)

Az pedig szintén se nem  középkori, se nem  posztm odern sajátosságjókainál, 
hanem  az életmű bámulatos terjedelm éből adódik, hogy önnön cselekménykép- 
leteit is sűrűn ismétli. (Manapság azt m ondanák erre, hogy magát idézi, netán 
parodizálja, ám m indkét kifejezés erősen eufemisztikus.) Egy helyütt (274.) Szaj
bély M ihály utal arra, hogy az Enyém, tied, övé egyik mozzanata A z  aranyemberre 
emlékeztet: „Az, hogy a feleség (itt a szerető) szobájába vezető titkos lépcső A z  
aranyember után ismét fontos szerephez ju t, első pillantásra ötletszegénységnek, 
egyféle ön-utánérzésnek tűnhet. A m otívum  ismétlődését azonban akár célosként 
is felfoghatjuk: a két regény egymásra rímelését, a különbözések m ögött rejlő ösz- 
szecsengést teszi félreismerhetetlenné.” (274.) Valóban, akár vaskos monográfiá
ban is feldolgozhatok volnának ezek a motívumismétlődések, amelyek rendszerbe 
foglalása akár meglepetésszerűen nyújtana kulcsot e grandiózus regény világhoz. 
Bizonyos m otívum okat m ár részben feldolgoztak (a sziget m int éden, a szegény 
és megalázott rokon lány). Em e m otívum ok funkcionálása és értékmozzanatai 
olyan belső dinam ikát m utatnak, am inek leírása, megfejtése sok újdonságot ígér. 
N em  is beszélve e m otívumhálónak a valóságrelációkkal való összevetéséről: a köz
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tudottan  Tisza K álm ánról m intázott Baradlay Ö dön egy falusi pap lányát veszi 
feleségül (ez az irodalm i sablon), Tisza K álm án viszont a dúsgazdag Dégenfeld 
g ró f lányát (ez a valóság sablon).

Szajbély M ihály könyve eredményekben és ösztönző inspirációkban (mint 
bizonyítani igyekeztünk) egyaránt gazdag. Nem csak bátorságát és tudását lehet 
dicsérni, hanem  önálló beállításait és új szempontjait is. AJókai-rejtélyhez (ha van 
ilyen) ismét közelebb ju to ttunk , s ha netán futja még szerzőnk erejéből, egyszer e 
tém ához visszatérve akár végleges megoldáshoz is elvezethet erudíciója és m ód
szertani kultúrája.

(Kalligram, Budapest, 2010.)
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