
TANULMÁNYOK332

dalmak nagyon tömör történetét és a kiválasztott műfajokban főbb íróit felsoroló 
lista a francia, angol, német és magyar irodalom esetében tartja számon a fabulae ro-
manenses műfaját. Balogh rámutat arra, hogy Szerdahelyhez hasonlóan Schedius is 
nagy hangsúlyt fektet a regényre, ám listáit átnézve feltűnő, hogy elszakadva elődje 
koncepciójától a regények körét sokkal szűkebbre húzza, így már nem tartoznak ide 
az eposzok.86 A külföldi példákat Eschenburg műve nyomán hozza a kézirat, s bár 
nyilvánvaló különbség, hogy az ókori irodalmi előzményeket a Lineae primae egyálta-
lán nem tartalmazza, a sorrend és a szerzők zöme egybeesik, még a németek túlsúlya 
is átszűrődik. A magyar regénylista azonban több szempontból is különleges:

Fab[ulae] R[oma]nenses
1.) Bárótzy. 2.) Mészaros Ignátz. 3.) Dugonits. 4.) Kazinczy Bátsmegyei leve-
lei. 5.) Kálmány in Urania opere periodico. 6.) Kis János 7.) Rozsa Szin 
Gyüjtemény.

Meglepő, hogy a felsorolás tartalmaz önálló és nem önálló kiadványokat (1–4, 7; 
5–6), még érdekesebb viszont, hogy a később Kultsár által oly kevésre becsült Rózsaszín 
Gyűjtemény éppúgy a formálódó magyar regénykánon része, mint Dugonics műve. 
Schedius tehát a műfajt nem osztja ketté morális-ideológiai alapon, még ha az Aesthe-
tica vagy A’ Sánta Ördög tanúsága szerint nagyon is releváns szempontnak tartotta. 
A korpusz esztétikai és poétikai egysége egyúttal azt is jelenti, hogy a szövegek szocio-
lógiája koncepciója jegyében feltárt különbségek ebből a nézőpontból tekintve meg-
szűnnek.

Lehetséges, hogy 1807-ben tényleg tíz regény jelent meg Magyarországon.

86 Balogh, I. m., 465.

BRUNNER ATTILA

Jegyzetek a vitalizmus 
magyarországi történetéhez
Humboldt, Madách, Jókai

„De ahhoz, hogy a Krisztus koporsóját őrizzék, 
mindenekelőtt kell »Krisztus«.”1

1.

A 19–20. század egyik legérdekesebb szellemi irányzata volt a ma vitalizmusnak ne-
vezett, több területen, a biológiában, a fi lozófi ában és a művészetekben átütő hatást 
gyakorló jelenség, amelyről a magyar nyelvű szakirodalomban csak elvétve találni 
utalást.2 Úgy tűnhet, hogy a vitalizmus fogalma sincs tisztán kibontva: jelöl egy élet-
fi lozófi ákkal szorosan összefüggő fi lozófi ai áramlatot3 és egy mára – Magyarorszá-
gon – szinte tökéletesen elfelejtett biológiai paradigmát. (Pontosabban szólva, két, 
egymást követő paradigmát.)4 A vitalizmus főszerepet ugyan elsősorban a 19. század 
első felében játszott, de hatása – közvetlen és közvetett módon egyaránt – egyértel-
műen és végig kimutatható a 19. században és 20. század első évtizedeiben, mivel 
a korszak világra vonatkozó ismereteinek változásai közepette az újonnan megje-
lenő tudományos tételek recepciója egy időben történt. A viták elkerülhetetlenek, 
ugyanakkor a korszak tudományeszméinek szellemében kívánatosak voltak, s a tu-
dományon kívüli területekhez a lehető legszorosabban kapcsolódtak.

1 Jókai Mór, Egy szerény indítvány, Pesti Hírlap 1896. szeptember 10., 1.
2 Úttörő e tekintetben Magyar László András összefoglaló írása, amely azonban számos ponton 

kiegészíthető és újragondolható. Magyar László András, A vitalizmusról, Kaleidoscope 2010, 27–29.
3 Egyes vélemények szerint Nietzsche életfi lozófi ája mint ilyen tárgyalható együtt a vitalista fi lozófusok-

kal, főképp Bergsonnal és Simmellel. Gunter Martens, Vitalismus und Expressionismus. Ein Beitrag 
zur Genese und Deutung expressionistischer Stilstrukturen und Motive, W. Kohlhammer, Stuttgart–
Berlin–Köln–Mainz, 1971, 32–72. Vö. Hanák Tibor, Az elfelejtett reneszánsz. A magyar fi lozófi ai gon-
dolkodás századunk első felében, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1981, 77–80.

4 Montpellier, Göttingen és Edinburgh voltak a 18. századi vitalizmus központjai. Ann Williams, 
A Cultural History of Medical Vitalism in Enlightenment Montpellier, Ashgate, h. n., 2003.; Peter Hanns 
Reill, Vitalizing Nature in the Enlightenment, University of California Press, Berkeley – Los Angeles, 
2005.; Catherine Packham, Eighteenth-Century Vitalism. Bodies, Culture, Politics, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, 2012. A 19. század közepén új nézetek jelentek meg (materializmus, pozitivizmus), amelyek 
hatására a régi hipotéziseket elvetették. (Hans Driesch megfi gyelése szerint e régi vitalizmus 1840 
táján magától múlt ki. Hans Driesch, Geschichte des Vitalismus, Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 
1922, 120–121.) A 19. század második felében, főképp Charles Darwinnal és Ernst Haeckellel vitázva 
bontakozott ki ellenhatásként az újabb életerő-elmélet. A neovitalizmusnak is nevezett lamarckizmus 
képviselői voltak például az említett Drieschen kívül Raoul Francé és később Ludwig von Bertalanff y. 
Vitalism and the Scientifi c Image in Post-Enlightenment Life Science 1800–2010, szerk. Sebastian 
Normandin – Charles T. Wolfe, Springer, h. n., 2013.
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A vitalizmus ugyanolyan diff úz jelenség volt, mint a fogalom, amelyre épült: az erő 
a 19. század elején tudományos fogalomként szerteágazó jelentésárnyalatokat vett 
fel, amelyek az egyes szaktudományok elkülönülését is jelzik.5 E jelentések egyike, az 
életerő mint egykor elfogadott tudományos hipotézis különbözteti meg a vitalistákat 
az életjelenségeket mechanikus úton magyarázó, magukat a vitalistákkal szemben 
racionalistának feltüntető materialistáktól (Büchner, Vogt, Moleschott, Darwin), de 
a dogmatikus lélekfelfogást vallóktól is. Jelen dolgozatban – elkerülve a vitalizmus 
egykorú, vitahelyzetek szülte, gyakran történetietlen (ön)meghatározásaitól6 – olyan 
irányzatok megnevezésére használom, amelyekben az életerőnek mint olyannak meg-
különböztetett szervező-, formáló-, alakító szerepe van.7 Ilyen értelemben a napjaink-
ban „újrafelfedezett” romantikus tudományokkal összefüggésben szemlélhető.8

A 19. században messze legnagyobb természettudós szaktekintélynek számító9 
Alexander von Humboldt által is osztott életerő-hipotézis olyan princípium feltéte-

5 A 19. század elején erő alatt egyaránt értették a newtoni vonzó–taszító erőt, a hajtóerőt, a lendületet 
(impulzust), és a megmaradó energiát. Martinás Katalin, Julius Robert Mayer, a romantikus tudós. A ro-
mantika és az energiafogalom = A romantika terei. Az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei 
a romantika korában, szerk. Gurka Dezső, Gondolat, Budapest, 2009, 121. Martinás éppen az ezekkel 
egyenértékű tudományos hipotézisként kezelt életerőt nem említi ebben a felsorolásban, kétségtelen 
azonban, hogy idetartozik. Az életerő szintén nem szerepel a Czuczor–Fogarasi-féle szótár mechanikai 
és kémiai erőket felsoroló értelmező részénél. Czuczor Gergely – Fogarasi János, A magyar nyelv 
szótára, II., Emich Gusztáv, Pest, 1864, 391–392. (A továbbiakban: CzF.) Szerepel viszont önálló cím-
szóként, amely viszont az erő és él címszavak nélkül értelmezhetetlen. A szótár szerint ugyanis az erő 
főnév az él igével együtt működik: erő az, „ami hatást szül, és folytonosan hatni törekedik”, s az él, ami 
„hatás, működés, erő által lételének jelét adja”. CzF, 487., 497.

6 Így például L. Richmond Wheeler vitalistának nevezett minden olyan elméletet az ókortól saját koráig, 
amely az élőlényt az anyaghoz hozzáadott erő vagy más princípium segítségével magyarázza. L. Rich-
mond Wheeler, Vitalism. Its history and validity, H. F. & G. Witherby, London, 1939. E meghatáro-
zás azonban csak a darwinizmushoz (és az életjelenségek mechanicista magyarázatához) való viszony 
tisztázásakor nyerte el értelmét. Wheeler munkája olyannyira épít a vitalista Hans Driesch történeti 
összefoglalójára és vitalizmusfogalmára, hogy a munka önállósága megkérdőjelezhető. E Driesch- és 
Wheeler-féle meghatározás a történeti kutatásban nem alkalmazható. (Driesch, I. m.)

7 „Vitalizmus az a vélekedés, amely szerint az élőlények bizonyos sem fi zikainak, sem kémiainak nem 
nevezhető erőkkel, tulajdonságokkal, vagy ún. princípiumokkal bírnak; és amely szerint az élőlények 
megkülönböztető jellemzőinek meghatározására irányuló bármely magyarázat nem teljes, amennyiben 
nem veszi fi gyelembe ezeket az erőket, tulajdonságokat vagy princípiumokat.” E. Benton, Vitalism in 
Nineteenth Century Scientifi c Th ought. A Typology and Reassessment, Studies in History and Philosophy 
of Science Part A, (5) 1974/1., 18.

8 Dolgozatomban mindenekelőtt Békés Vera tudományfi lozófi ai konstrukciójából indultam ki, s felté-
telezem az ún. göttingai paradigma, valamint a vitalizmus szoros kölcsönhatását, mivel a Békés által 
vizsgált nyelvtudományok a biológiai tudományokkal a lehető legszorosabb kapcsolatban voltak a 19. 
században (Humboldt fi vérek, Brassai Sámuel). Békés Vera, A hiányzó paradigma, Latin Betűk, Deb-
recen, 1997. Lásd továbbá: Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulá-
sában, szerk. Gurka Dezső, Gondolat, Budapest, 2010.; Tudósok a megismerés színterein. A romantikus 
tudományok és a 18–19. századi tudóssztereotípiák, szerk. Gurka Dezső, Gondolat, Budapest, 2012.; 
Formációk és metamorfózisok. A geológia, a fi lozófi a és az irodalom kölcsönhatásai a 18–19. században, 
szerk. Gurka Dezső, Gondolat, Budapest, 2013.

9 Magyarországon Humboldt számított a Darwin-kritikák ütőkártyájának. Zádori János, Földünk 
helyzete a mindenségben, Szent István Társulat, Pest, 1871, 17., 85.; Gyürky Antal, Igaz-e Darwin tana 
az ember eredetéről? és Mit mond a tudomány Darwin állításaira?, Hunyadi Mátyás Irodalmi és Könyv-
nyomdai Intézet, Pest, 1873, 4., 133.; Zimándy Ignác, Uj merénylet a józan ész ellen. Elkövetve Dr. Müller 
Kálmán budapesti katholikus királyi egyetemi magántanár által, Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest, 

lezését jelenti, amely a holt anyagtól alapvetően eltérő élő anyag létrehozására törek-
szik; amely nem lélek, nem is pusztán anyag, de saját tulajdonságokkal bír és hatásá-
ban érzékelhető. (Hasonlóan működik, mint bátyjánál, Wilhelm von Humboldtnál 
az organizmusként értett nyelv.)10 Ifj úkorában, 1795-ben publikálta az eredetileg or-
vosnak tanult Friedrich Schiller folyóiratában, a Die Horenben, méghozzá irodalmi 
formában az életerőről szóló Die Lebenskraft oder der rhodische Genius című művét.11 
E műve a Pithagorasz-követő Epikharmosz szájába adva nevezi meg az élettelen anya-
got megváltoztató életerőt, amely a világegyetem rendjének biztosítéka. Humboldt az 
1827–1828-ban tartott előadásai nyomán megírt Kosmos bevezetését tartotta élet-
műve esszenciájának. A természet megismerése szerinte – az általa személyesen is 
ismert Goethéhez hasonlóan – esztétikai jellegű.12 (A Der rhodische Genius elbeszé-
lésben Epikharmoszt éppen egy festmény ihlette az életerő felismerésére.)

Ismeretes, hogy a humboldti életmű monumentális igényű összefoglalásának 
szánt Kosmos mind Madách, mind Jókai könyvtárában fennmaradt.13 E két, a 19. 
század legolvasottabb, legszélesebb körben ismert szerzőiként említhető író felis-
merhetően épített Humboldtra és a vitalizmusra, ha az nem is állítható, hogy világ-
képüket elsődlegesen ez az irányzat határozta volna meg.

2.
Ahogyan Humboldt a természettudományos világkép saját koráig ívelő történetét 
megírta, akarva-akaratlan kiemelt bizonyos „szereplőket” a történelemből, akik az ak-
kori jelen világképének megalkotásához járultak hozzá. Különösen Keplert méltatta, 

1880, 23–24. A magyarországi Darwin-recepcióról lásd Ladányiné Boldog Erzsébet, A magyar 
fi lozófi a és darwinizmus XIX. századi történetéből 1850–1875, Akadémiai, Budapest, 1986.

10 Wilhelm von Humboldt válogatott írásai, ford. Rajnai László, Európa, Budapest, 1985.
11 Alexander von Humboldt, Die Lebenskraft oder der rhodische Genius. Eine Erzählung [1795] = U., 

Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen, II., Cottascher Verlag, Stuttgart–Augsburg, 
1860, 213–221. Internetes változatban: http://www.wissen-im-netz.info/literatur/schiller/horen/
1795/05/05.htm, Lásd még: Robert J. Richards, Th e Romantic Conception of Life. Science and Philo-
sophy in the Age of Goethe, University of Chicago Press, Chicago, 2002, 447.

12 Alexander von Humboldt, Kosmos, I., ford. Fülöp Zsigmond, Athenaeum, Budapest, 1924, 29–30.; 
Briefe zwischen A. v. Humboldt und Gauss, szerk. K. Bruhus, Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1877, 
29. Mint az életművet kiválóan ismerő Wilhelm Bölsche is megállapította, Humboldtnál az esztétika 
és a tudományos igazság egyenértékű. Wilhelm Bölsche, Bevezetés = Humboldt, Kosmos, I., 12.

13 Jókai Humboldt-kötetei (a Kosmos 2–4. kötete és az Ansichten der Natur) ma a Petőfi  Irodalmi Mú-
zeum könyvtárában találhatók A4627, A233/1–3 szám alatt. „Egy ember, akit még eddig nem ismertünk”. 
A Petőfi  Irodalmi Múzeum Jókai-gyűjteményének katalógusa. Könyvtára, szerk. E. Csorba Csilla, PIM, 
Budapest, 2006, 62. Madách könyvtáráról lásd Szücsi József, Madách Imre könyvtára, MKSz 1915, 
27. Sőt Kölcsey Ferenc könyvtárában megvolt Humboldt amerikai útleírásának németre fordított első 
öt kötete: Reise in die Äquinoctial-Gegenden des neues Continents in den Jahren 1799, 1800, 1801, 1802, 
1803 und 1804, verfasst von A. Humboldt und A. Bonpland, Anton Strauss, Wien, 1825, 1–5. Lásd 
Szabó G. Zoltán, Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai, OSZK–Gondolat, Budapest, 2009, 90. Az 
első kiadás franciául jelent meg Párizsban, 1816 és 1825 között. A későbbi kiadások közül a Paul Kanut 
Schäfer szerkesztette 1989-es válogatást használtam, amely az addig kiadatlan naplójegyzetek anyagá-
nak egy részét is közzétette. Alexander von Humboldt, Die Wiederentdeckung der Neuen Welt. Erstmals 
zusammengestellt aus dem unvollendeten Reisebericht und den Reisetagbüchern, szerk. Paul Kanut Schäfer, 
Verlag der Nation, Berlin, 1989.



TANULMÁNYOK336 337BRUNNER ATTILA: JEGYZETEK A VITALIZMUS MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÉHEZ 

aki Az ember tragédiájában a modern tudomány képviselőjévé lépett elő (feltehetőleg 
Kant fi lozófi ájának néhány elemével felruházva).14 Madáchnál Kepler azonban egy-
általán nem pozitív tudós. Nagyon jól tudja, hogy mi az, amit nem kell tudnia, ma-
gánéletében és ismeretelméletében egyaránt. Kepler tanítványának fő belátása ez: 
„lényegében semmit nem fogok fel.”15 S Kepler–Ádám erre így felel: „No látod, én 
sem – s hidd el, senki más. / A bölcselet csupán költészete / Azoknak, mikről még 
nincsen fogalmunk. – / S egyéb tanok közt ez legjámborabb még, / Mert csak ma-
gában múlat csendesen, / Agyrémekkel hímzett világa közt.”16 Mindketten a végső 
megismerés lehetetlenségét ismerik el az öntudatra redukált szellemben. A mű szer-
kezetét azonban nem ez a belátás határozza meg, hanem egy transzcendens szellemi 
minőség utáni vágy. Az Ádám által keresett eszme fogalma egyfajta nyughatatlan bel-
ső erőként körvonalazódik, amelyre Kepler–Ádám a következőképp utal: „a lélek él”,17 
s amely végül az űrjelenetben az életerővel kerül párhuzamba. Szegedy-Maszák Mi-
hály egy elemzésében utal arra, hogy a mű szerkezetét meghatározó erőként működő 
eszme fogalma strukturálisan Henri Bergson „élan vital”-fogalmához hasonlít: olyan 
egységes keretét adja a szöveg gondolatvilágának, amely egy totális világkép (újbóli) 
elérésének igényével párosul egy alapvetően kaotikusnak tekintett világban.18 Madách 
és Bergson között párhuzamot vonni nem történelmietlen: közös ősre visszavezet-
hető gondolatokról van szó, amely egyúttal a Madách által forrásként felhasznált 
Büchner materialista nézeteitől való eltávolodást is jelenti.19 (Arra itt nincs mód ki-
térni, hogy Palágyi Menyhért, akinek gondolkodói útja értelmezhetetlen Madáché 
nélkül,20 Bergson fi lozófi ájához áll meglepően közel.)21

14 Többen megoldatlan kérdésnek tekintik Kant hatását Madáchra. S. Varga Pál, Történelem és irónia. 
1861. Madách Imre: Az ember tragédiája = A magyar irodalom történetei, II., 1800-tól 1919-ig, szerk. 
Szegedy-Maszák Mihály – Veres András, Gondolat, Budapest, 2007, 478.

15 Madách Imre, Az ember tragédiája. Drámai költemény. Szinoptikus kritikai kiadás, s. a. r. Kerényi 
Ferenc, Argumentum, Budapest, 2005, 369, X. szín, 97. sor. (A továbbiakban: ET.)

16 ET, 369, X. szín, 98–103. sor. Madách egy feljegyzésében így írt: „A metafi zika annak poézise, amit 
nem tudunk.” Idézi Máté Zsuzsanna, Madách Imre, a poeta philosophus. Tanulmányok Az ember 
tragédiája esztétikumáról, Bíbor, Miskolc, 2004, 85.

17 ET, 311, VIII. szín, 207. sor. A szókapcsolat pontos kontextusa az eszmék hiábavalóságát kéri számon: 
„Kivántam kort, mely nem küzd semmiért, / Hol a társas rend megszokott nyomát, / E megszentelt 
előitéletet / Nem bántja senki, hol nyugodhatom / És egykedvű mosolylyal hagyhatom / Hegedni 
hosszu harcaim sebét. – / Megjött a kor s mit ér, ha e kebelben / A lélek él, – e kínos szent örökség, / 
Mit az egekből nyert a dőre ember, – / Mely tenni vágyik, mely nem hágy nyugodni / S csatára kél a 
renyhe élvezettel. – / Hej, famulus! hozz bort, úgy reszketek, / Fagyos világ ez, kell, hogy feltüzeljem.” 
ET, 311, VIII. szín, 200–212. sor. Vö. S. Varga Pál, Két világ közt választhatni. Világkép és 
többszólamúság Az ember tragédiájában, Argumentum, Budapest, 1997, 106–107.

18 Szegedy-Maszák Mihály, Létértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában, ItK 1973/4., 403–408. 
Utóbb: Szegedy-Maszák Mihály, Történetértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában = Madách-
tanulmányok, szerk. Horváth Károly, Akadémiai, Budapest, 1978, 133–164, különösen 155. Vö. S. 
Varga, Két világ közt választhatni, 113.

19 Büchner 1855-ben megjelent Kraft und Stoff  című művében fejtette ki, hogy erő és anyag összetartozik, 
csak gondolatban választhatók szét, és végtelenek. Ezért elvetette a teremtőerő létét. A teremtőerő 
fogalmát újraértelmező Bergson transzcendentálfi lozófi ájának metafi zikus vonatkozásairól lásd Berg-
son aktualitása, szerk. Ullmann Tamás – Jean-Louis Vieillard-Baron, Gondolat, Budapest, 2011.

20 Békés Vera, A „konstruktív pesszimizmus” forrásvidéke. A magyar tudományos műhelyek „utolsó polihiszto-
rai” és „titkos klasszikusai” a 20. század első felében = A kreativitás mintázatai. Magyar tudósok, magyar 
intézmények a modernitás kihívásában, szerk. Békés Vera, Áron, Budapest, 2004, 130–177.

Nemcsak a szerkezetet befolyásoló tényező a vitalizmus, de szövegszerűen is je-
len van a műben. Az ember tragédiája falanszterjelenetének tudósa Ádám és Lucifer 
kíséretében folytatja lombikkísérleteit, amelyek arra irányulnak, hogy az életet me-
chanikai, vegyészeti képletekkel leírható módon hozza létre. (Paracelsus óta ismere-
tes a homunculus, a mesterségesen létrehozható ember leírása, amely a Madách által 
ismert Goethe Faustjában is szerepel.) Madách művének egyik legérdekesebb pontja 
éppen ez a jelenet: a tudós kísérlete sikerül, a lombikból füst száll fel, s a füstből 
a Föld szelleme szólal meg. (Nem a homunculus.) Szavát azonban a falanszteri tudós 
nem hallja, csak Ádám. (Madách nyitva hagyja a kérdést, vajon Lucifer hallotta-e 
e szavakat.) Ez lesz az összekötő dramaturgiai elem az űrjelenettel, amikor a Föld 
szelleme ismét szól a Földet elhagyni készülő Ádámhoz, világosan kijelölve saját bi-
rodalmának, az életnek a határait: „Csak én lélegzem benned, tudhatod. / Itt a sorom-
pó, eddig tart hatalmam, / Térj vissza, élsz – hágd át, megsemmisülsz”.22 Lucifer győz 
a megöregedett és látszólag élettelen Ádámon. A Föld szelleme azonban visszahívja 
Ádámot az életbe: „Nem oly könnyű országomból kitörni. – / Honos szózat hív, 
térj, fi am, magadhoz!”23 Ugyanolyan önkényesen, látszólag indok nélkül, ahogyan 
az Úr megteremtette Ádámot, azt sugallva, hogy Teremtő és életerő között párhu-
zam áll fenn. Ez az a vitalista tétel, amely a darwinizmus előtt, de a keresztény világ-
magyarázat megdőlése után vált sokak álláspontjává a 19. század első felében.

Bizonyára e dramaturgiai elemmé emelt tudományos tétel is közrejátszott a szak-
irodalom bizonytalanságában: vajon a századközépen élő és alkotó Madách egy elavult 
tudományos világkép hipotézisét ismételte (s volt ezért pesszimista), vagy előremuta-
tóan újat sejtett meg (s volt ezért optimista).24 Az ember tragédiája történelemfi lozófi ai 
kérdésföltevése szempontjából is jelentősége lehet ennek. Az Úr az álomjelenetekben 
nem jelenik meg, csak az utolsó színben, ahol mégis ő mondja a befejező szavakat: 
„Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”25 Amennyiben az Úr szavaira mint egy-
fajta belső törvényszerűség parancsszavaiként tekintünk, azok pontos megfogalma-
zásai annak a természeti törvénynek, amely a göttingeni egyetemről szétsugárzott 
holisztikus tudásmodellel áll kapcsolatban. A Csongor és Tündében a Tudós elmefut-
tatása a következő: „Erő az isten! úgy kell lennie, / Ész és erő, vagy még inkább erő: / 
Erő az ész is, mert uralkodik, / ’S mi az? természet, most felelj, ha tudsz. / Munkáit 
értem, nem tudom magát. / Erő vagy isten? mellyik szó erősebb?”26 Vörösmartynál 

21 Nagy Edit, Áramló tér és álló idő. Palágyi Menyhért tér- és időelmélete tükörként és/vagy tükröződésként. 
Szent Ágostontól Hegelen, Bergsonon, Posch Jenőn át Ottlik Gézáig, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2002.

22 ET, 539, XIII. szín, 48–50. sor.
23 ET, 545, XIII. szín, 99–100. sor.
24 Elsősorban Bodnár Zsigmond, Morvay Győző Madách-képére utalok. Bodnár Zsigmond, Eszmé-

nyeink, Eggenberger, Budapest, 1902, 71–82.; Morvay Győző, Magyarázó tanulmány Az ember tragédiá-
jához, szerzői kiadás, Nagybánya, 1897. E kettősség a későbbi értékelésben is folytatásra lelt a művet két, 
lineáris fölfogás szerint egymásra következő korszak határán láttató elemzésekben. Például Stér 
István, Álom a történelemről. Madách Imre és Az ember tragédiája, Akadémiai, Budapest, 1965.; Németh 
G. Béla, Két korszak határán, It 1973/4., 851–882.

25 ET, 599, XV. szín, 202. sor.
26 Vörösmarty Mihály, Csongor és Tünde = U., Drámák, IV., Csongor és Tünde (1830). Kincskeresők (1832). 

Vérnász (1833), s. a. r. Fehér Géza – Staud Géza – Taxner-Tóth Ernő, Akadémiai, Budapest, 
1989, 45, II. felvonás, 96–101. sor. Vörösmarty költői világa és Az ember tragédiája összehasonlításának 
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az erő közvetlenül nem érzékelhető/hozzáférhető jelenség. Így határozta meg azt 
a Czuczor–Fogarasi-féle szótár is, megkülönböztetve a szaktudományos jelentéseket 
(„vonzó”, „siettető”, „érintő”, „nehézkedési” stb.) a metaforikus, ám az előbbiekkel kö-
zös természetű „ismerő, gondolkodó, képzelő” erőket.27 Ezek az erőfogalmak a szótár 
idevágó szócikkei szerint azonos logika mentén egy, csak hatásában érzékelhető 
létezőre utalnak („Munkáit értem, nem tudom magát”), s ilyen létezőként tételeződik 
az eszme fogalma is, amely címszóként éppen Madáchtól idéz olyan jelentést kör-
vonalazva, miszerint a teremtés Isten tudatában/értelmében létezik.28 Az ember tra-
gédiája első színében az angyalok kara az Úr három tulajdonságáról énekel: „ő az erő, 
tudás, gyönyör egésze”,29 Gábor főangyal pedig Eszmének, Mihály Erőnek, Ráfael 
Jóságnak nevezi, mielőtt leborul előtte.30

Az erőfogalom Madáchnál diff úz jelentésárnyalatokat vesz föl, de mindig a 
Czuczor–Fogarasi-szótáréval azonos jelentésből kiindulva. Kepler–Ádám így szól: 
„Az eszmék erősbek / A rosz anyagnál.”31 S így: „Mi nagyméretű kép tárúlt fel sze-
memnek! / Vak, a ki isten szikráját nem érti, / Ha vérrel és sárral is volt befenve. / 
Mi óriás volt bűne és erénye / És mind a kettő mily bámúlatos. / Mert az erő nyomá 
rá bélyegét.”32 Ugyanebben a színben olvasható, hogy csak az lehet művész, „Kiben 
erő van és isten lakik”.33 A művész, a költő a természettel ezért „egyenjogú”,34 mivel 
mindkettő maga teremt szabályrendszert. Az erő Madáchnál oksági viszonyt tételez. 
Az erő szintén ok (a mozgásé, az életé) Brassai Sámuelnél,35 akit szintén foglalkozta-
tott a történelem mibenlétének kérdése.36 Brassai 1865-ben megjelent Nemcsak az anyag 
halhatatlan! című tudományos felolvasásában pontról pontra megnevezte a Czuczor–

lehetőségét Martinkó András vetette föl, szerinte ennek elsősorban a mű szerkezetére és a benne 
testet öltő ciklikus történelemfelfogásra nézve volt jelentősége. Martinkó András, Vörösmarty és Az 
ember tragédiája = U., Teremtő idők, Szépirodalmi, Budapest, 1977, 121–171.

27 CzF, 391–392.
28 „Megtestesült az örökös nagy eszme, / Im a teremtés béfejezve áll” CzF, 418. ET, 15, I. szín 9–10. sor. 

Ezt Madách szövege is alátámasztja („S már bennem élt, mi mostan létesűlt” – hangzik el az Úrtól az 
első színben.)

29 ET, 15, I. szín 5. sor.
30 Mindhárom fogalmat Arany János írta át nagybetűssé. ET, 19–21, I. szín, 65., 70., 75. sorok. Vitatható 

Eisemann György értelmezése, miszerint ezek nem Isten tulajdonságaira, hanem az arkangyalokra 
vonatkoztathatók. Eisemann György, Létértelmező motívumok Az ember tragédiájában, It 1992/1., 
5–6. Isten három tulajdonságának Madách számára elérhető, lehetséges előképeiről lásd Waldapfel 
János, Isten három attributuma Az ember tragédiája I. színében, EPhK 1900, 175–179. Vö. továbbá 
Trencsényi-Waldapfel Imre, Ádám és Ahasvérus. Az ember tragédiája forrásaihoz és értelmezéséhez, 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 1947, 21.

31 ET, 363, X. szín, 45–46. sor.
32 ET, 357–359, X. szín, 6–11. sor.
33 ET, 373, X. szín, 145. sor.
34 ET, 373, X. szín, 139. sor.
35 Az ember tragédiája és Brassai Nemcsak az anyag halhatatlan! című, közel egy időben keletkezett műveinek 

összehasonlítására Szilágyi Márton hívta fel a fi gyelmet: Brassai anyag és erő viszonyáról formált véle-
ménye „egy olyan dilemma meglétéről tanúskodik, amelyet például Madách Az ember tragédiája című 
művének egyik lehetséges háttereként is olvashatunk”. Szilágyi Márton, Nyelvészeti és irodalomtörténeti 
kuriózumok a felvilágosodás és a 19. század irodalmából = Új magyar Athenas. Válogatás az Alexandra Antikvá-
rium kincseiből, szerk. Gréczi Emőke – Kiss Ferenc, Alexandra Antikvárium, Budapest, 2008, 246.

36 Brassai Sámuel, Nemcsak az anyag halhatatlan! Olvasta a m. Orvosok és Természetvizsgálók X. nagy-
gyű lésén Marosvásárhelyen 1864, Ev. Ref. Főtanoda, Kolozsvár, 1865, 3.

Fogarasi-féle szótárban szereplő erőfajtákat, hozzájuk adva az életerőt és a gondolko-
dó erőt, amelyekre szintén természeti erőként tekintett (Brassai megkülönböztette 
a szerves és szervetlen erőket). Brassai szerint az erők átalakulnak (a mozgási energia 
fényenergiává, a hőenergia elektromossággá stb.), s miközben az általa materialista 
tanoknak nevezett megközelítések előfeltevéseit igyekezett cáfolni a tudat  számára 
„közetlenül” érzékelhető dolgokból kiindulva (tér, idő), nem győzte hallgatóságában 
tudatosítani, mekkora problémát lát abban, hogy a materialisták szerint csak anyag 
létezik, s a szellemi világ csupán „ámító ködfátyolkép”.37 Brassai hosszú élete során 
nem lépett ki saját ismeretelméleti paradigmájából, amelynek az öntudat a kiindulási 
pontja. 1895-ben is a magáénak tulajdonította az „igazi pozitív fi lozófi a” megneve-
zést,38 miközben Darwint, Haeckelt és magyar követőiket hevesen elutasította refl ek-
tálatlan fogalomhasználatuk miatt.

Az energiamegmaradás törvénye értelmében Brassai is feltette a kérdést: ha az 
erő halhatatlan, hová lesz az egyed halálával látszólag megszűnő életerő? Ám arra 
1865-ben nem válaszolt (később is csak a metempszichózis kategorikus tagadásával), 
s a tudomány szerepét az állandó visszakérdezésben látva önmagát a Dantét vezető 
Vergiliushoz hasonlította: „én uraim, csak a kapujába vezetem önöket annak a fényes 
előszobának, melyen tul még magasztosabb termek: dicsőbb csarnokok következ-
nek.”39 Brassai erőfogalma a későbbiekben az akarat szempontjának közbeiktatásával 
módosult, amelyet a lélek erejeként jellemzett,40 s amelyet a testtel, a testi ingerekkel 
(vágyakkal), azaz a testi erőkkel szembeszálló jelenségként írt le.41 Az indiai fi lozófi a 
hatására ezen a sarkalatos tételen felül a testtől megszabadult lélek Isten „állományá-
ban való elnyelődése”, a nirvána mutat rá.42

Az 1860-as években Madáchot is foglalkoztató test és lélek (másként: determinált 
biológiai adottságok és a történelmet meghatározó szellemi működések) dilemmájára 
Brassai test és lélek dualista elkülönítésével válaszolt. Akárcsak a 19. század utolsó 
évtizedében a Madách művét igen nagyra becsülő, hit és tudás konfl iktusát magán-
életében összeegyeztetni nem tudó volt paptanár, Bodnár Zsigmond (1839–1907). 
Bodnár fi lozófi ájában43 Madách két fogalma, eszme és erő aktív kölcsönhatásba került. 
Bodnár szerint a szellemi élettel azonosított világ jelenségei pusztán az eszmeerő meg-
valósulásai, amelyek két fajtája egymáson folytonosan felülkerekedve sajátos hullám-
vonalat ír le, kirajzolva egyfelől az Isten három tulajdonságával jellemzett idealista 
korokat (a hullámhegyeket, amelyekben szép, jó és igaz egyszerre érvényesül, például 
37 Uo., 4. A ködfátyolkép valós vizuális jelenségre utal. Szajbély Mihály, Intermediális randevúk a 19. 

században, Pro Pannonia, Pécs, 2008, 58–89.
38 Brassai Sámuel, Az igazi positiv philosphia, MTA, Budapest, 1895.
39 Brassai, Nemcsak az anyag halhatatlan!, 34.
40 Brassai, Az igazi positiv philosphia, 17. Az akarat mint a lélek ereje, a vágy mint a test ereje szerepel: 

az akarat célja a test erejének a legyőzése.
41 Uo., 27.
42 Uo., 45–46.
43 Bodnár és Palágyi Menyhért fi lozófi ájának összehasonlíthatóságát Nagy Edit vetette föl. Nagy Edit, 

Az irodalomtörténész Bodnár Zsigmond, aki „fi lozófus akart lenni” = Megidézett reneszánsz. Hanák Tibor 
születésének 75. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi konferencia anyaga, szerk. Veres Ildikó, 
Miskolci Egyetem, Miskolc, 2006, 185–194.
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1800 táján), s a realista korokat (a hullámvölgyeket, például Bodnár kaotikusnak 
tekintett saját korát), amelyekben e három fogalom szétválik egymástól. Bodnár az 
általa mechanikusnak tekintett természeti törvények és a szellemi világ között analó-
giát tételezett, s Madáchban egyik szellemi elődjét vélte megtalálni, aki előrevetítette 
a törvényszerűség alapján újra eljövendő idealista kort.44

3.

Az ember tragédiája történelmi színei álomban játszódnak. Az álom, a valóságtól 
megkülönböztetett dimenzió Madáchnál közismerten központi jelentőséggel bír: 
a szerkezeti középpontba eső párizsi szín álom az álomban. Az álom mint cselek-
ményt előrevivő, de éppen ezt az előremenetelt nem valóságos volta által megkérdő-
jelező jelentősége Jókai Mórnál is fontos szerepre tett szert. A jövő század regényében 
(1872–1874) Jókai Madách fentebb idézett soraihoz hasonlóan fogalmaz. Az öldöklő 
Mazrurt békíteni szándékozó apa így szól: „Idáig és ne tovább. Térj vissza e földről, 
vagy halva lássalak. Ez a föld hazám nekem, bölcsőd neked, anyánk, sírunk mindnyá-
junknak.”45 Mazrur, a regényben többször is a materialista jelzővel ellátott szereplő e 
szavakra agyonüti apját, s folytatja Magyarország feldúlását. Ezen utópisztikus mű-
vében Jókai, akárcsak Madách, kora természettudományos ismereteivel felvértezve 
konstruált „jövőképet”.46 Jókai életművének jelentékeny része épül a fantasztikumra, 
amelyet az elbeszélés mesei-mitikus szerkezete mellett a mai olvasó számára az egy-
korú természettudományok felől olvasható leírások is közvetítenek. E szempontból 
különösen még a Fekete gyémántok (1870) vagy az Egész az északi pólusig! (1876) című 
regényei is érdekesek lehetnek.

A jövő század regényének és a Fekete gyémántok Alexander von Humboldt (An-
sichten der Natur, Kosmos) és a Göttingenben is tanult Lorenz Oken Allgemeine Natur-
geschichte für alle Stände (1839–1843) című műveire támaszkodó részleteit a művek 
kritikai kiadásai 1981-ben és 1964-ben már ismertették.47 Jókai deista, manicheus 

44 Bodnár – szövegeinek tanúsága szerint – egész életében dilemmákkal nézett szembe. Ennek tanúja 
Bodnár egyetlen regénye, az önéletrajzi elemekkel is tarkított Lilly című elbeszélés. Bodnár Zsigmond, 
Lilly = Bogdanovich György – Bodnár Zsigmond, Két elbeszélés. A diva – Lilly, Rudnyánszky, Buda-
pest, 1888. A kevéssé kvalitásos elbeszélés a madáchi reminiszcenciák miatt lehet méltó a fi gyelemre. 
Lilly, a papként megismert elbeszélő szerelme, később szeretője, saját felsőbbrendűségének tudatában, 
várandósan öngyilkosságot követ el. Az elbeszélő és Lilly (a név talán utalás Lilithre) dialógusai Ádám 
és Lucifer párbeszédeit idézik, s a mű szerkezete a cselekmény kibomlása során találkozások és elvá-
lások sorozataként is olvasható, amely sorozatnak Lilly halálával sincs megnyugtató befejezése.

45 Jókai Mór, A jövő század regénye (1872–1874), I–II., s. a. r. D. Zöldhelyi Zsuzsa, Akadémiai, 
Budapest, 1981, II., 236. (A továbbiakban: JSzR.)

46 „Jövőkép” talán nem is adekvát szó a regény furcsa időrelációit tekintve, amelyet például a következő 
mondat illusztrálhat: „Ha ez a törvényjavaslat a múlt században kerül napirendre, akkor igen könnyű 
halála lesz vala.” JSzR, I., 214. Török Lajos, A jövő emlékezete. A jövő század regénye = „Mester Jókai”. 
A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, szerk. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán, Ráció, Buda-
pest, 2005, 107–108.

47 Jókai Mór, Fekete gyémántok (1870), I–II., s. a. r. Nacsády József, Akadémiai, Budapest, 1964, I., 
309–312., 375., 383. (A továbbiakban: FGy.) Lásd továbbá: JSzR, I., 159., 180., 601., 619–622., 627., 
629–630., 842., 847., 851.. Jókai Oken könyvét kivált fontosnak tartotta. JSzR, I., 604.

elemekkel színezett világképe48 a Fekete gyémántok indító soraiban kap hangsúlyt: 
„A Pentateuchnak igaza van a teremtés hatnapos voltára nézve.” S mintha csak a 
megismerési kísérlet sikertelenségét valló Madách Kepler–Ádámjának válaszolna: 
„A »mikor« kérdése ott is oly kevélység-megalázó rejtély, melyre a tudósnak azt kell 
felelni: »Nem tudok semmit!…«”49 (A Humboldt-tanítvány berlini orvos, Emil du 
Bois-Reymond 1872-ben fejtette ki ignorabilizmusát, majd 1880-ban hét, általa meg-
oldhatatlannak tekintett világrejtélyt nevezett meg, amelyeket a természettudomá-
nyoknak be kell látniuk a haladás érdekében.50 Herbert Spencer hasonlóan külön-
böztette meg az ismertet, az ismeretlent és a megismerhetetlent.)51

Németh G. Béla szerint Jókaitól idegen volt a fi lozofi kus gondolkodás.52 Mégis, 
Jókainak Az ember tragédia első teljes német nyelvű fordításához (Lechner Gyula, 
1888) írt előszava szerint az akkor már erős Madách-kultusz retorikus túlzásai mel-
lett hangsúlyozza a mű fi lozófi ai jellegét,53 s Goethe Faustjához mérve mutatja be azt 
a német olvasóközönség előtt. Jókai szövegvilágából egy részben vitalizmusra épülő 
világfelfogás rekonstruálható, amely egyfelől természettudományos, másfelől vallá-
sos. Jókainál hit és tudás nem ellentétei egymásnak, dualizmusuk nem jó–rossz-op-
pozícióban áll, hanem ellenkezőleg, kiegészítik egymást az egyetemes emberi tudás 
két lehetőségét megmutatva, s ezért – szerinte – a történetiségtől függetleníthetők.54

Jókainál az életerő kifejezés a lehető legszélesebb jelentésmezőben forog, egészen 
eltérő kontextusokban (tetterő értelemben),55 ám legtöbbször a materializmussal 

48 Az 1884-ben megjelent Negyven év visszhangjában némi gúnnyal jegyezte meg, hogy „egész theoso-
phistává lettem”, mi alatt nem Blavatsky és más hermetikus tanokkal való szimpátiáját fejezte ki, hanem 
vélhetőleg azt értette, hogy „érzékektől felfoghatatlan lények befolyása sorsunkra, meggyőződés nálam”. 
Jókai Mór, Negyven év visszhangja, Franklin, Budapest, 1884, 13. (A továbbiakban: NÉV.) Ehhez lásd 
Tarjányi Eszter, A szellem örvényében. A magyarországi mesmerizmus, szellemidézés, teozófi a története 
és művészeti kapcsolatai, Universitas, Budapest, 2002, 181–195.

49 FGy, I., 5.
50 A hét világrejtély: az anyag és az erő természete, a mozgás és az élet eredete, a természet látszólagos 

teleologikus elrendezkedése, az érzékelés és az intelligencia eredete, a szabad akarat kérdése. Emil Du 
Bois-Reymond, Über die Grenzen des Naturerkennens – Die sieben Welträthsel. Zwei Beiträge, Veit&Comp, 
Leipzig, 1898. (A hét világrejtély első kiadása 1872-ben jelent meg.) Du Bois-Reymond a „régi” vitaliz-
mus elmélete megdöntőinek egyike.

51 Vö. Peter Chalmers Mitchell, Materialism and Vitalism in Biology, Clarendon, London, 1930, 5.
52 Németh G. Béla, Életképforma és regény. A Jókai-olvasás állomásai = Az élő Jókai. Tanulmányok, szerk. 

Kerényi Ferenc – Nagy Miklós, Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest, 1981, 25.
53 Maurus Jókai, Vorwort [1888. febr. 16.] = Emerich Madách, Die Tragödie des Menschen, ford. Julius 

Lechner von der Lech, Reclam, Leipzig, 1888, V–VI.
54 „Aki kórágyán kínlódva hever, mit vigasztalja azt meg az anatómia? Csodától várja a javulását.” Pár 

sorral lentebb tudomány és hit kapcsolatáról: „Ki kell egészítenie egymást.” JSzR, II., 343. Mindez 
A jövő század regénye cselekményében többszörösen tetten érhető. Ahol a logika másoknál csődöt 
mond, Tatrangi Dávid sokszor egyenesen Isten alakjához hasonlított fi gurája nyugalommal szemléli 
terve megvalósítását, amely mások számára egy hajszálon látszik függni. (Egyszer azonban elszámítja 
magát, s így párhuzamba állítása Isten bibliai alakjával kétségessé válhat: Tatrangi II. Árpád királynak 
küldött üzenete azért nem ér célba, mert az üzenetet vivő Rozáli gyermeknek ad életet, s erre az apa 
nem számított.) A regényalakok (és a narrátor is) Tatrangiról máskor fanatikus őrültként nyilatkozik, 
miközben Tatrangi saját terve ismeretében a hideg számításra hagy mindent. (Severus árulásának 
egyik kiváltó oka is ez lehet. Severus, képtelen lévén arra, hogy megértse Tatrangi hosszú távú terveit, 
az orosz udvarban végre maga is istennek érezheti magát Alekszandra cárnő mellett.)

55 JSzR, I., 324.
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ellenkezve (istenerőnek nevezve),56 és legtöbbször a humboldti tudáseszményre építve. 
Főként A jövő század regényében: „Ti [materialisták] csak mondjátok azt, hogy nin-
csen lélek; még az embernek sincsen! / Mi meg mondjuk: a sziklának is van! / Német 
és angol tudósok meteorológiai adatokkal bizonyíták azt be, hogy a Kárpát hegylánc 
delejes hatása mily bűverőt kölcsönöz az alatta elterülő országnak; lángbora zamat-
jában, fi ainak munkabíró, hadra termett véralkatában. A Kárpátok »rokonszenve« 
a mienk! A Kárpátok deleje a mi idegeinkben él!”57 Az erők működésének leírása a 
humboldti tudáseszményre utal vissza, mivel a vonzó, taszító gravitációs és elektro-
mos erők egymással kompatibilisek,58 sőt mivel az életre sem károsak – mint ezt 
Tatrangi Dávid repülőgépe tanúsítja – egyenesen vele összefüggésben szemlélhetők. 
(Miképp arra a magasban repülés élettani hatásainak leírása mutat.)59 Az erők nem-
csak kompatibilisek, de a repülőgép működési elve egyenesen „a föld túlömlő élet-
erejét használni”.60 Az energiamegmaradás törvényének megfelelően az erők át is 
alakulhatnak, Brassai példái szerint a mozgató és a hő erő elektromossá, az elekt-
romos és a hőenergia fénnyé.61 Tatrangi ichortól kölcsönzött különös auráját, amely 
a keresztény ikonográfi ában a dicsfénynek felel meg, ez is magyarázhatja. A termé-
szeti erők és az élettani jelenségek egymással többszörös kapcsolatban állnak, innen 
az erők gyógyászati alkalmazásáról való beszéd.62 Életeret (verőér vagy gyűjtőér ér-
telemben) említ Jókai akkor, amikor elbeszélőjével a materialistákat gúnyoltatja.63 
Orvosi panaszok közepette mondatja Az új földesúr öreg Garanvölgyijével, hogy sok 
a nyavalyája, de az életerő még működik benne.64 Egy helyütt – visszatérve A jövő szá-
zad regényére – vital geniust említ,65 másutt vital megnetismust – s ez a fentebb idézett 
„delejes hatást” is magyarázza. Ez utóbbi Szapáry Ferenc 1845-ben megjelent köny-
vére utalhat,66 amelyről ugyan Jókai nem lehetett jó véleménnyel, ám világosan meg-
mutatja Jókai erőfogalmának természetét: az anyag és a tudat közé iktatott fogalom-
ról van szó.67

56 „A Tátra hegylánca úgy áll most is, ahogy azt százezernyi évek előtt a földalakító istenerő az izzó 
földrétegen át előretolta.” JSzR, I., 450.

57 JSzR, I., 458.
58 JSzR, I., 326. 
59 Rozáli tapasztalata szerint (erotikus) gyönyörérzet fokozódik. JSzR, II., 57. Másoknál más élettani 

reakció fi gyelhető meg: „elaggott embereknek ifj úkori életerővel teltek meg lankadt idegeik a légben 
utazástól” JSzR, II., 39.

60 JSzR, II., 49.
61 Brassai, Nemcsak az anyag halhatatlan!, 30.
62 Telluri (földi) és sidericus (csillagokból érkező) erők gyógyító erejéről beszél. JSzR, II., 40. E fogalompárt 

(gyógyító hatás említése nélkül) Alexander von Humboldt használta gyakran. Például Alexander von 
Humboldt, Kosmos, IV., Cottaschen, Stuttgart–Augsburg, 1858, 4. (PIM Kt, Jókai-hagyaték A233/3)

63 JSzR, I., 429.
64 Jókai Mór, Az új földesúr, s. a. r. Kulcsár Adorján, Akadémiai, Budapest, 1963, 6.
65 JSzR, II., 42.
66 Franz Szapáry, Katechismus das Vital-magnetismus zur leichteren Direction des Laien-Magnetismus, 

Wigand, Leipzig, 1845.
67 „[E]gész égési processzus, mely az ember belsejében az életet képviseli”. JSzR, II., 24. (Kiemelés – B. 

A.) Innen nézvést érdekesek Tatrangi Dávid Otthon állam megalapítása előtt mondott szavai: „Nálam 
már készen van az élő és holt anyag, ami tervemhez szükséges.” JSzR, I., 506.

A Fekete gyémántok számos szöveghelye szintén a vitalizmus hatására utal. Nem 
puszta megszemélyesítés, ahogy Jókai az anyag életképességét – azaz mozgását68 – 
külön mondatba emeli: „És a tűzön túl van a gőz. A mindent egyesítő gőz, melyben 
együtt él a vas, a gránit, a gyémánt, az arany. Valóban él. – Mitől él?”69 A Föld ugyanis 
– mint Humboldt tartotta – élőlény.70 Jókai az élő jelzőt a folyton változó természeti 
tüneményekhez rendelve használja.71 A teremtés így folyamatos és korántsem befeje-
zett (mint azt másutt az Óceánia című művében is olvashatjuk). „Hány ezer év kellett 
hozzá, míg a hatodik teremtés72 meleg iszapja egy sugalmas csillagképlet napján, tán 
egy üstökössel találkozás mennyei csókjának órájában megterhesülve az üstökös te-
remtő erejű monádjától, megszülte az első embert? Mint ahogy megszüli egy éj alatt 
a meleg eső a gombát, a mézharmat az aphist, s egy csepp mézga a vibriót, aki már 
atyánkfi a.”73 Jókai közvetlenül így folytatja: „Nem! Ne tessék félni! Nem volt ősünk 
majom. Nem eredtünk a gorilláktól. Nagyapánknak nem volt négy keze.” Az ősvilág 
rekonstrukciójában azonban – Humboldt felülbírálásával – megengedi a majmok meg-

68 Élet és mozgás fogalmai a 19. században nagyon közel álltak egymáshoz. Büchner hirdette, hogy az 
anyag nem halott, lélektelen és élettelen, és mozgásban van mindenütt, ám a teremtést elvetette. Ludwig 
Büchner, Force and Matter or Principles of the Natural Order of the Universe with a System of Morality 
Based on Th ereon, Asher&Co–Th eodor Th omas, London–Leipzig, 1884, 69. Jókai a materialistákkal 
szemben fejezte ki ellenérzését. NÉV, 82–83, 354.

69 FGy, I., 6.
70 FGy, I., 202. Egyesek az ökológia előfutárának tartják Humboldtot (növényföldrajzi munkássága miatt). 

Laura Dassow Walls, Th e Passage to Cosmos. Alexander von Humboldt and the Shaping of America, 
University of Chicago Press, Chicago–London, 2009, IX., 11.

71 Vö. „Az üstökös egy élő csillag. Nemcsak halad, de mozog is. Fejlődése [a szövegkörnyezetből 
egyértelműen itt változása értelemben] szemmel látható.” JSzR, II., 337.

72 Jókai elfogadta a teremtés hat napjának bibliai tényét. E napokat azonban ember számára alig elképzel-
hető hosszúságú intervallumnak nevezte, amelynek során a természet végül, a hetedik napon létrehozta 
az embert. Ennek fényében az Ahol a pénz nem Isten című regényének Capitanója gyanús alak, sziget-vi-
lága bármennyire is szimpatikus-utopisztikus. A civilizációból kivonuló Capitano a sziget lakói számá-
ra külön tízparancsolatot alkot, amelyet a regény elbeszélője, aki idegenül érzi magát ebben az utópiában, 
végig kritikával szemlél, megjegyzései egyike (a szövegben zárójellel) éppen azt kifogásolja, hogy a te-
remtés ebben az alternatív katekizmusban nem hatnapos. Jókai Mór, Ahol a pénz nem Isten (1904), s. a. r. 
Kókay György, Akadémiai, Budapest, 1971, 65. (A továbbiakban: ApnI.)

73 FGy, I., 27. (aphisz = ’levéltetű’; a vibrió egy baktériumfajta) A Borsszem Jankóban megjelent paródia 
kétségkívül lényegre tapint, amikor Jókai fantasztikus természetleírását gúnyolja: „Itt minden kor, 
minden égalj, minden faj, minden nem még össze van keverve; együtt éli izmos, vaskos életét egy és 
ugyanazon egyénben.” Paródia áldozatává lesznek a nem egyértelműen megnevezhető élőlények: 
„Szőlővenyigének néznéd, pedig kígyó”, „kígyókolibricsukafi ahordómajomló, mely fölmászik egy 300 
láb magas zsurlópálmafenyő almakörtefasáfrán hagymacalamitszőlővenyige legtetejébe.” FGy, I., 320. 
Azaz, egy olyan groteszk élőlényt teremt, amely egyaránt mutatja kígyó, kolibri, csuka, majom és ló jel-
legzetességeit, s egy majd’ minden növénytörzs jellegzetességeivel bíró fantasztikus, groteszk növényt. 
A paródiát minden bizonnyal a pterodactylus leírása ihlette: „nyaka kígyó, feje krokodil, szárnya dene-
vér, lába négy, és ujjain úszóhártyák vannak”, vagy a rhamphorhynchusé: „szárnyai vannak és madárlábai 
és hosszú csőre; hanem krokodilfarka és füles lófeje hozzá” FGy, I., 11., 14. A szöveg létrehozásának 
ez a kötőszavakkal hangsúlyozott mellérendelő módja mind Jókainál, mind a Jókai-paródiánál a his-
torizmus groteszk ornamentikájának szerkesztőelveivel analóg. Prékopa Ágnes, A groteszk ornamen-
tika kompozíciós elve a tárgyalkotás újkori európai hagyományában = Ornamentika és modernizmus, 
szerk. Szikra Ágnes, Ernst Múzeum, Budapest, 2006, 27–31. Jókainál másutt is előfordul, hogy az 
európai szem számára ismeretlen állatot úgy ír le, mintha az más állatok elemeiből volna összetéve. 
A jövő század regényében a gnú leírása épül ilyen hasonlatokra. JSzR, I., 69.
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létét.74 Jókainál az ősember primitív testi jegyeket mutat: „Pedig hát ősnagyanyánk 
sem volt az az eszményi szépség, […] lenyomott, lapos homloka volt és előre álló fogai, 
kirúgó állal; pisze orral és kidülledt pofacsontjai. Lábszárai pedig görbék voltak, 
nagy lábakkal és bütykös térdekkel.”75 Mivel leletek támasztották alá, Jókai elfogadta 
ezt az antropológiai vélekedést. Az ősember azonban nála csak annyiban különbözik 
a modern embertől, amennyiben egyik embertanilag leírható népcsoport különbözik 
a másiktól.76 Semmi darwinizmus nincs ebben.77 Sőt ugyanígy érveltek a Darwint 
elutasítók, mégpedig szintén Humboldtra hivatkozva.78 Nem véletlen, hogy Hum-
boldt az 1870-es években rendre a magyar Darwin-kritikák ütőkártyája.79 Zádori 
János, aki Jókaihoz hasonlóan a Biblia és a természettudományos ismeretek közötti 
ellentmondások kibékítésére tett kísérletet, Darwin ellenében hivatkozott a meg-
ingathatatlan tekintélynek számító Humboldtra,80 s e kísérletében éppen (kissé pon-
tatlanul és meg nem nevezve) a Fekete gyémántok kezdősorait idézte.81 A Leibniz 
monászaira való hivatkozás Jókainál végképp egy darwinizmussal szembenálló hi-
potézis ismeretére enged következtetni. (Ismeretes, hogy a darwinista Haeckel volt 
az, aki az élet monadikus alapokon való elképzelésével szakított,82 míg Leibniz dina-
mikafogalma számos vitalista biológus számára volt előkép.)83

74 Jókai egy vitahelyzetet fest le: „Miért nem lehet [a kőszénben majomra utaló leletet találni]? Azért, 
mert a kőszénalakulás korszakában még nem voltak madarak, sem emlősállatok, a kőszénben nem 
találni mást, csak növényi maradványokat, csigákat s nagy csodára egy-egy halat. / S miért lehet? Azért, 
mert amit nem talált még senki, találhat ezután valaki. Lám, Humboldt még esküdött rá, hogy nem 
volt az ősvilágban majom, mert ásatag majom nem találtatik sehol, és íme, azóta már találtak Angliában 
egy, Franciaországban három ásatag macropythecust. / Erre a madártagadók tábora újra felzúdult, 
leszamarazta a madárhívőket; hiszen még a hüllők is csak barna szénben fordulnak elő!” FGy, I., 46.

75 FGy, I., 27.
76 Jókai emberfelfogása egyetemes volt, mint ezt az amerikai indiánokról szóló történeti tárgyú novellák 

mutatják. Legradikálisabban A megölt ország címűben fogalmaz. „Már az is eléggé merész gondolat 
volt Plato kétlábú tollatlan állataitól, hogy ők magukat a teremtés legfőbb urainak vallják; de még 
merészebb eszme az, melyet ez úri állatrend fehér színű fajai [értsd: népei] táplálnak magukban, misze-
rint a valódi szellemi műveltségre egyedül az ő bőrük képes. / És ezt minden más színű fajnak el kell 
hinni.” – kezdődik a novella s így végződik: „A fehér fajnak az a dicsőség jutott, hogy nehány század 
alatt ki tudott törülni az Isten képére teremtett fajok sorából nemcsak egy egész nemzetet, de egy 
egész színt!” Jókai Mór, A megölt ország = U., Kelet királynéja. Történelmi regék, beszélyek régi, furcsa 
történetek, vál. Varga Katalin, Szépirodalmi, Budapest, 1983, 349., 361. (A továbbiakban: Mo.)

77 Jókai embertani ismereteinek forrása feltehetően Karl Vogt vagy Lenhossék József volt. Nagy Miklós, 
Tudomány és fantasztikum, tudományos fantasztikum Jókainál = Jókai Mór, Óceánia, Budapest, k. n., 
1974, 422.

78 Gyürky, Igaz-e Darwin tana az ember eredetéről?, 133. Gyürky szerint Humboldt hirdette az egyes 
népek – éljenek azok az őserdőben vagy a művelt nyugaton – egyenrangú szellemi tehetségről tesznek 
tanúbizonyságot. A pozitivizmus paradigmájában épp ellenkezőleg vélekedtek.

79 Zádori, Földünk helyzete a mindenségben, 17; Gyürky, Igaz-e Darwin tana az ember eredetéről?, 4; 
Zimándy, Uj merénylet a józan ész ellen, 23–24.

80 Vulkanizmusleírására még az 1870-es években is hivatkoztak. Például Berecz Antal, A földrengés, 
Természettudományi Közlöny 1870, 64–65.

81 „Ilyképen a lét, az ember eredetére nézve, a tudomány inductiója egyezik az emberiség szentelt ha-
gyományaival. »A pentateuchnak igaza van a teremtés hatnapos voltára nézve – mondja egy irónk – 
csak hogy a napokat isteni fövenyórával mérte, a miben minden lecsorgó fövenyszem egy év. Az egész 
nap azután százezer év.«” – Zádori, Földünk helyzete a mindenségben, 13.

82 Daniel Gasman, Th e Scientifi c Origins of National Socialism. Social Darwinism in Ernst Haeckel and the 
German Monist League, MacDonald – American Elsevier Inc., London – New York, 1971, XX.

83 Leibniz olyan erőfogalommal operált, amelyet a descartes-i kinematikával szemben dinamikának ne-
vezett. Ezért a vitalisták is előszeretettel hivatkoztak szubsztanciát és formát megkülönböztető, de azok 

A Fekete gyémántokból számos szakasz majdnem változatlanul került be az 1884-
ben megjelent Negyven év visszhangjába. Ezen szövegrészek közé tartozik A szent ter-
mészet című fejezet néhány aforizmája,84 amely itt, a fi kcióból kiemelve a köztudottan 
természetkedvelő85 Jókai személyes meggyőződéseként olvasható. Ez a romantikus 
természetszemlélet a művészet és természet esszenciális rokonságának gondolatára 
épül: folyamatos, folyton változó, irányított munka eredménye mindkettő. Mint az 
Óceániában olvasható: „Oh dicső természet! Te kifogyhatatlan költő, te utolérhetetlen 
müvész, ki nagy vagy a falevelek alkotásában s gyöngéd a felhők szinezetében; te is úgy 
téssz, mint a költő, mint a müvész, mint a tudós, próbálgatsz, tapasztalsz, kisérlete ket 
téssz, kijavitod azt, a mit hibásan gondoltál ki először, a mi célszerütlen, helytelen 
volt; törölgetsz gondolataidban, elveted a rosszat, újat alkotsz helyébe, s ha az egész 
rendszer zavarba jött, összegyurod, mint a szobrász viaszmintáját, összetéped, mint 
a költő irott lapját, s egészen újat alkotsz helyette.”86 Az ember ebben az értelemben 
a teremtés koronája, akibe Isten lelket lehelt. Ebből következően pedig minden ember-
nek egyenlőnek kellene lennie, mint Humboldt is hirdette. Jókai egyetemes ember-
felfogásának utópisztikus jellege embertanilag is megfogható: az ideális ember ze-
neérzéke fejlettebb. Delejország lakóinak tökéletességét énekbeszédük fejezi ki, de 
a nyugati civilizáció eredményeivel szemben szkeptikus Jókai a konkvisztádorok által 
kiirtott indiánok beszédének is énekjelleget tulajdonít (A megölt ország),87 másutt 
pedig a szereplők maguk énekelnek (Ahol a pénz nem Isten), olykor egyenesen beszéd 
helyett (Történetek egy ócska kastélyban). A zene az elvesztett Éden harmóniájával 
áll kapcsolatban Az ember tragédiájában is, különösen Éva szólamában, aki a zené-
hez képest a beszédet korlátozottnak minősíti.88

Humboldt is beszélt arról, hogy a kövületekben megmaradt állatok a természet 
első formai kísérletei, az életerő produktumait, az élőlényeket pedig következetesen 
ember alkotta műalkotásokhoz hasonlította. Humboldt Kosmosa a természetet témá-
jául választó tájképfestészetre is kitért, párhuzamot vonva az ábrázoló művészet és 
a tudomány mint ábrázolás között.89 Humboldt ismeretében válik érdekessé, hogy 
Jókai irodalomfelfogását festészetről írt sorai egyáltalán nem tükrözik. „A festő 
hidegvérű ember – írja a Negyven év visszhangjában, majd így folytatja: – A művész 
nem ügyel arra, hogy méh jár-e körülötte vagy szép asszony, mikor fest.”90 Ezzel visz-

között összhangot feltételező metafi zikájára. Ronald Campbell Macfie: Heredity, Evolution, and 
Vita lism. Some of the discoveries of modern research into these matters – their trend and signifi cance, John 
Wright & Sons Ltd – Simpkin – Marshall – Hamilton, Kent & Co. Ltd., Bristol–London, 1912, 235. skk.

84 NÉV, 311., 312., 313.; FGy, I., 318.
85 Jókai maga nevezte a természetet alkotói ereje titkának. NÉV, 30. Lásd még Dékány Kálmán, Jókai, 

a kertész, Agrártudomány 1959/5., 86–88. Nagy Miklós, I. m., 416.; M. Szilágyi Kinga, „Megfogni 
a földet… a napot… a vizet”. Jókai Mór tündérkertje a Svábhegyen, Szalon 1997/3., 47–49.

86 Jókai Mór, Oceania. Egy elsüllyedt világrész, Heckenast Gusztáv, Pest, 1856, 63. (A továbbiakban: Oc.)
87 Mo, 352. Ez csak áttételesen hozható Humboldttal összefüggésbe. Jókai saját Ansichten der Natur 

kötetében megjelölte a majákra, aztékokra és inkákra (valamint Pizarróra és a vallási türelmetlenségre) 
vonatkozó szövegrészeket: Humboldt, Ansichten der Natur, I., 174.; II., 256., 257., 268., 274., 276. 
(PIM Kt, A4627)

88 S. Varga, Két világ közt választhatni, 125–126.
89 Humboldt, Kosmos, I., 142–153.
90 NÉV, 336.
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szautalt A jövő század regényének II. Árpád királya festői talentumával kapcsolatban 
írtakra: a festő rezzenéstelen arccal, „művészi nyugalom”-mal nézte a mellette elro-
hanó, vadászebbel küzdő vadat s készített róla vázlatot.91 Saját alkotói módszerét 
ezzel szemben a szélsőségig vitt önmagába merüléssel és ennek következtében jelent-
kező rapszodikus érzelmi hullámzással jellemezte: a regény – számos előkészület, 
diszpozíció, forráskutatás után, majd legvégül a fantázia segítségével – „belülről” 
íródik: „Ha hibásak a regényalakjaim, az a hibájuk, hogy nem látom őket; mert ben-
nük vagyok. Ha kívülről mintáznám őket, lehet, hogy jobb lábon állnának; – de mi 
lenne a szárnyaikból?”92

Festészet és irodalom szétválása talán épp az említett II. Árpád király fi ktív alak-
jával illusztrálható, aki a tájképfestészetben törekedett sajátos művészi célt magvaló-
sítani, s ez a regény szerint sikerült is neki. E ponton az akadémikus művészetfelfogás 
jut érvényre, miszerint a vázlat célja az „egyetemes hatás”, azaz összbenyomás vissza-
adása,93 a cél kiválasztott (tájkép)festőelődök értékeinek új egységbe komponálása, 
az eklektikus válogatás.94 A képzőművészet értelmezési kereteit a regény e szemlélet 
szerint szűkíti le: mindenekelőtt kvalitásérzék, érzékenység („érző szív”) és szándék 
szükségeltetik a művészet ideájának megközelítéséhez, felfogásához, illetve hatalmi-
reprezentációs szempontból lehet a képekről beszélni.95 A tájképfestészet azonban 
nem olyan művészet, amely nélkül ne lehetne élni, II. Árpád király abbahagyja a fes-
tést. Ha Humboldt felől olvassuk mindezt, úgy tűnhet, mintha Jókai az irodalmat 
helyezte volna a tájképfestészet helyére. E szétválás azért is érdekes, mert Jókai sok-
szor támaszkodik a leírásokban képekre, A jövő század regényében II. Árpád botrányt 
keltő reformjain megütköző minisztereket karikaturisztikus Hogarth-alakokhoz ha-
sonlítja.96 A lélekidomárban ugyancsak hasonló jelenet található.97 (Tudvalevő, hogy 
Hogarth Madáchot is inspirálta.)98

Amikor Jókai a költészetet mint életszükségletet határozta meg,99 s ezzel a ma-
terialistákkal szemben pozicionálta magát, a vitalizmus elméletét mintegy irodalmi 
szempontból vette védelmébe.100 Ezzel együtt az ember kettős természetét (test és 
lélek) művészi dimenzióba utalta: „Kétféle Istent hiszünk. S ez választ el bennünket 
két külön világba. Az egyik világban minden fű, fa, állat, a levegőben táncoló bogár, 
91 JSzR, I., 70.
92 NÉV, 10. Erre nézvést felfogásában további meghatározó elem a befogadóra való refl ektálás: „én azt 

akarom, hogy az olvasó érezze azt a meleget, a mi engem hevített.” NÉV, 9.
93 JSzR, I., 67.
94 A hivatkozott nevek Eduard Hildebrandt, Ligeti Antal, Andreas vagy Oswald Achenbach, Stanislaus 

von Kalckreuth, id. Markó Károly, Constant Troyon, Rosa Bonheur, Andreas Schelfhout, Eugéne 
Joseph Verboeckhoven. JSzR, I., 60., 87. A festők azonosításánál a kritikai kiadás adataira hagyat-
koztam a Schelfhoutra vonatkozók kivételével. JSzR, I., 818., 819., 823.

95 JSzR, I., 88.
96 JSzR, I., 260.
97 Jókai Mór, A lélekidomár (1888–1889), s. a. r. Sándor István, Akadémiai, Budapest, 1967, 34–35.
98 Morvay Győző mutatta ki, hogy a londoni szín vásári forgataga Hogarth egy Madách lakásában egy-

kor megvolt metszetével hozható összefüggésbe. Morvay Győző, Madách és Hogarth, It 1914, 464. 
A metszetet A southworki vásár (1735) címmel azonosították. ET, 773.

99 NÉV, 155.
100 NÉV, 354.

egyenrangú az emberrel: él, hogy szeresse egymást; faját szaporítsa s ne törődjék a föl-
dön túl semmivel. A másik világban erős kötelességek uralkodnak: egyedül emberek 
számára alkotva; kik holtuk után Istenhez jutni akarnak”.101 Az emberi civilizáció 
(amely Isten munkájának folytatása, mint azt már Dante megírta) és a természeti lét 
közötti eleve elrendeltnek tűnő102 választás az irodalom dimenziójában önmagukban 
teljesnek tűnő világképek közti választási kényszert jelez. Gustav Fechnerhez hason-
lóan Jókai vallotta például, hogy a növényeknek van lelkük.103 (Arról nem tudunk, 
hogy Fechner erről szóló műveit Jókai ismerte-e.)104 S az állatoknak is tulajdonított 
egy meg nem nevezett, csodálatra méltó, akár értelminek nevezhető képességet 
(„fejedelmi lelkes lény”),105 ami kifejezetten Brassai szemléletével rokonítja, aki sze-
rint az állatvilágban megvannak az öntudat jelei, s öntudat és lélek egymástól el nem 
választható fogalmak.106 Viszont, ha a Negyven év visszhangjára mint aforizmaszerű 
formában kifejtett fi lozofi kus összegzésre tekintünk, egyértelmű, hogy Jókait az em-
ber világának kérdései foglalkoztatták. Jókai ezek között (emberi kapcsolatok, tár-
sadalom, erkölcsök) tárgyalta a természethez való tartozást, amely a kortárs biológiai 
tudományok kiindulópontja volt.107 Jelentősége ennek megint csak irodalmi: sokat cso-
dált írói termékenységét azzal hozta összefüggésbe, hogy Balatonfüreden és a Sváb-
hegyen a szabad természetben dolgozott. „A szabad természet volt az én sokatirá som-
nak legfőbb, legmélyebb titka!”108

101 NÉV, 85. E soroknak más szempontból is jelentősége van. Jókai tudniillik az ateizmust, a vallástalan-
ságot, a hagyományrombolást az emberiség elállatiasodása jelének tartotta. „Amily óriási mértékben 
nőnek a materializmus vívmányai, a találmányok, a közlekedés, az ismeretterjesztés által, oly arányban 
támad az ellenhatás a hitéhez ragaszkodó, a rajongásaiban boldog vagy boldogtalan népkedélyben. 
[…] Az emberi kedély pozitív vallás után vágyik. Az embernek megfogható isten kell, akihez ragaszkod-
jék. Az ember aztán, ahány, annyiféle; s ebből következve, annyiféle alakot is ad az istennek, akihez 
ragaszkodni óhajt […].” JSzR, I., 190., 191.

102 Jókai nem hitt a református predesztinációtanban, mégis, saját megfogalmazása szerint elfogadott 
egyfajta eleve elrendelést. NÉV, 13.

103 „Oh! a fák oly okos lények! Azokban lélek lakik.” NÉV, 311. Jókai egyébként említi Cuvier, Lamarck, 
Menke, Voigt nevét. NÉV, 231. (A Voigt név arra a Joachim Otto Voigtra [1798–1843] utalhat, aki bo-
tanikusként szerzett ismertséget.) Említi továbbá Katona Mihályt is, akitől a korallpolipokról olvasott. 
NÉV, 281–282.

104 Könyvtárának mai jegyzéke szerint Fechner-kötet nincs a Jókai-hagyatékban. Tudjuk azonban, hogy 
a könyvtár nem teljes, s ha nem is volt meg, a művek ismerete akkor sem zárható ki.

105 JSzR, I., 71.
106 Brassai, Az igazi positiv philosphia, 56–57.
107 Jókai az élőlények egyenrangúsága mellett érvel, egyedek (demokratizmus) és fajok (népek) tekinteté-

ben egyaránt. Például: „a tengeri csiga, a planéták ez őslakója a legelső ura a földeknek és csillagoknak, 
szintén igen tökéletes lény, mely eszmél, gondolkodik, érez és alkot oly titokteljes ösztön szerint, melyet 
még emberi tudomány meg nem oldatott. És mégis e tökéletes lénynek nincs semmi világos fogalma 
mifelőlünk, kik a vizek fölött élünk […]. Ilyen csigái vagyunk mi a légtengernek, ide ragadva annak 
fenekéhez: s csigabölcsesség tőlünk azt állítani, hogy amit a mi öt érzékünk meg nem láthat, meg nem 
foghat, nem szagolhat, nem ízlelhet: az a világ nem létezik.” – JSzR, II., 41. Vö. Jókai Mór, A csigák 
regénye. Regény, – természetrajz, – vagy szatira = U., Föld felett és viz alatt. Regénykék – A véres kenyér. 
Egy ifj u hős naplója – A szegénység utja, Révai testvérek, Budapest, 1896, 94–147. (A továbbiakban: 
CsR.) Jókainak jelentős csigagyűjteménye volt, amely műveinek forrásaként is szolgált. Kalla Zsuzsa, 
A dolgozószoba mint műalkotás. Jókai Mór budapesti otthonának tárgyi világa, Budapesti Negyed (58) 
2007/4., 305–332.

108 NÉV, 30.
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Egy kései tárcájában éppen azt sérelmezi, hogy műveit (s itt az 1896-ban meg-
jelent, merőben a praktikum felől olvasható Kertészgazdászati jegyzetekre is gondol-
hatunk)109 nem e megközelítés felől olvassák: „S Karr Alfonz, a kertész, engem még 
jobban mulattatott, mint az iró s ezt mondja róla az egész olvasó közönség. / Én 
nem vagyok ilyen szerencsés. / Nekem is van kertem; én is utazgatok abban, én is 
csinálok benne fölfedezéseket; de engem csak hogy meg nem vernek azért, hogy 
kertészeti dolgokról merek néha-néha írni. De legalább is kinevetnek vele.”110

Érdemes visszatérni tehát e „sokatírás” más produktumaihoz.

4.

A jövő század regényéhez és a Fekete gyémántokhoz használt források az Egész az északi 
pólusig! című mű (1875, önálló kötetként 1876) alapját is szolgáltatták. Jókai a magára 
hagyott, jegesmedvét szelídítő leleményes matróz, Galiba Péter kalandjait adja közre, 
geológiai leírások során át, mígnem az elbeszélő egy kristályban az özönvíz előtti 
emberiség két képviselőjét, apját és lányát találja meg. A jegec bár a levegőtől elzárta 
mindkét embert, az életet megőrizte bennük, s a főhős ki is szabadítja mindkettejüket. 
Az ősvilági emberek az első nyelven, héberül beszélnek (hiszen a bábeli nyelvzavar 
előttről származnak), s együtt folytatják útjukat, mígnem egy vulkánkitörés a szi-
getet, amelyen rekedtek, az Egyenlítő felé kezdi hajtani. (A vulkánműködés leírása 
Humboldtra utalhat vissza,111 ismeretes, hogy az ő munkássága számolt le a neptu niz-
mus tételével, miszerint a Föld magja hideg.)112 Az utazás az Egyenlítő felé számos 
meglepetést tartogat, s a paródia e ponton már egyáltalán nem paródia.113 Az addig 

109 Jókai Mór, Kertészgazdászati jegyzetek, Budapesti Negyed (58) 2007/4., 243–286. Ebben a művében, 
amelyben igen hangsúlyos az egyes szám első személyű elbeszélő tanúságtétele, fel-felsejlik egy irodalmi 
utalás vagy antik toposz, Például: „Már most, ha én regényt írnék ez alatt a rovat alatt”; a „szőlő isteni 
növény. A szőlőnek lelke van, szíve van! Ha az emberek is olyan háladatosok volnának mint a szőlő!”

110 Jókai Mór, Azok a kertészek, Pesti Hírlap 1896. augusztus 26., 1–2. Jókai e tárcájában tulajdonképpen 
azt nehezményezi, hogy a növényeket csak mint nemzeti és/vagy gazdasági szimbólumokat veszik te-
kintetbe (paprika, dohány, szőlő), holott Magyarország kertészeti kultúrája szó szerint felvirágoztat-
hatná az egész magyar gazdaságot. (S kertkultúra és civilizáció egymással összefüggnek.) Ugyanezt 
szorgalmazza egy másik cikke: Jókai Mór, A gellérthegyi paradicsom, Pesti Hírlap 1896. október 2., 
10. Itt érdemes megjegyezni Jókai közéleti szerepvállalását a magyarországi kertkultúra ügyében, illetve 
a fi loxéravész elleni közdelemben elért eredményeit. Jókai Mór, Mauthner Ödön pavillonja és a magne-
mesítés, Pesti Hírlap 1896. október 18., 1–2.; Jókai Mór, A szénkénegezés, Pesti Hírlap 1897. január 9., 
15. Jókai ezen és hasonló szövegeinek újraolvasását korábban feleslegesnek vélték. Jókai természettudo-
mánya, szerk. Veress Zoltán, Kriterion, Bukarest, 1976, 7.

111 Vö. Alexander von Humboldt, Kosmos, I., Cottaschen, Stuttgart–Tübingen, 1845, 208. skk.
112 A Fekete gyémántok kritikai kiadása szerint a neptunizmus és plutonizmus tételeinek összeegyezteté-

se érhető tetten. FGy, I, 375. Jókai ezen elméletek ismeretében beszélt „vulcanicus” és „neptunicus” 
világkorszakokról azaz földtörténeti időszakokról. NÉV, 200

113 Jókai Mór, Egész az északi pólusig! (1876), s. a. r. Péter Zoltán, Akadémiai, Budapest, 1976, 534. (A to-
vábbiakban: EÉP.) Fried Istvánnal ellentétben nem pusztán regényparódiának tartjuk. Fried István, 
Öreg Jókai nem vén Jókai. Egy másik Jókai meg nem történt kalandjai az irodalomtörténetben, Ister, Budapest, 
2003, 11. A kritikai kiadás céloz a mű szatirikus szándékaira, részletesen ismerteti a mű megírásának 
előzményeit, kitér a téma forrásaira: EÉP, 515–542., különösen 528–530. A szatirikus él magyarázatát 
Jókai maga adja meg: Verne magyar olvasóit célozta meg vele. EÉP, 525.; Szemz Piroska, Vernétől 
Jókaiig, Science Fiction Tájékoztató 1972/5., 61–62. A regény kritikai visszhangját lásd EÉP, 536–540.

jégbe fagyott, élettelen szigeten hirtelen, minden külső beavatkozás nélkül megjelenik 
az élet.114 Előbb az ázalag állatok, („Tehát az állat született elébb, mint a növény.”), 
majd a vízi növények, a férgek, újabb huszonnégy óra elteltével a ma hidrának neve-
zett állatok („az alkotó iszapból előjön, önmagától”), majd ezzel párhuzamosan az 
egyre bonyolultabb felépítésű növények. Erdő keletkezik, a vízben pedig a hidrákat 
kiszorítja a „tarajas quál”,115 ezeket pedig az ízeltlábúak. Majd a föld, a mocsár meg-
szüli a szárazföldi állatvilágot: „a növényzettel együtt haladva támad az átmelegült 
iszapból elő az állatvilág.” (Akárcsak a Fekete gyémántok fentebb idézett szöveghelyé-
ben.) Jókai olyan rák leírását is adja, amelyik a vizet elhagyja és szárazföldi életet él.116 
Vízben és földben párhuzamosan születnek az élet ezen formái, mert a vulkanikus 
sziget mindkettőt melegíti. Az állatok és növények külön őstől származnak Jókai 
leírásában. (A Fekete gyémántokból kiderül, hogy ezen ősformák monádok.) Sorban 
megjelennek a békák és gerincesek, az élet egyre gazdagabb kivirágzásában (nem fej-
lődésében) pedig a főhős örömét látja: „Minden nap új meg új gyönyörét hozta szá-
momra a bámulatnak.”117 A teremtésen látszólag kívül álló szemlélő nézőpontja ez, 
olyan természettudósé, aki e most megfi gyelt eseménysort értelmezi teremtésként. 
(„Meg akarom látni a teremtés misztériumát mindvégig; ha mindjárt belehalok is.”) 
E szemlélés nincs büntetés nélkül. A vulkanikus hőség végül kiszárítja a tavat, amely-
nek helyén iszap maradt, közepén egy „dágvány”-nyal.118 Ez a dágvány felfúvódik, dagad, 
látható rajta, hogy életre fog kelni, látszanak feje és végtagjai. (Az elbeszélő egy helyütt 
„Triton Gygas”-nak nevezi, ennek jelentőségére visszatérünk.) A főhős ekkor már lá-
zas állapotban van. Miközben a természet misztériumát leste meg, erőt vett rajta egy 
olyan betegség, amely hallucinációkkal jár. Egy „pokolbeli” gondolat jut eszébe: ha ő 
abban a percben hal meg, amelyikben ez a szörny megszületik, a lelke átkerül belé.119 

114 A kritikai kiadás Lorenz Oken Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände (Stuttgart, 1839–1843) című 
művét nevezi meg forrásként. EÉP, 533. Noha a kiadás megjegyzi, hogy „Jókai azt próbálja kifejteni 
a bibliai szövegből, hogy a maga korabeli természettudományos ismeretek megvilágításában mit je-
lenthettek az ószövetségi kozmogónia egyes mozzanatai” (EÉP, 534.), a Jókai korabeli természettudo-
mányokra kevésbé kérdez rá. A kritikai kiadás is idézi a Pentateuchra építő részeket, s azokat a Jókai 
könyvtárában meglévő Károli-féle bibliafordítással veti össze. (EÉP, 534.) Ezek a részek nemcsak Biblia 
felől, hanem a vitalizmus felől is olvashatók.

115 Ezt a csalánozókhoz sorolható élőlényt nem sikerült pontosan azonosítani. Valószínűleg a portugál 
gályáról van szó, de minden bizonnyal valamilyen medúzáról, amely németül Qualle. Lásd Johannes 
Leunis, Synopsis der Naturgeschichte des Th ierreichs. Ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für 
Alle, welche sich wissenschaftlich mit Naturgeschichte beschäftigen und sich zugleich auf die zweckmässigste 
Weise das Selstbestimmen der Naturkörper erleichtern wollen, Hahn’sche Hofbuchhandlung, Hannover, 
1860, 923. (PIM Kt, C246.) Jókainak a hidra leírásához is ez a kötet volt a forrása, erről az állatról 
a 927. oldalon található információ.

116 Egy ilyen fajról tudunk, amelyet Jókai korában is ráknak tartottak, a pálmatolvajt, amely tartósan 
szárazföldi életet él. Nem tudható pontosan, Jókai leírása erre vonatkoztatható-e, mindenesetre ezt 
az állatot a korszakban már ismerték Linné nyomán.

117 A jövő század regényében Rozáli éppen erre hivatkozva kéri, hogy ne kelljen többé felfedező útra 
mennie, számára az „Olyan nagy foka a gyönyörnek, mely kínoz.” JSzR, II., 57.

118 Jókai a dágvány szó jelentését maga adta meg A jövő század regényében, eszerint olyan mocsár, amely 
a föld alatt fejlődő gázok mozgatnak. JSzR, I., 160. A dágvány szó az Egész az északi pólusig!-ban azon-
ban más jelentést vesz fel.

119 A jövő század regényében Tatrangi Mózes ugyancsak hasonlóan fogalmaz a halálos ágyán, fi ához be-
szélve: „Akkor fogsz még csak születni, ha én meghalok. Addig nálam van a lelked vital-geniusza.” 
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Részben lélekvándorlást ír le itt Jókai, részben az életerő működését: az életerő folya-
matos, de e folyamatossága jelenti korlátoltságát is: az élő más rovására élő. A szörny 
– folytatja lázas képzelődését a főhős – fel fogja falni Bábit, a főhős szelídített jeges-
medvéjét, Námehket, az apósát, és Nahámát, kedvesét is. Ekkor elájul. Lámekh és 
Naháma meggyógyítják, majd (a szövegben hangsúlyozottan hosszú) álomba szende-
rül. Mire magához tér, minden megfagyott, a vulkanikus sziget megfordult, és újra az 
Északi sark felé tart. („Az egész földet, melyet újra születni láttam, látom most meg-
halni újra.”) S a szigettel együtt a főhősök is halálra ítéltetnek. Mielőtt ez bekövetkez-
ne, leírja kalandjait az eljegesedéssel bezárólag, s a szigetet elhagyó madarak egyikére 
bízza, hogy aztán a talált kéziratot (Jókai gyakran használt írói eszköze) a prológus 
elbeszélője megtalálja.

Humboldttal a fentebb idézett leírás egy része szövegszerűen is találkozik – nem 
is szólva az életerő és a képzelőerő között felmerülő párhuzamosságról. Humboldt 
tudatos élvezője volt az univerzumnak; a természet kapcsolatainak megértése, a válto-
zások (életjelenségek, galvanizmus) és összefüggések felismerése (például növényvilág 
formái és a földrajzi elhelyezkedés között120) Humboldt szerint a természet esztéti-
kai élvezetéhez visznek közelebb.121 A Kosmos első kötetének bevezető tanulmányában 
egy helyütt így fogalmaz: „a jelenségek összefüggéseibe való betekintés gyarapítja és 
megnemesíti a természetben való gyönyörködését” a kutatónak.122 Másutt így: „a ter-
mészet gyönyör forrása, amennyiben felfogóképességünket meghaladja.”123 A Kantra 
támaszkodó124 Humboldt szerint a természet egység a sokféleségben, élő egész, a ter-
mészeti dolgok (tárgyak, élőlények) és a természeti erők egységes foglalata, „fenséges 
színjáték” [Schauspiel].125 Az empirikus módszer, a szemlélődés hatására a fantázia is 
beindul (amelyet a tudomány egyoldalú, helytelen művelése leront),126 ezt pedig a ke-
dély, a pillanatnyi érzelmi állapot is befolyásolja. Jókai szövegében pontosan ez jelenik 
meg. Nem világos ugyanis, szándékosan homály fedi (ahogy a „dágványt” is hó borítja) 
hogy a főhős-elbeszélő még a valóságról beszél vagy a lázálmában látott szörnyűséges 
eseményekről. A kettő között nincs határ. Fantázia tárgya így lesz Jókainál a termé-
szet.127 (Miként lázas képzelődéssel folyik egybe A jövő század regényének Tátra-leírása 
is: „Elmondhatatlan, mint egy hagymázálom.”)128 S erre még inkább alapot szolgáltat 

JSzR, II., 42. Tatrangi Mózes e lélekfogalom szervi lakóhelyét is megjelöli (glandula pinealis/toboz-
mirigy), e vélekedés Descartes-ig vezethető vissza. A „lélekátköltözködés” (metempszichózis) e tételét 
Brassai például élesen elutasította. Brassai, Az igazi positiv philosphia, 54.

120 Alexander von Humboldt, Ideen zu einer Geographie der Pfl anzen, Akademische Verlagsgesellschaft, 
Leipzig, 1960.

121 Humboldt, Kosmos, I., 29–30.; Briefe zwischen…, Wilhelm Engelmann, 1877, 29.
122 Humboldt, Kosmos, I., 20.
123 Uo., 29–30.
124 „A fenségesség érzése, amennyiben a kiterjedés egyszerű szemléletéből ered, rokon a kedélynek avval 

az ünnepi hangulatával, mely mint a végtelennek és szabadnak a kifejezése az eszmei szubjektivitás 
szféráiban, már a szellemiek birodalmába tartozik.” Uo., 41.

125 Uo., 35.
126 Uo., 41.
127 Fantázia és tudományos világszemlélet, mint azt Humboldt is tartotta, nem feltétlen egymást kizáró 

fogalmak, mint ez a Jókai-irodalom közhelyeként visszatér. Például Zsigmond Ferenc, Magyar utó-
pia. Jókai: A jövő század regénye, Magyar Múzsa 1920. június 1,. 481.

az ember előtti élővilág rekonstruálásának szándéka: ezt Jókai az isteni teremtéssel 
analóg, fantázián alapuló teremtésként határozza meg,129 ami kétségkívül rámutat 
e szemlélet romantikus eredetére. (A csigák regényében egy helyütt – ahol a szatíra 
még nem kezdődik el – így fogalmaz: „Gyönyörű állatok! A természet kedvenc gyer-
mekei; teremtő erő fantáziájának kimeríthetetlen álma!”)130

A realitástól eltérő álomban jelenik meg a természeti világ élőlényeinek „létrája”. 
Nem evolúciója: az egyes fejlődési fázisok között láthatólag nincs leszármazási kap-
csolat, mint Lamarck és Darwin hirdette, hanem sokféle, különböző eredetre (mo ná-
dok) visszavezethető életforma jelentkezik időben egymás után, mint arra a vitalisták 
következtettek a kövületek alapján. Jókai számos kihalt élőlényt említ a mű első fe-
lében, amelyekre az elbeszélő jégbe fagyva talált rá, köztük az 1818-ban felfedezett 
ichthyosaurusra és az 1821-ben publikált plesiosaurusra, s más ősállatok mellett 
a mamutra hivatkozik.131 (Jókai humorát mutatja, hogy Galiba Péter a kihalt élőlé-
nyek e muzeológiai értelemben vett tárlatát élelemforrásként használja.)132

Életerő és fantázia (ha tetszik: képzelőerő) párhuzamba állítása Jókainál ismét 
Brassai munkásságára rímel, aki a természeti erők közé sorolta a „gondolkodó, tervelő, 
akaró” erőket (azok ti. módosult kémiai erők), lehetségesnek tartva, hogy a kémiai 
erők életerővé módosuljanak, amely pedig nála egyúttal a lélek fogalmát is jelentet-
te.133 Alátámasztja ezt a Három márványfejben olvasható részlet is: „élő kő, mely fan-
táziája képeit előteremti”.134 Fráter Akteon és Onufriosz vitája újabb dimenzióval 
gazdagítja mindezt. A szerelemdémon, Asmodái bőrébe bújt, luciferi módon érvelő 
Akteon az életerőt a szerelemmel azonosítja: „Adjatok nekem egy üres planétát, s én 
azt egy nap alatt megnépesítem. […] Én vagyok a világon a melegség, én vagyok a 
lélek. És én mindenütt ott vagyok, ahol a teremtés foly. Mert vannak kövek, melyek 
úgy nőnek, mint a virágok. Ezt bizonyítja Plinius. És vannak virágok, amelyek elevent 
szülnek, és élő állatok, melyek gyökeret vernek a sziklába, s virágkehely alakban pá-
rosulnak, és vannak állatok, melyek fennállva járnak, és vannak, amelyek gunyhókat 
építenek, és madarak, amelyek beszélnek, és a mélységtől a magosságig mindenütt 
ott van a lélek, ott vagyok én! Az örökké alkotó szerelem.”135 Az életerő produktumai 

128 JSzR, I., 451. E tájleírás szintén nem teszi egyértelművé, hogy a narrátor szemszögéből olvasandó, 
vagy a Tátrán átvonulni készülő, menekülő orosz sereg szempontjából, amely a leírásban is említett 
„sziklaláz” tüneteinek produkálására hajlamos.

129 Jókai módszeresen építi az ősvilág rekonstrukcióját. A kövületekben megőrzött, de az emberi megisme-
rés számára még nem hozzáférhető egykori lényeket „előbb társaiktól [el kell] választani, hogy láthatókká 
legyenek, olyanokkal, kik még nincsenek, kiket még teremtenie »kell«.” FGy, I., 44. Jókai ősvilági lényt 
többször is teremt, gondoljunk a Három márványfejben Solom álmára.

130 CsR, 95.
131 A plesiosaurust és ichthyosaurust illetően Jókai forrása lehetett Johannes Leunis könyve: Leunis, 

I. m., 319.
132 Kivéve a pterodactilusét, amely ehetetlen, de zsírja éghető, ezért felhasználható. A pterodactilus 

zsíros húsú állatként említődik a Fekete gyémántokban is. FGy, I., 14. A jövő század regényében szereplő 
Északi-sark szintén megfagyott ősállatokkal lepi meg felfedezőit, Jókai itt maga utal a múzeumi tárlat 
analógiájára: „örök tél e szörnyű múzeumában”. JSzR, II., 55.

133 Brassai, Nemcsak az anyag halhatatlan!, 34.
134 Jókai Mór, A három márványfej (1887), s. a. r. Oltványi Ambrus, Akadémiai, Budapest, 1966, 177.
135 Uo., 217–218. Onufriosz és Akteon vitájának forrása egy 1811-ben megjelent mű, a Dictionnaire con-

tenant les anecdotes historiques de l’amour. Lásd Uo., 413.
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itt a fantázia produktumai is. Mindez az irodalmi alkotást (s a társművészeteket) is 
a természet részeként értelmezi.

Jóllehet a „Tryton Gigas” mivoltának magyarázatát és leírását megkapjuk az Óceá-
nia című elbeszélésből (eszerint ősvilági hüllő, amelynek az atlantisziak emberáldo-
zatot mutatnak be), az Egész az északi pólusig!-ban szereplő földben születő, de még 
élettelen lény, a „dágvány” Jókai más szövegeinek tükrében sajátos jelentést kap. Jókai 
előszeretettel támaszkodott az alkimista terminológiára. Még Berend Ivánt, a Fekete 
gyémántok mesehős-attribútumokkal felruházott tudósát is alkimistákhoz hason-
lítja egy helyütt: „Éjszaka pedig bezárta magát tudákos barlangjába, tüzet gyújtott 
kemencéiben, s főzte a halálos gázokat górcsöveiben, s kényszeríté a világalkotó ele-
mentumokat, hogy vallják meg előtte a rég keresett titkot. Küzdött az engedelmesked-
ni nem akaró démonokkal. Melyik közületek a tűzfojtó szellem? / Jelenj meg, jelenj 
meg!”136 Pedig a regény elején Berend tudósi pozicionálása éppen az alkimizmussal 
szemben történik meg: „Ez az ember nem csinál aranyat, nem keres csodás meg gaz-
dagulásra való titkokat, nem főz mérgeket, nem bolondja meddő kutatásoknak.”137 
A Névtelen vár egy szöveghelyében az Egész az északi pólusig!-ban éppen a „dágvány” 
kapcsán használt triton szó összekapcsolódik az alkimisták mesterséges emberével, 
a homunculusszal: „»Megállj csak – gondolá magában a férfi , dúlva-f úlva dühében –, 
majd eljön a tél, akkor befagy a tó, akkor rád lesek a bozótban, ahol lakol: s akárki 
vagy, homunculus, triton vagy csodaszörny: elejtelek!«”138 Más is szól amellett, hogy 
a „dágvány” alatt az alkimisták teremtményéhez hasonló lényt szabad sejtenünk. 
A Szép Mikhálban e sorok szerepelnek: „Ha a nagytisz teletű úr látná most a vejét: azt 
hinné, hogy ez az a »homunculus«, akiből az alkimista kiszivattyúzta a régi lelket, 
s újat fújtatott beléje.”139 Ez pedig összecseng az Egész az északi pólusig! elbeszélőjének 
víziójával. Ennek tükrében a természet maga állította elő a dágvánnyal a homuncu-
lust, amely így az ember utáni lépcsőfok.140 (Ha mindehhez hozzávesszük a kései re-
gények megkettőzött elbeszélőjét, a kritikust, például A három márványfejben, aki egy 
helyütt önalkotta homunkulusznak nevezi magát, az értelmezés lehetőségei a poé-
tika felé is megnyílnak.) A természet fejlődése tehát határozott irányba mutat, hason-
lóan az ázalagok – hidrák – tarajas quálok – rovarok egymást kiirtó sorához. (Ez 
a szerkezet A csigák regényében ismétlődik meg szatirikus felhanggal.) Az életerő 
folyamatosságát ennél jobban – és az emberre nézve ennél szörnyűbb módon – mi 
sem demonstrálná jobban.141

136 FGy, II., 216.
137 FGy, I., 44. Berend és A jövő század regényének Tatrangi Dávidja hasonló mesehős-alakok. Vö. JSzR, 

I., 631.
138 Jókai Mór, Névtelen vár (1877), s. a. r. Harsányi Zoltán, Akadémiai, Budapest, 1965, 131.
139 Jókai Mór, Szép Mikhál (1877), s. a. r. Téglás Tivadar, Akadémiai, Budapest, 1964, 87.
140 Ez a félelem bukkan fel a Jókait nagyrabecsülő Harsányi Kálmán fi lozófi ai dialógusában, amely a Homo 

és Homunkulusz címet viseli (1908). Harsányi azzal a gondolattal játszott el, milyen következményekkel 
jár az európai civilizációra nézve a modernitás meghasonlottsága: e meghasonlottságot ő Nietzsche Über-
menschének (homunkulusz) és Madách Ádámjának (homo) polarizált szembeállításával szemléltette.

141 Brassai itt is összevetésre kínálkozik: szerinte sok millió év múlva lesz az embernél tökéletesebb lény. 
Brassai, Az igazi positiv philosphia, 57. Brassai szemlélete Jókaiéval ellentétben nem hordoz 
eszkatologikus jelleget.

Az emberiség mint faj ugyanis kezdettel számolhat és vég elé is néz. Történetére 
(a történelemre) való rákérdezés a végzet elkerülése miatt szükséges, s Jókainál ebben 
a természettudományok mellett a Biblia a vezérfonál. A korabeli embertan hatására 
utal a bibliai időkben élt emberek szokásainak leírása. Némekh például kétségtelenül 
primitív testi jegyeket mutat, míg Naháma a modern ember szépségeszményei sze-
rint szép. (A Fekete gyémántok emberiségtörténeti rekonstrukciójához viszonyítva 
tehát már diff erenciálódott az emberi nem.) Mindez kulturális-történelmi jelentő-
séget kap, amikor a szereplők felfedezik Káin földi maradványait: tudvalevőleg tőle, 
s nem a meggyilkolt Ábeltől származik az emberiség. Hogy Jókaitól a civilizációkri-
tika nem idegen, azt számos további műve mutatja (Óceánia; Az arany ember; Ahol 
a pénz nem Isten).

A Káinra és Ábelre való hivatkozás, valamint a szigetmotívum Jókai utolsó regé-
nyében, az Ahol a pénz nem Isten (1904) című művében tér vissza, mégpedig ugyan-
csak vulkanikus szigetként. A Fekete gyémántok első fejezetének vulkanizmus leírá-
sában kitüntetett szerepe volt a gőznek, ez ebben a regényben sincs másként. Ebben 
a regényben az egyik szereplő beszéli el a gőz erejét. A Capitano a sziget születésére 
vonatkozó elbeszélésének bibliai (és alkímiai)142 utalásai arra utalnak, hogy pusztu-
lás és keletkezés ez esetben nem ellentétes fogalmai egymásnak: a Capitano a sziget 
létrejöttében a világ teremtését látta újrajátszódni.143 Csakúgy, mint az Egész az északi 
pólusig! elbeszélője. (A Fekete gyémántokban szereplő bányaszerencsétlenség leírása 
szintén biblikus konnotációkat kelt amellett, hogy az égő, izzó szénbánya következete-
sen vulkánhoz van hasonlítva.)144 Jókai a természeti tüneményeket bibliai, mitológiai 
utalások sorával írta le. Az ezen utalások összeolvasásából kibontható világfölfogás 
dualista: éden és civilizáció szembeállítása mint Isten és ördög a regényben végig 
folytonosan jelen lévő ellentéteként értelmezhető.145 E regény a teremtés csodájára 
való rákérdezés másik oldalát bontja ki, azaz az emberi társadalom és civilizáció vi-
szonyát boncolgatja. Konklúziója, hogy a teremtés ezen oldala – a természettel ellen-
tétben, amelyben nincs értelme a rútság fogalmának146 – elhibázott.147 Az ebbe az 
elhibázott világba visszatérő, ehhez a hibás világhoz ragaszkodó elbeszélő nem vélet-
len utalja az egész történetet az irrealitásba: „Az egész történet, amit a boldog világról 
s annak lakóiról följegyeztem, úgy tűnik fel most előttem, mint egy hihetetlen álom.”148

142 Hites Sándor, Előjátszott apokalipszis – újrajátszott teremtés. Jókai Mór: Ahol a pénz nem isten = Elbe szélés 
a 19. és 20. század fordulóján. Narratív párbeszédek, szerk. Hajdu Péter – Kroó Katalin, L’Harmattan, 
Budapest, 2011, 67.

143 Uo., 56.
144 „Az egész völgy egy beomlott vulkán kráteréhez hasonlít. Gomorrához, midőn a Holt-tenger alá tűzeső-

ben elsüllyed.” FGy, II., 127. A bányaszerencsétlenség következményei is: „Kövek, gerendák, vasrudak, 
szén és terméskő csodamódon összekeverve, mintha egy vulkán köpte volna oda.” FGy, II., 129.

145 Hites, I. m., 58–59.
146 „Nincsenek rút állatok a világon. / Rút emberek pedig nem is léteznek.” – olvasható A Kráó című mű-

vében, amelyben Jókai az ember kettős arcára utal: „Az embernek az arcvonásokon, az idomokon kívül 
még van valami adva, amit belső arcnak lehet nevezni.” Jókai Mór, A Kráó (1895), s. a. r. Gergely 
Gergely, Akadémiai, Budapest, 1974, 7.

147 A mű e szempontból elvégzett elemzését lásd Szilágyi Márton, Az elhibázott Teremtés. Ahol a pénz 
nem Isten = „Mester Jókai”, 137–148.

148 ApnI, 221.
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Az 1856-ban megjelent Óceánia már részben felvetette ezeket a kérdéseket. Az 
atlantisziakkal modellezve az európai civilizáció pusztulásba való rohanását (akár-
csak majd Verne az 1910-ben, posztumusz megjelent Az örök Ádám című művében), 
Jókai a Bibliára utalva, a főszereplő Bar Noémit prófétai tulajdonságokkal felruházva 
festette meg a bűnös világrészek apokaliptikus pusztulását és az istenfélők társadal-
mi berendezkedésben és testi jegyekben is megmutatkozó utópiáját. E kettősséget 
szintén Káin és Ábel történetére vetítette: az atlantisziak örömtüzeinek füstje nem 
száll az égbe.149 Bar Noémi Isten nevében mér tíz csapást a Triton gigászt bálvány-
ként imádó népre, a tízedik, utolsó csapás éppen a Triton gigász megölése. Bar Noémi 
által Isten cselekszik. A bálványként tisztelt szörnyeteg halálhörgésére előjönnek 
a „föld többi ősszörnyei”, s a hegyek között élő hívők ellen rohannak. A roham viszont 
a föld alásüllyedésével megszakad, az Isten ellen támadó szörnyek a bűnös várossal 
együtt a tengerbe vesznek. Jókai ezen ősszörnyek közt a mamutot nevezi meg leg-
elébb (amely a Fekete gyémántok bevezetése szerint az ember előtti ősvilág ura volt).150 
A földrészből mindössze tizenegy hegycsúcs marad: e mitologikus magyarázat a Ka-
nári-szigetek eredetére vonatkozik.

5.

Jókai – amennyiben a fi kcióból kibúvó ismeretként tekintünk e kiszólásra – A jövő 
század regényében Alexander von Humboldtot nevezte a 19. század legnagyobb ter-
mészettudósának.151 (Ugyanakkor Tatrangi Mózes – akinek épelméjűsége kérdé-
ses – Humboldtot olyan illusztris társaságba utalta, mint Nagy Sándor, Napóleon, 
a Habsburg család, Kolumbusz, Goethe, Hugo, Shakespeare, Talma, Washington, 
Kossuth.)152 Nem lehet véletlen, hogy amikor Jules Verne A büszke Orinoco című regé-
nyében (Le Superbe Orénoque, 1898)153 az Orinoco kutatóit felsorolja, éppen Alexan-
der von Humboldt neve hiányzik.154 Egyedül akkor említi, amikor téves információját 
indokolt cáfolni: Élisée Reclus földrajztudós vonta kétségbe Humboldt azon sorait, 
miszerint a halászok méneseket terelnének a folyóba, hogy azokkal az elektromos 
angolnák feszültségét kimerítsék, s azután azokat könnyűszerrel kifogják. A „lovak 
mindig is sokkalta nagyobb becsben álltak [Reclus szerint], semhogy ilyen barbár mó-
don föláldozták volna őket holmi halászzsákmány fejében – és valószínűleg igaza van” 

149 „[A]z óriás oltárokon égtek az áldozat tüzei, a nehéz sötétkék füst nem birt fölvergődni az égbe, valami 
visszanyomta azt a földre, s mint egy átokkal terhes felleg, ugy állt az mozdulatlanul a házak felett, 
körülfolyva a tornyok kupoláit s a bálvány mereven [álló] szobrait.” Oc, 131–132.

150 Jókai ebben talán építhetett a Pesten 1869-ben előadást tartó Vogtra. Vogt azonban az ember ős-
történetét festve ember és mamut egymás mellett élését feltételezte. Vogt előadásai Pesten, Természet-
tudományi Közlöny 1870, 70–79.

151 A „múlt század legnagyobb természettudósa, Humboldt”. JSzR, II., 294. Vö. FGy, I., 310.
152 JSzR, I., 491.
153 Hankiss János szerint Verne leggyengébb alkotása, amely pusztán Chaff anjon útleírását követi. 

Hankiss János, Jules Verne. A tudomány a szépirodalomban, Franklin, Budapest, 1930, 81.
154 Verne említi Diaz de la Fuente 1760-as, Bobadilla 1764-es, Robert Schomburgk 1840-es, Chaff anjon 

1884, 1886/87-es felfedező útjait. Jules Verne, A büszke Orinoco, ford. Majtényi Zoltán, Unikornis, 
Budapest, 1998, 7–8.

– teszi hozzá Verne.155 Pedig Verne említi a Humboldt által fölfedezett Orinoco–
Amazonas-csatornát, és Simón Bolívart is (aki Humboldt jó barátja volt, s akiről 
Jókai novellát is írt), sőt a szereplők a történet egy részében egy Simón Bolívar nevű 
hajóval utaznak. Verne azt is említi, hogy Bolívar baszk származású volt, akárcsak az 
egyik szereplő, Miguel úr.156 Ne tudott volna Alexander bátyja, Wilhelm von Hum-
boldt baszk nyelvvel kapcsolatos kutatásairól?

Alexander von Humboldt neve először akkor bukkan fel Verne szövegében, ami-
kor az utazók az otomako indiánok egy számukra különös szokását fi gyelik meg, 
a földevést. (Aligha véletlen, hogy az erről szóló szövegrészt Jókai is megjelölte a saját 
Humboldt-kötetében.)157 Verne e jelenségről Jean Chaff anjon útleírásaiból értesült, 
ám Humboldt szintén kitért erre a különös szokásra.158 Úgy tűnik, Verne szemében 
Chaff anjon legitimálta Humboldt erről írt sorait. Humboldt neve ezzel együtt kétszer 
fordul elő a regényben, míg Verne kortársáé, Chaff anjoné számtalanszor. A fi únak 
álcázott Jeanette nevű szereplő többször idézi is a francia tudóst, mivel annak könyve 
vele van.159 Sőt, mint kiderül, Jeanette-nek még Franciaországban személyesen nyílt 
módja arra, hogy a francia tudóssal beszéljen.160 Verne Chaff anjont így bevonta a re-
gény cselekményébe, hogy ezzel egyfelől továbbfűzze annak útleírását immár a fi kció-
ban, másfelől mintegy legitimálja e regény cselekményét.

Jókai és Verne nemcsak az általuk ismertetett tényanyag mentén állítható szem-
be,161 hanem az e tényanyagot szolgáltató tudományos kontextus mentén, amely az 
ismertetett tényanyag különbségeit is okozza azon túl, hogy a két szerző írói világa 
messzemenően eltért egymástól. Ha Verne-t a földrajz és a technika érdekelte,162 
Jókait a tudásanyag mögötti ősok, a mozgatórugó, a mindenre érvényes magyarázat, 
mint Humboldtot. Verne ugyanarra a tudományos föltevésre támaszkodott, mint 
Jókai: az északi sark alatt az 1860–1870-es években a szabad tenger által közre-
fogott szigetet feltételeztek, amely tele van élőlényekkel. A Hatteras kapitány (1866), 
a Fekete gyémántok és az Egész az északi pólusig! e tekintetben kétségkívül rokon, hiszen 
ez a feltételezett sziget mindhárom műben megtalálható.163 Amint Verne a francia ter-
mészettudományok akkori állásából indult ki, azaz a fi kciót alapvetően nem irodalmi 
előfeltevések rendszerére építette, úgy Jókai tudományos ismereteit a nem kisebb 
tudományos potenciállal rendelkező humboldti tudáseszményből merítette. Verne és 
Jókai műveinek e rövid összevetése is rámutathat, hogy – immár a tudományfi lozófi a 

155 Uo., 265–266. A Humboldt leírásában szereplő halászati módszer valószínűleg egyszeri esemény 
volt, mint arra többen következtettek. Brehm Alfréd, Az állatok világa, XIV., Halak, kerekszájúak, 
fejetlenek és zsákállatok, a 4. kiadás számára átdolg. Steche Ottó, a magyar kiadást szerk., átdolg. 
Leidenfrost Gyula, Gutenberg, Budapest, é. n., 259.

156 Verne, I. m., 9.
157 Humboldt, Ansichten der Natur, I., 165. PIM Könyvtár, Jókai-hagyaték, A4627
158 Humboldt, Die Wiederentdeckung der Neuen Welt, 171.
159 Verne, I. m., 83.
160 Uo., 96.
161 Verne és Jókai összehasonlításáról lásd EÉP, 525–530.; JSzR, I., 606., 607.
162 Hankiss, I. m., 88. Hankiss szerint azért, mert Verne az utazásban élte ki fantáziáját, s ez földrajzi 

és technikai ismereteket kívánt meg.
163 FGy, I., 312.
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fogalmai felől közelítve – a tudományos paradigmák az irodalmi művekre is kihatás-
sal lehetnek, ezen keresztül is formálják a társadalmat.164 Ez persze közismert fo-
lyamat.165 Viszont az elfeledett tudományos paradigmák újrafelfedezése a művek 
újraértelmezését is segítheti. Indokolt volna ezért alaposabban feltárni az egyes ter-
mészettudományos elméletek magyar irodalmi-művészeti recepciójának történetét. 
Nemcsak a darwinizmusét, és nemcsak abból a szempontból, mennyiben bizonyult 
előremutatónak. Jókainál számos olyan elmélet mutatható ki, amelyet később fele-
désre ítéltek. A Jókainál olvasható leírások ugyanis jobbára elavultak, s az iskolai 
oktatásban kötelezővé tett darwinizmus felől egyáltalán nem értelmezhetőek, azaz 
a mai műveltséget szerzett olvasóközönség komoly kihívás előtt áll.166 Mivel legalább 
annyira fi kciós leírások ezek, mint amennyire tudománytörténeti szempontból érde-
kesek, fennáll a lehetőség, hogy a tudományos paradigma eltűnése maga után húzza 
a fi kciót is a feledésbe. Ám ennek fordítottja is lejátszódhat: a fi kció újraértelmezése 
maga után vonhatja a tudománytörténeti szempontból említést érdemlő paradigma 
újrafelfedezését. Filológiai körültekintéssel – amint azt a Jókai-művek kritikai kiadása 
megkezdte – e világnézeti tájékozódásra is utaló motívumok feltárhatók. E metódus 
veszélyeire azonban maga Jókai fi gyelmeztet. A Fekete gyémántokban Sámuel apát 
előadásra kéri fel Berend Ivánt, s a szereplő némi élccel mond igent: „Tudományt 
poézissal vegyest, fantazmákat és adatokat úgy összekeverve, hogy minden tudóst 
kétségbeejtek vele, míg szét tudja válogatni”.167 Jókai alighanem saját maga kritiku-
saként szólalt meg A jövő század regényében: „Keverve a mesést az igazival, ami leg-
veszedelmesebb neme a csalásnak.”168 Csalásnak, azaz fi kciónak. A kritikai kiadás 
megjelölte úton ennek feltárása a mai Jókai-olvasás (s vele a Madách-olvasás) feladata 
lehet. E feladatot nem árthat időről időre újra elvégezni annak fi gyelemben tartásával, 
hogy Jókainál, aki megkettőzte az elbeszélőt (A magyar Faust; A három márványfej), 
sőt saját magát is gúny tárgyává tette (az ichort a Csalavér című elbeszélésben),169 nem 
feltétlen működik egy hatástörténeti mechanizmus önmagán túlra vonatkoztatása.

164 Vö. Bartha Lajos, Jókai csillagászata. 175 éve született a XIX. század nagy prózaírója, Meteor 2000/7–
8., 105–110.; 2000/9., 48–55.; 2000/11., 50–56.

165 Lásd Például Vörös Imre, Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban, Akadémiai, 
Budapest, 1991.

166 A jövő század regénye, az Egész az északi pólusig!, az Ahol a pénz nem Isten című művek a tudományos-
fantasztikus irodalommal kapcsolatban kaptak új olvasatot az 1970-es években. Science Fiction Tájé-
koztató 1972/5., (Jókai-emlékszám Zöldhelyi Zsuzsa, Fábián Pál, Radó György, Kókay György, 
Szemző Piroska tanulmányaival.); Nagy Miklós, I. m.

167 FGy, I., 192.
168 JSzR, II., 123.
169 JSzR, I., 637.

GINTLI TIBOR

Tersánszky és az anekdotikus 
elbeszélésmód hagyománya

Tersánszky Józsi Jenő életműve meglehetősen szembetűnő módon kötődik a magyar 
epika anekdotikus hagyományához. Bár prózájának tradíciókhoz kötődő karakterét 
gyakran szóba hozta a róla szóló recepció, az anekdotikus narrációhoz fűződő viszo-
nyát nem tárta fel kellő módszerességgel az irodalomtörténet, sőt az anekdotikus-
sághoz kapcsolható poétikai sajátosságok jelentőségét az értelmezők többsége kifeje-
zetten csökkenteni igyekezett.1 Annak a folytatás és átformálás kettős tendenciáját 
érvényesítő viszonynak a feltárását, mely Tersánszky műveit a 19. századi magyar 
próza Jókai és Mikszáth nevével jelölhető irányához fűzi, általában e kapcsolat jelen-
tőségének változó mértékű kétségbe vonása helyettesítette. Úgy tűnik, az anekdoti-
kus narrációt övező irodalomtörténeti tabuképzés mechanizmusa Tersánszky elbe-
szélésmódjának interpretációjában mutatkozik meg a leglátványosabban. A recepció 
egyik legelterjedtebb retorikai eljárása a mentegetésnek az a sajátos változata, amely 
az anekdotikus sajátosságokat látszatként, egy mögöttes, lényegibb struktúra megté-
vesztő felszíneként állítja be. Ennek az érvelési stratégiának a hátterében okkal téte-
lezhető fel az anekdota műfaját, illetve az anekdotikus narrációt leértékelő szemlélet. 
Nehéz másként értelmezni azt a furcsa helyzetet, amely úgy jellemezhető, hogy 
a recepció az anekdotizmus poétikai kellékeinek bőséges előfordulását regisztrálva 
éppen ezek lényegtelen voltát igyekszik bizonygatni. Kétségtelen, hogy Tersánszky 
műveinek anekdotikus narrációja nem értelmezhető a 19. századi anekdotikus elbe-
szélői modor változatlan megőrzéseként. A hang átalakulása azonban önmagában 
nem értékelhető az anekdotikus hagyománytól való eltávolodásként, még kevésbé az 
azzal való szakításként. A változás, az átalakulás az irodalmi műfajok és beszédmódok 
esetében nem a megszűnés, hanem éppen ellenkezőleg az elevenség jele. Az anekdo-
tikus narrációnak és az anekdota műfajának a 19. századi magyar prózában kialakult 
változata időhöz kötött fejlemény, éppen ezért nem fogható fel rögzített, végérvényes 
műfaji normaként. Korábbi története során az anekdotának és az anekdotikus elbe-

* A szerző a tanulmány írásának idején a Nemzeti Kulturális Alap alkotói támogatásában részesült.
1 Megkülönböztetem egymástól az anekdota és az anekdotikus narráció kategóriáját. Az anekdota fogal-

ma alatt egy kisprózai műfajt értek, míg az anekdotikus narráció alatt olyan elbeszélésmódot, amelynek 
főbb jellemzői az élőbeszéd imitálása, az elbeszélőkedv által irányított előadásmód, az elbeszélő és 
a szereplő, illetve az elbeszélő és a befogadó között mutatkozó személyes, familiáris viszony, valamint 
a komikum valamilyen változatának (humor, gúny, irónia, szarkazmus) előtérbe kerülése és a szóra-
koztatás hangsúlyozott igénye. Erről a kérdésről bővebben lásd Anekdota és anekdotikus narráció című 
írásomat („Szépet, jót, igazat akarva”. Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára, szerk. Fekete 
Richárd – Kurucz Rózsa – Nagy Janka Teodóra – Pécsi Tudományegyetem – Illyés Gyula Főiskolai 
Kar, Szekszárd, 2013, 58–65.).
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