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✒✒  Nemigen akad hazánkban mûvelt

ember, aki ne Jókai Mórt tartaná a leg-

nagyobb magyar mesélõnek. Regényei

és elbeszélései a tizenkilencedik század

második és a huszadik század elsõ felé-

ben roppant népszerûségnek örvend-

tek, sõt mindmáig sokan olvassák azo-

kat. Életmûvének igazi ismerõi, barátai

tudják azt is, hogy olykor-olykor az utó-

pia birodalmába is kirándult, némely al-

kotása akár a sci-fi elõzményének te-

kinthetõ. 

Ezen a téren kétségkívül a kevésbé

kanonizált, de a könyvtári példányok

állaga alapján ítélve manapság is gyak-

ran olvasott A jövõ század regénye címû

látomását lehet és kell elsõ helyen em-

líteni. A mûvészete tetõpontján, az

1870-es évek elején írt mûalkotás fantá-

ziavilága meglehetõsen ellentmondá-

sos. Nála a huszadik század (hiszen er-

rõl mesél) társadalmi jövõképe erõsen

konzervatív; ma már tudjuk, hogy el-

képzeléseinek zöme másként alakult.

Õ még úgy gondolta, hogy az 1950-es

években is lesz Osztrák–Magyar Mo-

narchia, élén a magyarbarát Habsburg

Árpád királlyal; lesz fõrendi ház, meg-

marad az arisztokraták felsõbbsége. Fe-

kete-Afrika és részben Ázsia továbbra is

a gyarmatok földje. Amerikával csak

pár mondat erejéig foglalkozott. Az

oroszországi sztálini terror jó néhány

mozzanatát viszont mintha elõre megál-

modta volna. Valamit megsejtett – az

akkor még majdani – világháborúkból,

de végkicsengése a világbéke mámora.

S itt lép be a technikai utópia. Az örök

béke megteremtõje ugyanis egy zseniá-

lis, Edison-léptékû (e nevet nem írta le,

valószínûleg nem ismerte) magyar-szé-

kely feltaláló, Tatrangi Dávid, eszköze

az ichorból, egy vulkáni eredetû, átlát-

szó, üvegszerû anyagból gyártott (igaz,

szinte már futószalagon, azaz nagyipari

módszerekkel), szó szerint törhetetlen,

a légkörbõl nyert elektromossággal

meghajtott repülõgép.

A regény könyvtárképe is hagyomá-

nyos. Az elõszóban felsorolt, a huszadik

századra elõre jelzett újdonságok között

semmiféle, tehát újfajta bibliotéka nem

szerepel. A mûalkotás lapjain ritkán elõ-

forduló mondatokat az író korában

népszerû palota-könyvtár szemlélet

uralja, ahol díszes, karzatokkal, galéri-

ákkal ellátott termekben láthatók az ol-

vasnivalók, többnyire csak könyvek.

Jellegzetes példái ennek az egykori fõ-

úri palotából kialakított járványkórház

könyvtárai (így, többes számban!).

Mintha „a jövõ század” Magyarországán

nem lennének népkönyvtárak, szó sem

esik az oktatási intézmények könyv-

gyûjteményeirõl. Vannak viszont „olva-

sótársulatok”; az ellenséges orosz ügy-

nök egyebek között ezek nemzetiségi

tagjaiból szervezi a szabadcsapatokat

(rablócsapatokat). Az erkölcsi jó és a tö-

retlen jólét Tatrangi-féle mintaállamá-

ban, Otthonban van egy „nagyszerû”

könyvtár is (olyasmi, mint a teljes gyûj-

tõkörû nemzeti könyvtár), ahol egy

nyelvésznõ felfedezi a magyarok még

létezõ õshazáját, Kin-Tseu (Kincsõ) vi-

dékét leíró dokumentumot, egy, a

Krisztus elõtti elsõ században élt kínai

történetíró munkáját. Jókai ennek kap-

csán kitért a hajdani kínai könyvégetés

drasztikumára (nyilván a Kr. e. 213 táján
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lezajlott, Csin-féle akcióra utal), hozzá-

téve, hogy mégis tömérdek régi irat

fennmaradt a templomokban, sziklahá-

zakban, aranyládákban és kövekbe (jás-

pis-táblákra) vésve. Érdekes momen-

tum, hogy a világbéke beállta után,

1999 körül a haditudományokat tárgya-

ló dolgozatokat „az elavult tanok

könyvtárába” helyezik.

Jókai még nem érzett rá az informá-

cióközvetítés, a kommunikáció gyöke-

res változásaira; ami nem csoda, hi-

szen a mû születésekor még nem léte-

zett a telefon, évtizedekkel késõbb 

indult a rádiózás, jóval késõbb a televí-

ziózás. Pesszimistán – de részben he-

lyesen – nyilatkozik a cenzúra majdani

létérõl is: „Az index librorum prohibito-

riumba folytonosan íratnak be az olva-

sástól eltiltott könyvek.” Mindazonáltal

a szerzõi fantázia e téren is mûködött:

az ichor-repülõk irányítói valami külön-

leges, a villanytávíró sebességét is felül-

múló módon, szabványos cinklemeze-

ken kommunikálnak egymással (legin-

kább talán a majdani telexet idézik

elénk).

A „jövõ század” könyveirõl sem so-

kat tudhatunk meg a regénybõl. Jókai-

nak (noha õ maga publicistaként és

szerkesztõként is ténykedett) nagyon

kedvezõtlen a véleménye a hírlapokról,

amelyeket az országok, az államok kö-

zötti háborúskodás, no meg az emberek

közötti viszálykodás egyik fõ tényezõje-

ként marasztal el. Az újságírói etika, a

„tintalövészek” elítélendõ magatartása

száz esztendõ múlva sem változik.

A papír helyett viszont lemosható

anyagra rögzítik a cikkek kéziratait (a 

könnyû törölhetõség az ókori viasztáb-

lára emlékeztet, vagy a mai számítógé-

pes szövegszerkesztõ programokra).

A csodatévõ, mindentudó Tatrangi Kin-

csõ hegyei között rálel az ószékely–hun

írás rovásjeleire, amelyekkel nyomtattak

is, mégpedig az önmaguk által feltalált,

készített sajátos papírra. Széles körben,

a hírlapkiadásban is elterjed a gyorsírá-

szat; ezzel kapcsolatban megálmodta 

a gyorsmásoló mûködését is, amit a

Senefelder-féle kõnyomatos tökélete-

sebb gépezeteként gondolt el. Roppant

arányban tökéletesedik a fényképészet.
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A könyv- és lapelõállítás, egyáltalán

bármiféle nyomtatás során „a jövõ szá-

zadban” egyre általánosabb lesz a világ-

írás. Jókai részletesen kifejti erre vonat-

kozó nézeteit, külön fejezetet is szentel

a témának („A világnyelv és betûi”).

Úgy tûnik, komolyan gondolta, hogy ez

az idea közelesen, akár már a huszadik

században megvalósul, kiteljesedik. Az

író szerint a világírás (többször utal rá:

a tartós világbékének is ez az egyik fel-

tétele) rendszere régóta formálódik.

Úgy véli, a világnyelv – bár ezt a szót

szerepeltette a fejezet címében és bár-

milyen szép a terv – valószínûleg sosem

jöhet létre, ám egy olyan jelrendszer,

amelyet bármely nép, bármely nemzet

egyaránt, egyformán használhat, bizto-

san kialakulhat. Az elõzmények között

tartja számon a kilenc arab (valójában a

zéróval együtt tíz) és a betûkbõl formált

hat (ténylegesen hét) római számjegyet.

Továbbá évszázadokra, sõt évezredekre

visszanyúlóan bizonyos egyiptomi hie-

roglifákat, kínai szó- és szótagelemeket,

az észak-amerikai indiánok egyes felira-

tait, a tasmaniai képbetûket, a rózsake-

resztesek szimbólumait, akárcsak a val-

lási-egyházi gyakorlat, a mindennapi

élet, a természettudományok és a mate-

matika, a földrajz, a csillagászat, az ipa-

ri, kereskedelmi és tõzsdei tevékenység

bevett, vagyis eléggé általánosan elfo-

gadott jelöléseit. Feltételezhetõ, hogy

nem kis fáradsággal összegyûjtött száz-

nyolcvan olyan jelet, amelyet – szerinte

– a tizenkilencedik század második har-

madának vége felé nyelvkülönbség nél-

kül használtak, „s amiknek legnagyobb

részét minden tanult ember ismerte, s a

nyomtatásban nem akadt fenn rajta”.

Mindezeket táblázatba foglalta; ennek

terjedelme a szokványos, A/5-ös könyv-

méretben majdnem négy oldalt tesz ki.

Ez a lista Jókai halála óta fõleg két te-

rületen gazdagodott. Egyrészt a közle-

kedési rendészet a jelölések sokaságá-

val árasztotta el az emberek hétköznap-

jait. Másrészt a számítógépek világának

megjelenése lényegesen módosította,

bõvítette az addigi jelkészletet, az

infokommunikációs technika több milli-

árdnyi alkalmazója lépten-nyomon ta-

lálkozik a megkerülhetetlen ikonokkal.

Most már, amikor a huszonegyedik szá-

zadban járunk és a digitális írás fejlõdé-

se beláthatatlan, érzékeljük, hogy a

nagy mesélõ nem is tévedett olyan so-

kat. Persze az, hogy a jóslata, az egye-

temes vagy – a manapság sokkal diva-

tosabb szóval – globális jelrendszer, 

Jókai kifejezésével élve: a világírás iga-

zán megvalósul-e, az a jövõ kérdése. ■
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