
bornemisszasága miat t kapta nevét. Való-
ban : a Szimonidesz Lajos által közölt cikk-
ben Bornemisza Pesti Péternek vallja magát 
egy hivatalos vizsgálatkor, mint — vád-
lott . Máskor is nevezi magát Pesti Bor-
nemisza Péternek. Nézetem szerint mégsem 
valószínű ez a Pesti név. Már maga az sem 
valószínű, hogy valaki kicsiny gyermek-
korában annyira ki tűnjék azzal, hogy nem 
szereti a bort, hogy emiatt más nevet adnak 
neki. Az, hogy egy vallatáskor valaki 
más nevet mond — ami részben igaz is —-
évezredes gyakorlat! Éppúgy lehetséges 
az is, -— és szerintem ez a valószínűbb —-
hogy a sok Bornemisza közül ő vagy csa-
ládja azzal különböztette meg magát , hogy 
ők pesti Bornemiszák — aminthogy azok 
is voltak. Nem is beszélve arról, hogy 
Bornemisza egyetlen általunk ismert 
rokonának, Máriássy Pálnak családfáján 
Bornemiszák bőven szerepelnek, Pestiek 
viszont nem. Maga a tény, hogy ez a fel-
tevés megszületett, érthető és természetes. 
Rejtélyes dolog ugyanis, hogy míg Bor-
nemisza élete körülményeit és legfontosabb 
eseményeit magának a szerzőnek nyilat-
kozataiból i smer jük ,— szüleiről semmit sem 
szól, sem a szeretet, sem az önéletrajzi val-
lomás hangján. Ebből joggal következtet-
hetünk arra, hogy valóban — mint említi 
is — korán elárvult, sőt alig tudha to t t 
valamit szüleiről. Viszont akkor abban a 
mulatságos helyzetben vagyunk, hogy is-
merve szülővárosát és szüleinek gazdag 
voltát , szillogizmust áll í thatunk fel. Eszerint 
Budán és Pesten akkor Bornemisza nevű 
vagyonos polgár volt Tamás és Gergely, 
rokonok ; következésképpen egyikük kellett 

hogy Péter apja legyen. Tamás viszont 
teljesen idegenként élt Péter közvetlen köze-
lében és különben is, az író világosan érté-
sünkre adja , hogy szüleit elvesztette, kö-
vetkezésképpen Tamás semmiesetre sem 
lehet Péter apja . 8 Viszont Gergely 1555-ben 
még élt és Budán lakott , de családjáról 
soha sincs említés.9 Eszerint tehát oda 
ju to t tunk, ahonnan elindultunk. Ér the tő 
ezek után, hogy ebben a furcsa kényszer-
helyzetben feltevésekbe kell bocsátkoznia a 
kuta tónak. Mégsem tar tom a rejtély meg-
oldásának azt, hogy az írót voltaképpen 
nem is hívták Bornemiszának . . . 

Az Ördögi Kísértetek kritikai kiadásának 
megjelentetésével nagyot lépett előre régi 
magyar irodalomtörténeti feltáró-tevékeny-
ségünk. Túlzás nélkül mondhat juk , hogy 
Bornemiszával kapcsolatos minden további 
ku ta tómunkának Eckhardt Sándor jegy-
zetei és magyarázatai lesznek ma jd kiinduló-
pontjai . Azzal, hogy Eckhardt Sándor egy-
szer s mindenkorra tisztázta az Ördögi Kísér-
tetek forrásait, lehetővé te t te maguknak a 
szerző sa já t megnyilatkozásainak zavar-
talan és elmélyült tanulmányozását . A fel-
ku ta to t t és k imuta to t t források nemcsak 
az Ördögi Kísértetek problémáit oldják meg, 
hanem a Postil lákban emlegetett történetek 
rendszerezéséhez is hozzásegítik a ku t a tó t . 

Nemeskürty István 

8 B„ Tamás apaságát vallja Koltay-
Kastner Jenő és Végh Ferenc. 

9 Fekete Lajos : Budapest története, XVI . 
századi kötet . . / 

J Ó K A I M Ó R : V Á L O G A T O T T E L B E S Z É L É S E K . 1 - 3 . k ö t e t 

Válogatta és az utószót írta : Illés Endre Bp. 1955. (Szépirodalmi Kiadó). 

Jókai válogatott elbeszéléseinek három-
kötetes gyűjteménye nemcsak a nagy olvasó 
tömegek számára fontos a régi kiadások 
nehezen hozzáférhető volta miatt ; tudomá-
nyos jelentősége is van, mert számot ad arról, ' 
hogy mai irodalomszemléletünk birtokában 
mit érzünk elsősorban örökségnek nagy 
költőnk kisepikájából. Illés Endre ezt a fel-
adatot elsősorban a, válogatásával telje-
síti — s tegyük hozzá : jól, sok szempontból 
egyenesen példásan. Utószava is jó alapokra 
épül, de már a sorozatban gyakorlat tá vált 
kis terjedelme miat t is csak madár távla t i 
áttekintése lehet a gazdag életműnek. Az 
antológia arányaiban helyes : Jókai valóban 
1850 — 60. között 'alkotta legértékesebb novel-
láit, így jogosult az, hogy a kb. 1800 oldal-

ból erre a korszakra a terjedelem fele jusson. 
Kisebb változtatások elképzelhetők, a 67 
utáni terméssel szemben nem egyszer túl-
ságosan szűkkeblű volt a szerkesztő, de az 
alapvető elrendezés megállja a helyét. Ugyan-
ez mondható el a műfaj i kiválogatással 
kapcsolatban is : felfelé és lefelé sokszor 
meglehetősen nehéz elhatárolni a Jókai 
novellákat. Részben a kisregény, a regény, 
részben az adomák, visszaemlékezések, a 
publicisztika sokféle f a j t á j a alkot határ-
területet. Illés Endre itt is jól igazodott el. 
Legfeljebb azt lehetne vi tatni , nem kíván-
koznék-e a Szegénység útja vagy a Három 
királyok csillaga inkább a kisregények közé. 
Mindegyik hosszan végigkíséri életútján fő-
hősét, mindegyikhez szélesebb társadalom-
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és kürnyezetrajz csatlakozik, s a Szegénység 
útja sok tekintetben A kiskirályok c. regény 
első kidolgozásának tekinthető. 

Végül az értékelés problémája : az effaj ta 
összeállítás véleményünk szerint elsősorban 
antológia, mint neve is muta t j a , szemelgetés 
a legművészibből. Egyben-másban illuszt-
rálás is, amely végigkíséri az író fejlődését, 
kitér a még nyers kezdetekre, nem kendőzi 
a hanyatlás jeleit, a félbemaradt kezdemé-
nyezést sem, de mindenütt magasra t a r t j a 
a kritikai mércét. A gyűj temény ilyen vonat-
kozásban is elismerést érdemel, alig van 
egy-két olyan elbeszélés benne, amelyet ala-
csonyabb színvonala miatt inkább mellőzni 
kellett volna (Bokácius kalandjai , A rém-
halász, A térj kabátja; talán ezek). Az érem 
másik oldala az, hogy a bírálat a dolog 
természeténél fogva mindig talál olyan műve-
ket, amelyeket hiányol. Am erről éppen a 
legjellegzetesebb novellatípusok kifejtésénél 
lehet majd néhány szót ejteni. 

A polgári irodalomtörténetírás az ötvenes 
évek novelláit dolgozta fel legjobban. Sziny-
nyei Ferenc, ha nem is különösebben ere-
detien, de sokoldalúan és jó ízléssel írt erről 
az évtizedről „Novella- és regényirodal-
munk a Bach-korszakban" című művében. 
Részben az ő nyomán is t isztán látható, 
melyek a legjelentősebb ekkori kötetek : 
Csataképek, Egy bujdosó naplója, Erdélyi 
képek, Népvilág, Dekameron, s mellettük 
egyes maradandóbb írásokra bukkanhatunk 
a Véres könyv, meg a Tarka élet lapjain. 

Jókai valamiképpen terepkutatónak, köny-
nyűlovasságnak is szánta az elbeszéléseket, 
bennük próbált meg olyan jellemeket, hely-
zeteket megragadni, amelyeket később rész-
letesebben kidolgozva regényeibe illesztett 
bele. Az életismeret növekedése, a művészi 
tapasztalatok gazdagodása kellett ehhez, 
s példát nem nehéz találni e folyamatra. 
A válogatásból túlságosan kimaradó Tarka 
élet közül a rövid rajzok között egyet Egy 
nevezetes gazda honunkban, címmel, amely-
ben Jókai első vállalkozói típusára, a Fehér 
Gyulák, Berend Ivánok, Tannussy Manók 
ősére ismerhetünk. Az egykori városi jegy-
zőkönyvek böngészése is először a debreceni 
tárgyú novellákhoz vezette az írót, később 
jöt t csak létre az olyan régi városi környe-
zetben lejátszódó regény, mint a Szép 
Mikhál vagy a Lőcsei fehérasszony. De példa 
lehet erre az is, hogy komáromi miliőt elő-
ször elbeszélésekben lá thatunk (Komárom, 
A kötél ázta tva jó, A hazajáró lélek) s csak 
azután születik meg Az elátkozott család és a 
Politikai divatok. Voltak olyan témakörök, 
amelyekhez a regényíró nem is nyúlt hosszú 
ideig ; a Véres könyv orosz és kaukázusi 
hőseivel igazában csak a Szabadság a hó 
alattban húsz évvel később találkozunk újból. 

Altalánosságban igaza van az utószónak 
abban, hogy Jókai nem komponált köteteket 
egyes írásáiból („ . . . a rendező elv végül 
is az ötlet, a véletlen, a diadalmas szeszély 
le t t") , de a legtöbb kivételt e megállapítás 
alól éppen a Bach-korszak idején tehetünk. 
Nemcsak a Csataképek és az Egy bujdosó 
naplója vagy a Véres könyv mondható szerves 
egésznek, a keretes ciklus elemei megvannak 
az Erdélyi képekben s a Népvilágban is. 
De csak az elemei! Jókai sohasem áll í tott 
össze a Jó palócokhoz hasonlóan végig egy-
azon környezetben lejátszódó, nagyrészt azo-
nos szereplőgárdájú novelláskötetet ; ám a 
„közös szociális há t t é r " , amelyben Lukács 
György G. Keller tanulmánya (Deutsche 
Realisten des 19. Jahrhunder ts) joggal lá t ja 
a keretes elbeszélések legfőbb formaelvét , 
mégis csak megvan egy részükben. Minden 
esetre az ilyesfajta, egész sor novellát össze-
tar tó kerethez mindig nagyobb haj lama volt 
Jókainak, mint az egyes történetek „berá-
mázásához". Ha elmondja is olykor, hol, 
milyen körülmények közt ismerkedett meg 
egy érdekes esettel, ez csak odavetett meg-
jegyzés maradt , és többnyire épp a legérté-
kesebb írásokból hiányzik. 

Tárgyválasztás és "érték tekintetében is 
feltűnő a történeti novellák nagy száma. 
Erőforrás a múlt, de a Habsburg-ellenes 
szabadságharcokról nem lehet írni, így csak 
a török és ta tá r ellen vívott honvédő küzdel-
mek kínálkoznak a történelemből rnegele-
venítésre (Százszorszépek, Az istenhegyi 
székely leány, Az utolsó csatár, Kurbán bég, 
Az utolsó budai basa). Az abszolutizmus 
olaszországi vereségei után már sokkal nyíl-
tabban ki lehetett emelni a múlt tanulságait . 
Az utolsó budai basa befejezésében Jókai 
büszke öntudat ta l fogalmazza meg a magyar-
ság fennmaradásába vete t t hitét : , , . . . a 
hatalmas török nemzetről úgy beszél a világ, 
mint egy nagy tüneményről, mely volt és 
múlni indul ; a szegény, sokszor elfelejtett 
magyarról pedig úgy, mint egy becsületében 
halhatatlan népről, mely megvan, és meg-
lesz . . ." . 

A homálybavesző „magyar előidők" is' 
vigasztalást adha t t ak a zsandárvilág sivár-
ságában. Vörösmarty Rom]a és Magyarvára 
mintha csak új életre ébredt volna ebben az 
időben, s költőink nagy része köztük még 
a romantikától tartózkodó Arany is egy-egy 
kísérlettel áldozott az elszakadt magyarok 
mondájának. De míg Arany Az utolsó 
magyarban a mítoszi tárgyat is igyekszik 
az erkölcsi összeütközések szövésével s a 
környezet gondos rajzával valószerűvé tenni, 
Jókai a részletekben is kedveli a csodásat 
s elvetve a kínálkozó drámai lehetőségeket, 
az idillt és a hőskölteményt keresi a messzi 
múltban. Az ősidőkben való barangolás 
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Jóka i t egész pályáján végigkísérte, ezért 
erősen hiányzik az effaj ta elbeszélés a gyűj-
teményből. 

Jókai igen sokszor „ezopuszi nyelven" szól 
az olvasókhoz, a nemzeti lét megóvására 
buzdít a szabadságért küzdő kis népek sor-
sának feltárásával. A kezdeti néhány hóna-
pot kivéve egyáltalán nem lehetett a szabad-
ságharcról írni az önkényuralom idején, s 
Jókai ezért az első tanácstalanságban egy-
szerűen át ír ta külföldi helynevekre és ese-
ményekre 48—49-et festő novelláit. így 
került á t a ,, Tűzön át az égbe" az 1808-as 
Spanyolországba, a Szenttamási György ma-
gyar és szerb alakjaiból pedig egyszerűen 
közép-amerikai spanyolok és kreolok lettek. 
Helyeseljük, hogy a kiadás a „Tűzön á t az 
égbe" esetében az eredeti, eddig még csak 
egyszer, kis példányszámban megjelent szö-
veget közli, de határozottan el kell ítélnünk 
a szöveg önkényes megváltoztatását . Mi 
szükség volt arra, hogy a történet elején 
leírt örömünnepet március 15-re változ-
tassa az antológia, amikor Jókainál a kéz-
iratban április 4-e szerepel? Ez az eljárás 
nemcsak érthetetlen, de következetlen is : 
a 262. 1-on ugyanis bennmaradt egy olyan 
időbeli adat , ami a novellakezdés áprilisi 
voltát igazolja. Az említett Jókaias átfestés 
kissé naiv álarcoskodására azonban nem volt 
sokáig szükség, a közönség megtanult a 
sorok között olvasni, elértette: a mi ügyünkről 
van szó akkor is, ha a törökök eilen küzdő 
görögökről és románokról (Jordáki feje), 
az orosz behatolást visszaverő kaukázusi 
törzsekről vagy a dél-amerikai hazafiakról 
szól a történet (a Véres könyv elbeszélései, 
A megölt ország, Bolivár stb.). Ezért kár 
volt mellőzni a Véres könyv kötetet a gyűjte-
ményből. Annak legjobb írásaiban ugyanis 
nem egyedül kis népek helytállásáról van 
szó — ha ez volna a fő mondanivalójuk, 
akkor merő tautológiaként állnának a már 
említettek mellett — , hanem a reakció ter-
mészetrajzáról is. Mindazt, amit Jókai 
Bachék alat t tapasztal t a rendőrallam 
gépezetről és a tőle kitenyésztett hazug 
képmutatásról, főként itt mondotta el. 
Egyenetlen ciklus ez, tar talmaz olcsó aprósá-
gokat (Az amazon), zavaros bölcselkedéseket 
(Tábornok és asztrálszellem), de hiba lenne 
csak ezt látni benne. Néhány darabjában 
nagy erővel tá r ja fel a költő a cári közkatonák 
kiszolgáltatottságát és félrevezetettségét (Az 
akthiári fogoly), míg másut t a dekabrista 
tisztek megtörésének és elembertelenítésé-
nek állít emléket (A sérthetetlen). Az Orosz-
országról szóló későbbi karcolatokban pl. 
az itt is közölt Amirániban több a szín, 
elbeszélő bravúr, de több a különösség kere-
sése is. A Véres könyv említett novellái nyer-
sebbek, olykor egészen a hírlapok tudósítá-
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saira emlékeztetők, de nagyobb szenvedély, 
az embertelenség elleni hevesebb til takozás 
ha t ja át őket. 

A messzi századok távolából az ötvenes 
évek során aránylag ritkán tér vissza az 
író a közelmúltba. Feltűnő, hogy míg a 
reformkor politikai törekvéseinek oly nagy 
helyet ad regényeiben, novellatémául nem 
választja őket akkoriban. így elbeszélései-
ből nemigen lehet kiolvasni a nagybirtokos 
reformerekhez húzó ábrándokat , sokkal 
inkább a megyei kisurakban, a közrendű 
értelmiségben, sőt a népben való bizakodás 
csendül ki belőlük. A néphez való közeledés 
nagyjából ugyanaz, mint amit az Egy magyar 
nábobban is megfigyelhetünk : a nemzeti 
egységet célul kitűzve, a felsőbb osztályok 
vezetőszerepében bízva fordul a parasztság-
hoz, amelyben a magyarság sajátos értékei-
nek hű megőrzőjét lá t ja . A jobbágysors jaja 
és кцппуе a paraszti elégületlenség kirob-
bantása, sőt a paraszti munka hű leírása 
sem kerül az ötvenes években Jókai tollára. 
Jobbágylázadást csak ukrán környezetben, 
a joggal kihagyott „Ahány liáz, annyi szokás"-
ban muta t be. Az is tagadhata t lan , hogy népi 
alakjai nincsenek mély átéléssel megalkotva, 
de csak történetietlen, sekélyes ismereteiről 
tesz tanúságot az, aki — mint Sarkadi 
Imre1 — csupán az uraihoz való öntudatlan 
hűség megtestesülését lá t ja parasztjaiban, 
az „emberformájú beszélő juhászkutyákban" 
Sarkadi szerint. 

Falusi tárgyú víg novellái nem minden-
áron nevettetni akarnak írói fénykorában, 
mint az 1849 előttiek (A serfőző, Keselyeő 
Péter), hanem gyakran jó adag életbölcsesség 
bujkál bennük és jellegzetes emberi gyarló-
ságokra világítanak rá. (Kötél ázta tva jó, 
A hazajáró lélek. Mégsem lesz belőle tekin-
tetes asszony.) A nem humoros paraszti 
elbeszélésekben is ta lá lhatunk olyanokat, 
amelyek éppen nem rózsaszínűek, hanem a 
nyomorúságtól megtört , természeti erőkkel 
küzdő egyszerű embereket rajzolják meg. 
Sajnos, a jelen kiadásban ezek száma jelen-
tőségükhöz képest igen kicsiny : sem a Falu 
bolondjait, sem A Balaton vőlegényeit nem 
lelhetjük meg, csak a történeti színezetű 
Gyújtogatót. Jó érzékkel emeli ki azonban 
Illés Endre Jókai kései népiességének 
egyik legszebb dokumentumát , A béka 
című novellát, amelynek tömörsége és 
drámai ereje az öregedő Nagy Lajost is 
magával ragadta . 

Jókai a régi és a népi közti ha tá r t nem 
vonta meg szigorúan, amint ez világosan 
kitűnik abból, hogy a régi anekdoták anyagát 
a népköltészethez tartozónak érzi. De hogy 
ismerte a népköltészetet! Ekkor pályája 

1 Müveit Nép, 1954; okt; 10; pt . 
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elején nem böngészett át még annyi népköl-
tési gyűjtést , mint egy negyedszázaddal 
később, amikor népies írásai szakszerűb-
bekké váltak, de igen közel van már ekkor 
is a folklór szelleméhez. Meséket főként első 
erdélyi utazása után kezdett írni, s az elsők 
az ottani néphagyomány nyomán készültek 
(Hargita, A tengerszem tündére, Az isten-
hegyi székely leány). Az utóbbi kettőben 
sajátos egyéni bájjal használja végig e 
műfaj naiv hangját , a Hargitában azonban 
kizökken szerepéből, túlságosan filozofáló 
betéteket illeszt elbeszélésébe. A mesék 
hétmérföldes csizmái gyakran keletre is 
elviszik : Ferhád és Shirin szerelméről szóló 
története a közép-ázsiai irodalmak ősi témá-
já t dolgozza fel a szerelem és művészet 
minden legyőző hatalmát jelképezve. Nagy 
meseírói tehetségét látva megértjük, miért 
szőtt bele egy szép regét már a Karpá thy 
Zoltánba is, s miért t a r to t t ki e szokása mel-
lett az Arany ember, a Szabadság a hó alatt 
és a Sárga rózsa megírásakor is. Hajlékony 
géniusza a tanítómesét kivéve a népmese 
minden jelentősebb rétegét, állomását bele 
t ud t a olvasztani saját művészetébe : a 
helytörténetieket csak úgy, mint az ú jabb 
eredetű humorosokat (pl. a Sárga rózsa 
meséje), s kitűnően eltalálta az Ezeregy-
éjszaka meg a kínai regék hangját (Leaotungi 
emberkék). 

Mint eddig is lá that tuk, a társadalom-
bírálat nem erős oldala Jókai kisepikai művé-
szetének. A magyar helyzet a kiegyezés előtt 
még éretlen arra, hogy a tőkés berendez-
kedés mélyebb ellentmondásai felismerhe-
tők legyenek, a feudális maradványokról 
pedig könnyű megfeledkeznie a liberális 
szellemű írónak, amikor a nemzeti kérdés 
kínzóan megoldatlan. Állandóan feltűnik 
azonban munkásságában a hazai kulturális 
elmaradottság, a vidékies szűklátókörűség 
és a sznobság szatírája (Világ vége, Tarka 
képek, Első az etikett). Igazában majd 
1867 után erősödik meg ez az anekdotai 
szatirikus hang. Az ellenzéki padsorokból 
sokat meg lehet látni a börze, a minisz-
tériumok, a sok vállalkozás kavargó, pana-
mákkal teli világából. A lapszerkesztő, 
új újságírói nemzedéket szárnyrabocsátó, 
a hazatért emigránsokkal érintkező Jókai 
maga is nagyobb utazásokat tesz külföldre, 
és így egyre többet ismer meg a modern 
kapitalista életből. De amit így meglát, 
abból inkább színes útirajzokra és egy pár 
szellemes novellára fu t j a (A hochbreiten-
steini uralkodó herceg, A hosszúhajú hölgy), 
élményei nagyrészét a regények számára 
ta r toga t ja . Modern nagyvárosi tárgyú írásai 
így is fejlődést muta tnak a korábbi kezde-
ményezésekhez képest a szabadságharcot 
követően hosszú ideig ebben a témakörben 

érvényesült leginkább a franciás romantika 
sablonjainak gátló hatása. Szerelmi bosszú-
val, hátborzongató bűnügyekkel, Sue-től 
á tvet t kísértetiességgel voltak tele próbál-
kozásai (Egy halálraítélt, A karácsonyi 
dolgozó, 'Mi van a föld alatt?), amelyekben 
tovább élt első műveinek fülledtsége és 
hatásvadászata. Még a jobbik eset volt , 
ha valamiféle enyhén érzelmes Dickens-
utánzat (Melyiket a kilenc közül, A koldus-
gyerek) kerül ki a tolla alól. Ezekből valóban 
nem érdemelte meg más a kiemelést, mint 
a Melyiket a kilenc közül ! Annál meglepőbb 
azonban Az egyhuszasos leány kihagyása : 
hisz az uzsorás Rómosz jellemében Jókai 
mesterien eltalálta a kicsinyes önzés t ípusát 
és magyar Harpagonjá t érzékletesen illesz-
te t te be a X I X . századi Pest belvárosi kör-
nyezetébe s a századközép nagy történeti 
eseményeibe. Való igaz, hogy ebbe a ki-
tűnően fejlődő novellába is belekerült egy 
torz mozzanat, Zsuzsi gyilkossági szándéka a 
vén uzsorás ellen, de ez nem változtat azon, 
hogy a mű egészében véve Jókai számot-
tevő és maradandó írásai közé tartozik. 

Magyartárgyú nem történeti novellái kez-
dettől fogva jobban elszakadnak a francia 
romantika fa t tyúhaj tásai tól , mint a külföldön 
játszódók. Rá juk már 1849 előtt is a zsáner-
képek stílusa, ál talában a népköltészet 
hatása volt jellemző. Azt a fejlődési i rányt , 
mely tőlük a humoros és komolyabb falusi 
elbeszélésekhez vezet, már lát tuk, de Jókai 
evvel nem érte be : nemcsak a fa lunak, 
hanem az egész magyar életnek ábrázolója 
akar t lenni, s az új emberileg bonyolultabb 
jelenségek megragadására leginkább a riport 
módszere vezethette. Az 1855—6-ban kibo-
csátott Tarka élet valóban vázlatfüzet jellegű.-
Éppen ez a bizonyos fokú formátlansága 
téveszthette meg Jókai- irodalmunkat , amely 
Szinnyeivel együtt csak lesajnáló hangsúllyal 
tudot t beszélni róla („Ezeket csak Jókai 
ötletgazdagsága és a legjelentéktelenebb 
tárgyat is mulat ta tóvá varázsló . . . elbeszélő 
művészete teszi némileg értékesebbé" jegyzi 
meg Szinnyei.2) Szinnyei számára tehát 
jelentéktelen téma az a sok elferdült emberi 
sors : a hóbortos feltaláló (A tudomány 
bolondja), az irreális örökösödési perekben 
megtébolyult nemes (Három vármegye örö-
köse), a nyomorgó és züllés határán levő 
vidéki színésznő (Oda fent és oda alant) , 
az aprócska címeket tucat jával halmozó 
táblabíró (A sok ember), amelyeket mind 
az elmaradott , polgárosulni csak felemásan 
tudó Magyarország hozott létre! 

Bizony kitűnő témák ezek, éles szemre is 
vall a felfedezésük s másut t Jókainál nem is 

2 Szinnyei Ferenc : Novella- és regény-
irodalmunk a Bach-korszakban. I. : 323 old. 
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nagyon kerülnek elő. Csak sajnálni lehet, 
hogy az eddig oly mostohán kezelt kötetből 
ezúttal is csak egy novella — az sem magyar 
tárgyú — került be az antológiába. Jókai úgy 
látszik, jobban kedvelte a Tarka élet-et, 
mint kutatói , de egyúttal maga is érezte, 
mennyire egyoldalúan tudja csak kifejteni 
a jellemeket a karcolat szűk keretében, s 
ezért A tudomány bolondját 1893-ban átdol-
gozta A háromszínű kandúr címmel derűs 
elbeszéléssé. Míg A tudomány bolondjába 
az elkallódott tehetség feletti fájdalom is 
belecsendült, a későbbi változatban az író 
megőrizte fölényes kívülállását, s az alulról 
jövő magyar polgárosodásba vetet t illúziója 
eloszlatta a komor légkört. 

Általában életművéből erősen hiányzik a 
mindennapi emberek válságainak leírása, a 
tragikomikus jellemek feltárásához ábrándjai , 
romantikus írói eszményei nem vezethették el. 
És mégis, amikor visszapillantott diákéveire, 
emlékei nyomán megalkotott egy ilyen 
alakot A peregrinus c. zsánerképében. Ez sem 
egyetlen epizódot megragadó klasszikus no-
vella, hősét egész pályáján végigkíséri, olykor 
közeljár már a krónikás feljegyzéshez, de 
három drámai csomópontot mesterien dom-
borít ki. Lefesti a csúfnév keletkezését, 
a kudarcot az élet döntő pillanatában, a 
leánykéréskor, s azt, hogyan akadt rá arra, 
aki talán még tudot t volna segíteni ra j t a , 
mert „Úgy szólt hozzá mindig, mint ember-
hez", ha nem lett volna már késő. A peregri-
nus, vagy a vele nagyjából egykorú, A jó 
öregasszony a Jókai próza egy új lehetőségét 
mu ta t j a meg : a visszaemlékezést. E memoár-
szerű kisebb-nagyobb írások, amelyek hol az 
önéletrajz, hol a publicisztikai korkép vagy 
az esszé ha tárá t súrolták, elkísérték őt egész 
pályáján, egészen az öregkorig, Az én életem re-
génye megírásáig, s beáramlottak számos 
fontos regényébe is. Főerényük nem a hűség 
és pontosság — ezzel gyakran hadilábon 
állnak •— inkább a belsőséges költőiség és 
színesség. 

Igen figyelemreméltóak azok a megjegy-
zések, amelyeket Illés Endre az Utószóban 
Jókai öregkori novelláiban megnyilatkozó 
„mindenhez közelhajló valóság idézésének" 
szentel, mely „legtöbbször a valóság felületét 
idézi csak, demégis visszatérés a valósághoz". 
Helyes a megfigyelés, hogy ezek a darabok 
jelentik az értekét a . .hatásvadászattal , 
szalonhangulattal, miszt ikummal" szolgáló 
átlagos öregkori novellaterméssel szemben, 
de az utószó nem felel arra a kérdésre, muta t -
kozik-e bennük fejlődés a korábbi realizmus 
felé ta r tó novellákhoz képest. Lényeges 
eltérést legfeljebb a népi tárgyúakban (Sárga 
rózsa, A béka) ta lá lhatunk, amelyekben 
elmélyült a lélekrajz és hitelesebb lett a 
há t té r , az 50-es évekhez képest, a többiekben 

a zsánerkép, anekdota, vagy a Tarka életben 
te t tenérhető riportszerűség továbbfejlődésé-
vel van dolgunk. A hét nemes az utóbbira 
emlékeztet, a Kassári Dániel a kiegyezés 
utáni szatirikus anekdota-elbeszélések test-
vére, a Háromszínű kandúrban a régi zsáner-
kép elemei kapnak határozot tabb társadalmi 
ta r ta lmat és aktuális célzatot : à külföldet 
is meghódító magyar export dicséretét. 

Az azonban biztos, hogy Jókai akárcsak 
regénytípusaival, novellastílusával is kor-
szerűtlenné válik ekkor : míg századvégi 
irodalmunkat orosz és francia példák anali-
t ikus és drámai feszültséget teremtő lehető-
ségek vonzzák, Jókai továbbra is megmarad 
a maga egyszerűsítő lélekrajza, részletezőbb, 
ráérős cseíekménybonyolitása ,mellett. Elő-
vesz ugyan olyan tárgyat is, amely szinte 
ráerőszakolja az íróra a lelki dráma bemuta-
tását : gondoljunk a Ne hagyd magad 
öngyilkosságot megkísérlő vállalkozójára, de 
itt is inkább a leírásoknál, az üzleti élet 
értekezésbe illő bemutatásánál marad. Ha 
azt kellene meghatározni, hogy Jókai melyik 
novellatípushoz áll közelebb, a boccaccioihoz, 
amely a történésre koncentrálódik s a lélek-
tani-társadalmi indokolást éppen csak érinti, 
vagy a modern polgársággal együt t járó, 
elemzőbb stílushoz, a válasz feltétlenül a 
klasszikus novella felé muta tna . A realista 
anekdota Jókainál és Mikszáthnál édestest-
vére a Decamerone művészetének (ezt vilá-
gosan muta t j ák olyan írások, mint: Első az 
et ikett , Kit tetszik keresni). Összeköti őket 
az egyedi cselekményen közvetlenül át tetsző 
általános mondanivaló, az egyszerű, de eléggé 
poentírozott szerkezet, az előadási módnak a 
szellemes csevegéshez való közelsége. 

Emellett azonban ott van Jókai jellegzetes 
romantikus novellaformája, amely a legtöbb 
esetben nem muta t j a az igazi elbeszélésben 
mindig bekövetkező éles fordulatot , hanem 
inkább lerövidített regényként hat (A Bárdy-
család, Az utolsó budai basa, Kelet király-
néja stb.). Különlegesen érdekes eset ezek közt 
A három királyok csillaga, amely a 20. századi 
detektívregény módjára a nyomozás logikai 
okfejtő módszereire van telepítve, s nem is 
egyéb miniatűr detektívregénynél. Arról sem 
feledkezhetünk meg, hogy Jókai kisepikája 
valóságos angolkert, ahol nincsenek szigorúan 
elkülönített virágágyak, minta szerint meg-
nyírt fák, hanem a természet szabályozatlan 
össze-visszasága uralkodik. A költői alakítást 
muta tó novella nem egyszer áthajl ik a csupán 
dokumentumokat adó visszaemlékezésekbe, 
adomák sorozatából kisregények képződnek 
(A magyar Faust , A legvitézebb huszár), 
s megjelenik a század utolsó évtizedeinek 
legváltozatosabb formája : a tárca. 

A három kötet jegyzetelése, Domokos 
Mátyás munkája , körültekintő anélkül, hogy 
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a bőbeszédűség ebben a vonatkozásban 
gyakori hibájába esnék. Szépséghibája csak 
az, hogy két esetben (Montesquieu, Tocque-
ville) szükségtelenül magyarra keresztel tör-
ténelmi személyiségeket. A képek Ferenczy 
Béni művészetét dicsérik ; sajnos a ki tűnő 
mester nem egészen a Jókai-szöveg szellemé-

ben fogta fel a tárgyat . Technikája túlsá-
gosan sommás, szinte klasszicizáló, Jókai 
zsánerképszerű, a kuriózumra és komikumra 
hajló előadásmódja hiányzik belőle. Tömeg-
jeleneteiben is elkelne a nagyobb mozgal-
masság. 

Nagy Miklós 

R I M A Y J Á N O S Ö S S Z E S M Ü V E I 

Összeállította Eckhardt Sándor, Bp. 1955. 

Ha egészen pontosak akarnánk lenni, 
amin t illenék e páratlanul pontos szöveg-
kiadáshoz, azt kellene írnunk címül : Rimay 
János új költői arcképe. Bátran ál l í that juk, 
hogy Szilády Áron Balassi-kiadása óta 
(1879), amely először közölte a vallásos és 
vitézi versek szomszédságában a zólyomrad-
ványi levéltár újonnan felfedezett kincseit, 
Balassi szerelmi költészetét, nem volt egyet-
len gyűj temény sem, amely oly gyökeresen 
megváltoztatta" volna egy jelentékeny költő-

dről való tudásunkat , mint Eckhardt Sándor 
Rimay-kötete. A kritikai kiadás összeállítója 
inaga volna hivatot t arra, hogy ezt a költői 
arcképet nagyobb tanulmányban megrajzolja, 
ő azonban — túlzott szerénységgel — egy 
rövid bevezetésben s a jegyzet-apparátusban 
szórja szét gazdag ismereteinek kincseit, így 
az új Rimay-kötet ismertetőire hárul a fel-
ada t , hogy a szélesebb irodalmi nyilvánosság 
számára e megtisztított költői portré legalább 
egyik-másik lényeges vonására fölhívják a 
figyelmet. 

1 
Eckhardt Sándor legnagyobb jelentőségű 

filológiai felfedezése Madách Gáspár és 
Rimay János költői munkásságának elkülöní-
tése. Radvánszky Béla 1904-ben megjelent 
Rimay-kiadása ugyanis végzetes módon össze-
keverte a jeles költő és unokaöccse, Madách 
Gáspár költői hagyatékát , mivel ez utóbbi-
nak kézírását nem ismerve fel, az ún. Sajó-
kazai kódex valamennyi szerzeményét Rimay-
nak tula jdoní tot ta . Madách Gáspár a költé-
szet és nagybátyja iránt érzett minden 
rajongása ellenére is gyenge harmadrendű 
verselő volt csupán, s bőbeszédű, gyakorta 
a lan t já ró , vaskosan érzéki vagy szétfolyóan 
moralizáló költői termése mindmáig bántóan 
terhelte Rimay oeuvre-jét. Madách Gáspár 
költői gyakorlata technikailag is fogyatékos, 
s így Rimay gazdag, sőt virtuóz forma-
kezelésű versei között minduntalan meg-
ütöt ték a »vájt fülű« olvasót olyan lapos, 
gyatra rímelésű, szótagszámhibákkal terhelt 
szerzemények, amelyeket nem tudot t mikép-
pen magyarázni. Eckhardt Sándor meg-

Lkadémiai Kiadó, 471 lap. 

fellebbezhetetlen bizonyítékai nyomán most 
már tud juk , hogy ezek Madách Gáspár 
erőtlen pennájából folytak. 

Rimay költői életművének forrásai tehát 
a nyomta to t t Balassi—Rimay kiadványokon, 
elsősorban természetesen'a II. váradi kiadás 
származékain, s a Balassi-epicedionon kívül 
a Balassa-kódex, valamint a Sajókazai 
kódexnek az a néhány (mindössze hét) 
darabja, amelyet részben Rimay nyilatkoza-
tai (levelezés, versfők), részben verstechnikai 
sajátosságok alapján lehet neki tulajdonítani . 
Tudunk Rimay elveszett verséről is, ilyen pl. 
fiacskája halálára írt költeménye, vagy egy 
Ráday András által emlegetett, 37 darabból 
álló gyűjtemény, sőt a Balassa-kódex másoló-
jának tudósításából az is ismeretes, hogy 
Rimay verseinek egy teljes kéziratát á 
Tiszába ej te t ték. 

Ezekből a forrásokból származó, tehá t 
kétségtelenül hiteles Rimay-költeményeket 
Eckhardt Sándor hat csoportban fogja össze. 
Pontos kronológiai sorrend kialakítására nem 
törekszik, ez a Rimay-kuta tás mai állása 
szerint még nem lehetséges, a hat csoport 
azonban nagyjából-egészében mégis Rimay 
költői kibontakozásának ú t j á t mu ta t j a be. 

Rimay legnagyobb ifjúkori élménye Balassi 
Bálint emberi és költői egyéniségének hatása 
volt. Eckhardt Sándor kritikai kiadásának 
első fejezetében csoportosítja Rimay Balassi-
kultuszának valamennyi emlékét : a nagy-
terjedelmű Balassi-epicediont, a tervezett 
Balassi-kiadvány különböző előszavait, s a 
hajdani barát és költőtárs emlékének szentelt 
egyéb dicsérő verseket. Már ez a rész kitűnően 
bemuta t j a Rimay költészetének, sőt egész 
irodalmi munkásságának korszakos jelentő-
ségét. Rimay tudatos erőfeszítéseket tesz 
magasrendű és szervezett irodalmi élet ki-
alakítására, a köznyelv fölé emelkedő ékes 
magyar stílus megteremtésére, s Balassi 
oeuvre-jét ragyogó példának szánja. Csak 
helyeselhetjük azt a finom tapinta to t , amely 
a Rimay-életmű bemutatását éppen ezzel 
kezdi, hiszen - a Balassi-kultusz Sztregova 
költőjét egész életén keresztül elkísérte. 
Feltétlenül megkapja a modern olvasót az a 
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