
VALLOMÁS 

AZ ÉLÖ JÓKAI 

Könyvrecenziónál szokatlan módra - különösképpen, ha a 
népszerűsítést szolgáló ismertetés nem irodalmi lap, hanem 
kifejezetten irodalomtörténeti negyedéves szakfolyóirat számá-
ra készül — kénytelen vagyok alanyi hangütésű előkészítéssel 
bevezetnem megfogalmazan dóimat. Ez a könyv engem túlon-
túl izgatott. Amikor a szerkesztőség telefon, majd levél útján 
feltette a kérdést, írnék-e afféle szabvány-kritikát egy Jókairól 
szóló, számos szakértő írta tanulmánykötetről, azonnal lel-
kesen vállaltam, hiszen Jókai igazán a szívügyem, saját emberi-
morális-esztétikai fejlődésemben kamaszkorom óta az egyik 
döntő indító hatás, írói létemben szakadatlanul a legszere-
tettebb és legvállaltabb íróművészi hagyomány, irodalomtörté-
nész-ismeretterjesztő tevékenységemben örökké vissza-vissza-
térő téma. 

Életművének egészét két ízben olvastam el szóról szóra (elő-
ször 13—14 éves fővel, másodszor 1946—47 folyamán, pár-
huzamosan nemzedékem legromantikusabb és pedagógus-létem 
máig ható, legdöntőbb korszakában, amikor a Győrffy-kollé-
gium tanára és a NÉKOSZ ún. „központi tanára" vagyis okta-
tási vezetője-irányítója voltam és mindenhez értő, mindent 
vállaló Berend Ivánokká szerettem volna nevelni a nép mély-
rétegeiből induló s általunk meg is érkező új magyar értelmi-
séget). Azóta — és közben is — újra meg újra olvastam és 
olvastattam számos Jókai-művet, az „Olcsó könyvtár" vala-
mennyi Jókai-kiadványához én írtam a magyarázó utószavakat. 
És közben, a „személyi kultusz" ostobaságokkal, de élet-
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veszélyes ostobaságokkal teljes idején késélig, sőt becsületig és 
életkockáztatásig terjedő vitám volt Jókairól nagyon szeretett 
és ugyanakkor indulatosan acsarkodó barátommal-ellensé-
gemmel-ivócimborámmal-elvtársammal-rágalmazómmal-hivatali 
pártfogómmal, talán az egyetlen kortársammal, akivel köl-
csönösen elismertük, hogy mindenkinél jobban értünk a magyar 
irodalomhoz, akire bármikor rábíztam volna életemet, ha baj-
ban vagyok és tudtam, hogy bármikor hátbadöf, ha átöleljük 
egymást: Bóka Lászlóval, nemzedékem irodalmának és iroda-
lomtörténettudományának legdémonikusabb Jókai-hősével. 
Emberöltője el sem tudom képzelni, hogy az Élő Jókairól írni 
lehetne anélkül, hogy legalább pertangentem ne idéznék fel azt 
a vitát az Irodalomtörténeti Társaságban, amelynek folyamán 
Bóka olyan vádakkal illetett, hogy feleségem attól rettegett, 
még azon az éjszakán elvisz a ÁVÓ (hál'Istennek,amai fiatal-
ság már azt se tudja, mi volt ez!), és én úgy válaszoltam, hogy 
Bóka Laci felesége attól félt, a férjét azonnal felmentik állam-
titkári méltóságából. Nem is tagadom, ennek a számomra 
oly izgalmas könyvnek olvastán felettébb különösnek találtam, 
hogy benne sem az én nevem, sem Bóka Lászlóé elő sem 
fordult, holott azt hiszem, hogy az „Élő Jókai" kérdésében 
Gyulai Pál és Péterffy Jenő negatív és Ady Endre meg Krúdy 
Gyula pozitív véleményei óta és a mostani Jókai-értékelés 
között nem volt fontosabb drámai konfliktus ebben a téma-
körben, mint azokban az életveszélyes időkben az én vitám 
Bókával, amelynek az lett a meglepő befejezése, hogy rövid 
néhány évvel később, amikor Jókai egyszerre megint „szalon-
képes", sőt, „vonalképes" lett, és 1954-ben megrendezték a 
Nemzeti Múzeumban a Jókai-kiállítást, megkérdezték a közélet-
ben oly nagy hatalmú Bóka Lászlót, ki is rendezze a ki-
állítást, ő azt mondta: „Természetesen Hegedűs Géza". Azt a 
kiállítást azután (amelyet Keresztury Dezsővel együtt rendez-
tünk) Bóka nyitotta meg szó szerint azokkal a szavakkal, 
amelyeket eleve én fogalmaztam meg, és hozzátette: „Ez a 
dialektika: ma igaz az, amit rövid évekkel ezelőtt bűnnek 
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tartottunk." Jól emlékszem, ahogy Keresztury dühe szinte 
robbanásig feszült ezekre a szerinte cinikus szavakra, és nem 
értette, hogy én fölényesen mosolygok. Én jobban értettem 
Bókát és ő jobban értett engem. Szegény. Néhai Waldapfel 
József elámulva nézett is ránk, amikor azt látta, hogy nem 
sokkal az egymásra kölcsönösen életveszélyes vita után mi 
Bókával egy bárpult mellett konyakkal koccintunk, és azt kér-
dezte: „Ti kibékültetek? " - Mire Bóka fölényes mosolyával 
közölte: „Mi sohase haragudtunk egymásra, de Robespierre is 
gyermekkori barátja volt Desmoulins-nak, mégis lefejeztette, 
ha úgy kívánta az eszme." 

Nos, a mi számunkra a közösen szentnek tudott eszme 
éppen Jókai értékelésében öltött testet, és irodalomtörté-
netünkben valójában Jókai azóta van újra jelen, amióta előbb 
Bóka engem ellenségnek vádolt, mert hitet tettem Jókai 
mellett, majd ő ajánlotta, hogy Jókai újraélesztendő kultuszát 
bízzák énrám. És akkor mi Keresztury Dezsővel, aki ennek a 
történetnek a leghitelesebb tanúja, megrendeztük a Nemzeti 
Múzeumban azt a Jókai-kiállítást, amely a kezdete volt mind-
annak, ami most, több mint harminc évvel utóbb odáig veze-
tett, hogy megjelenhetett ez a valóban kitűnő tanulmánykötet, 
amelyért lelkesedem, amelyet sok mindenben hiányosnak tar-
tok, és amelynek olvastán nem értettem, hogyan is maradhatott 
ki mindaz, amit én életem folyamán elmondottam Jókairól, és 
hogyan maradhatott ki Bóka László neve. De ha kimaradt, hát 
kimaradt! És én úgy akarok recenziót írni a tanulmánygyűjte-
ményről, mint aki tudja magáról, hogy aligha van széles e 
világon, aki többet tudna Jókairól. De így is tudomásul veszi, 
hogy oly sok érdekeset mondottak el a tárgyról, amelyet 
szakértőknek is, olvasóknak is tudomásul kell venniök. 

(Kérem régi jóbarátomat, a főszerkesztőt, ne húzza ki ezeket 
a sorokat, mert ezek nélkül nem eléggé hiteles, amit mondandó 
vagyok.) 

* 
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Nos, több mint 30 évvel azután, hogy Jókait a hivatalos 
álláspont afféle illúzióteremtő, bűnösen romantikus szerzőnek 
tartott, közel harminc esztendeje, hogy újra hivatalosan nem-
zeti közértékké nyilváníttatott, végre megjelent egy olyan 
gyűjteményes tanulmánykötet, amely az elő értékeket keresi 
és találja meg a Jókai-életműben. Legfőbb ideje volt, s úgy 
vélem-érzem, hogy ezt a kitűnően szerkesztett könyvet el kell 
olvasnia minden könyvtárosnak, könyvterjesztőnek, irodalom-
népszerűsítőnek. Szerkesztői (Kerényi Ferenc és Nagy Miklós) 
igazán hozzáértő szakembereket kértek fel az aktuális Jókai-
kép közös felvázolására. Az egész tanulmánysorozatban van 
valami példamutató teljesség is, de megítélésem szerint akad 
sok hiányosság is. 

A könyv négy nagy részre oszlik. Az első az írói pálya 
egészéről szól: Sőtér István, Mezei József, Németh G. Béla és 
Fábián Pál tanulmányai (vagy ha tetszik: esszéi) a magyar 
romantika fejedelmének művészi jellegéről. A második a Jókai-
ra jellemző műtípusok elemzése: Fried István, Sándor István és 
Bori Imre müvei. A harmadik szakasz a kortársakról és szel-
lemi örökösökről ad számot: Nagy Miklós és Cenner Mihály 
kistanulmányai ezek. Végül a negyedik szakasz a Jókai-
műhelyről emlékszik Szekeres László és E. Csorba Csilla 
cikkeiben. 

Az egész kötet mondandóinak lényege, amit én magam is 
hiszek és vallok írói-olvasói eszmélődésem óta, hogy Jókai 
nemcsak él, de a mi irodalmunk egyik főszereplője. Helye és 
jelentősége semmivel sem áll hátrább, mint Walter Scotté 
vagy Victor Hugóé a világirodalomban. Ami minálunk realiz-
musban elkövetkezett - nevezzük Mikszáth Kálmánnak, 
Móricz Zsigmondnak, Krúdy Gyulának - az közvetlen elődjé-
nek Jókait tudta és kellett, hogy tudja. De mi manapság sem 
volnánk azok, akik vagyunk, ha előzményeinket nem Jókaitól 
kapjuk. André Gide, a modern francia próza oly nagy hatású 
főszereplője, amikor megkérdezték, ki volt a legnagyobb 
francia író, azt felelte: „Oh jaj, sajnos, Victor Hugo!". - Ezt 



Vallomás 389 

mondhatja el még a Déry Tiboron és Örkény Istvánon nevel-
kedett magyar ifjú író is, hogy az alapvetően ösztönző, máig 
meghatározó magyar regényíró, aki valóban európai-nagyvilági 
színvonalú példakép és ellenfél volt, az „Oh jaj, Jókai Mór." 
Minek is tagadjam, én a nálam sokkal fiatalabb és általam 
legjobbnak tartott prózaíró kortársaimban (Moldova György-
ben, Esterházy Péterben, Simonffy Andrásban, Szentmihályi 
Szabó Péterben) éppen a — talán öntudatlan, de mégis jelen-
levő — Jókai-örökséget veszem tudomásul: aki minálunk isten-
igazából elbeszélni - ha tetszik: mesélni - tud, az Jókait 
folytatja: ha nem az Egy magyar nábob nosztalgikus romanti-
káját, akkor a Sárga rózsa kora modernizmusát, vagy a Sze-
gény gazdagok társadalmi krimijét, de mindenképpen Jókait. 
Igazán itt volt hát az ideje, hogy megjelenjék ez a gyűjte-
ményes tanulmánykötet Az élő Jókairól. 

Saját olvasói, írói és irodalmi-izgalmi előzményeim után 
szinte természetes, hogy rég olvastam ilyen igazán izgalmas 
könyvet, amelyben meglepően jó tanulmányok sorakoznak 
egymás után. 

Engedtessék meg, hogy ne sorrendben - s még csak ne is az 
ábécé demokratikus sorrendjében - szóljak felőlük. Nekem 
ugyanis legjobban Németh G. Béla tanulmánya tetszett, amely-
nek némiképp félrevezető címe : Életképforma és regény. Igaz, 
a szerző — olvasmányaim alapján legjobb irodalomtörténész 
kortársaim egyike — az életképet mint ábrázolási formát elem-
zi Jókai életművében, de valójában ez a tanulmány végre 
értően és értetően magyarázza, hogy ne akarjunk mindent, ami 
akár tetszik, akár nem tetszik Jókaiban, a romantika nyakába 
varrni. Németh G. Béla azt a lelki (ha tetszik: pszichológiai) 
beállítottságot magyarázza, amiért Jókai vonzó vagy riasztó 
lehet az olvasó számára. Tanulmányának lényege - azt hiszem 
— éppen az, hogy Jókai azért nem modern és azért örök 
modern, mert az életszeretet megfogalmazója. Aki Jókait 
szereti, az érzelmes emberpárti, az érzelemesen értelmes hazafi 
minden soviniszta gyűlölködés nélkül, az élvezni tudja az élet 

9 Irodalomtörténet 1983/2 
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kalandosságát és nem fél az élet életveszedelmeitől. Németh G. 
Béla egy szóval sem mondja ki, de tanulmányának értelme 
mégis az, hogy minden valamirevaló igazán szocialista ember 
lelke legmélyéig Berend Iván vagy Baradlay Richárd szeretne 
lenni. 

Sőtér István bevezető esszéje az „ideák és nosztalgiák" 
költőjét idézi fel. Amit mond, azzal egyet kell érteni, csak 
éppen az hiányzik az összképből, hogy ugyanez a Jókai a 
kiábrándulások tanúvallója is volt (pl. a Kiskirályokban) és egy 
emberségesebb jövő előhírnöke is volt (pl. a Gazdag szegé-
nyekben és az Ahol а pénz nem istenben). 

Mezei József tanulmányában igen fontos mozzanat, hogy 
perbe száll irodalmunk fáziselmaradottságának babonájával. 
Szembeszáll a romantika és realizmus elválaszthatóságának 
előítéletével. Olvastán úgy éreztem, hogy amit mond, azt akár 
én is elmondhattam volna. 

Fábián Pál nyelvelemző tanulmánya pedig minden peda-
gógus számára nélkülözhetetlen, ha Jókairól magyaráz. Pedig 
Jókairól sokkal többet kellene magyarázni, mint amennyire 
helyet és időt ad középiskolai tantervünk. 

Nagyon érdekes és gondolatébresztő, amit Fried István 
összefoglal Jókainak és a magyar vígjátékhagyománynak össze-
függéseiről. Jókai igazán vérbeli epikus, aki legföljebb ki-
rándult a színpadi művek felé, de mégis elválaszthatatlanul 
függ össze drámairodalmunk fejlődésével. Kár, hogy nem szól 
eleget Jókainak és Szigligetinek párhuzamos szerepéről, az 
1849 és 1867 közötti korszak politikai feladatként vállalt 
nemzetvigasztaló optimizmusáról. 

Sándor István adathalmaza Jókai „adomák"-nak nevezett 
anekdotizmusáról azért fontos, mert megvilágítja regény-
irodalmunk egyik alapvető szerkesztési formáját: a jellemző 
apróságokból összeálló történelmi összképet. A sajátosan 
magyar regény alapformája a jellemző mozzanatokból szer-
kesztett nagyepika. Aki Sándor István tanulmányát alaposan 
olvassa, az párhuzamosan veszi tudomásul a Jósika-Eötvös— 
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Kemény—Móricz-féle egybeöntött kompozíciót, és mellette azt 
a Jókai—Vas Gereben—Móra Ferenc-Illés Béla típusú, anekdo-
tákból felépített mozzanatáradatot, amely a magyar regény két 
fő vonalát adja (a kettő szintézise - vagy közös tagadása -
alighanem Krúdy Gyula impresszionizmus ihlette látomás-
láncolata, a prousti regénytípus magyar megfelelője) 

Bori Imre — mint minden tanulmányában — ez esetben is 
kitűnően tud egyszerre egyéni jellemzést és korképet rajzolni. 

Nagy Miklós tanulmányából, amely Jókai hatásáról szól, 
minden erénye mellett hiányoltam Jókai utókorát, vagyis, 
hogy a Jókai-hagyomány mennyire van jelen a Jókai utáni 
emberöltők magyar szépprózájában. Hiszen úgy vagyunk örö-
kösei és adósai a Jókai-életműnek, hogy vagy őt követjük 
szakadatlanul az új helyzetekhez-viszonyokhoz módosulva, 
tehát úgy maradt szellemi dédapánk, mint mondjuk Thomas 
Mann-nak vagy Martin du Gard-nak Balzac . . . vagy ő ellene, 
tőle — de őtőle - elrugaszkodva próbálunk ki egyéb utakat, 
mint ahogy nemcsak Proust, de még Joyce sem lehetséges, ha a 
múltban nincs Balzac, akitől különbözzenek. A mi hazai szép-
prózánkban ez a mindenfelé vezető utak 0 pontja Jókai; ezért 
éreztem kevésnek, hogy csupán a Jókai-kortársakra tett hatás 
irodalmunk egészéhez képest igen szűk köre itt az elemzés 
tárgya. No persze Nagy Miklós tanulmánya így önmagában is 
megállna, ha utána egy másik tanulmány a fontosabb témát, 
az utókorban való jelenlétet tenné vizsgálat tárgyává. Nekem, 
az olvasónak, ez a téma hiányzott leginkább a nagyon jól 
szerkesztett kötetben. 

A lényeges kérdésekről szóló vizsgálódásokat jól egészítik ki 
a részlettudósítások, így Cenner Mihály lelkiismeretes adatközlé-
se Az arany ember dramatizált változatának színháztörténetéről. 
S alanyi vallomásként hadd tegyem hozzá, hogy felettébb sze-
mélyes élményt ébresztett az a számomra közel két emberöltős 
emlék, amelyet most színháztörténeti adatként olvashattam, 
hogy Jászai Mari legutolsó színpadi szereplése volt Teréza 
mama az 1925-ös felújításkor. 13 éves serdülő fiúként, de már 

9* 
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szenvedélyes színházbajáróként ott ültem ezen az előadáson a 
Nemzeti Színház karzatán (ez volt a 40 filléres hely: ha szü-
leink nélkül mentünk színházba, akkor diákként ott illett 
drámakultúrában nevelni magunkat), és akkor láttam életem-
ben másodszor és íme, utoljára Jászai Marit; az első talál-
kozásom vele Schüler Stuart Martójában Erzsébet szerepe volt 
néhány héttel korábban, de azt a földszinti zsöllyéről gyönyör-
ködtem át, mivel akkor szüleinkkel voltunk a színházban. Ily 
módon még ama végső évjáratok tagja vagyok, amelyekből még 
hiteles tanúk akadnak a legklasszikusabb magyar színésznő 
játékstílusának felidézésére. 

Azt azonban némiképpen hiányoltam Cenner egyébként 
színész-pedagógiai szempontból is hasznos ismertetőjéből, 
hogy csak sommásan említi: voltak egyéb dramatizálások is. 
Ezekről sem ártott volna néhány jellemző mondat. 

Szekeres László és E. Csorba Csilla adatközlései Jókai tárgyi 
hagyatékáról és festői próbálkozásairól tanulságosan egészítik 
ki a kötetet. Abban azonban nem tudok egyetérteni E. Csorba 
Csillával, hogy Jókai „a rajz és festészet területén is ott-
honosan mozgott". - Igaz, a nagy író eleve festőnek készült, 
de sohasem lett egy pillanatra sem dilettáns rajzolgatónál-fes-
tegetőnél jelentékenyebb képzőművész. Tessék csak megnézni 
Kisfaludy Károly képeit, amelyek a magyar romantikus festé-
szet legjobb színvonalát közelítik meg, vagy Victor Hugo fest-
ményeit, amelyek talán halhatatlan piktorrá tettek volna akkor 
is, ha nem lett volna az az író-költő óriás, aki volt; tessék 
megnézni Baudelaire-nek már-már a modern festészetet elő-
legező rajz-látomásait, hogy melléjük téve a Jókai-próbálta 
képeket tudomásul vegyük, hogy a szavakkal kifejezett láto-
mások lángelméje igazán csak mondatokkal tudott halhatatlan 
képeket teremteni. Az arany ember Al-Duna- vagy befagyott 
Balaton-képe, а Sárga rózsa impresszionista „plain air" tájképe, 
amely egyben szakszerű hitvallás az impresszionizmus mellett, 
képzőművészetileg is többet ér, mint az összes Jókai-kép és 
rajz együttvéve. Az indokolatlanul és méltatlanul elfelejtett 
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Muraküzy János, akit Jókai tanított festeni, összehasonlít-
hatatlanul nagyobb festő volt mesterénél, sőt az ő alig ismert 
képei közelebb állnak Jókai írói világához, mint Jókai kép-pró-
bálkozásai. 

Nos, az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a tanulmánykötetet 
nem is egy szempontból (tudományos, pedagógiai, ismeret-
terjesztő, sőt irodalompolitikai) szempontból jónak, hasznos-
nak, szükségesnek tartom, s ráadásul túlnyomórészt olyannyira 
olvasmányosnak is, hogy a szélesebb olvasórétegek számára is 
- ha eljut hozzájuk — meggyőzően bizonyítja, hogy nem 
szégyen Jókait szeretni (amit persze akkor is tesznek, ha 
szégyen, csak akkor a sznobbik rész nem meri jobb társaságok-
ban bevallani) . . . És mégis maradt némi hiányérzetem. Éppen 
azért, mert hosszú idő után ez az első olyan méltó, témájához 
méltó színvonalú tanulmánygyűjtemény, amely igyekszik meg-
illető helyére tenni kulturális múltunkban is, olvasói tudatunk-
ban is Jókait. Ez a hiányérzet: a Jókai-összkép, a Jókai-jelen-
ség, a Jókai-mű teljességének jelen nem léte vagy alig-jelenléte. 
Sőtér István bevezető kis-esszéje már-már kerülgeti ezt, és 
Németh G. Béla tanulmánya - még ha címe mást is ígér - már 
meg-megközelíti azt az adósságot, hogy egy élményszerű Jókai-
egyéniség-portrét adjon. (Ámbár lehetséges, hogy ez nem is 
irodalomtörténészi, hanem egy irodalomtörténetben otthonos 
szépíró — ha tetszik: belletrista — feladata volna.) — Hiányzott 
— legalábbis nekem — az a nem mellékes Jókai-jelleg, hogy 
mindig azonos volt olvasóinak igényével, tehát tanúja és hit-
vallója a polgárosodó nemességtől a nemességre modellálódó 
magyar polgárságig terjedő sajátosan magyar világnak. Aki 
Jókai hiteles képét meg akarja rajzolni, annak az egészen 
sajátos fejlődésű magyar polgári fél évszázadot kell ismernie és 
megrajzolnia. A Jókai-világ érzékelésénél soha sem szabad el-
felejteni, hogy a 18. század végső negyedétől kezdve minden 
valamirevaló magyar nemes polgár akart lenni, de a magyar 
polgáreszményt a nemesség képzelte el és ezt a polgárság 
java része el is fogadta. Az az út, amely a burzsoid dzsentritől a 
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dzsentroid burzsoáig terjed - és amely út tudomásulvétele 
nélkül reformkortól Horthy-korig hiányos a társadalom-
történet és ezen belül a lélektani megnyilvánulások folyamata — 
a leghiánytalanabbul éppen a Jókai-életműben kap hangot a 
korai utópisztikus arisztokrata-kultusztól a kései utópisztikus 
szocialista ábrándokig. 

Hiányzott továbbá a Jókai-összképből a török-kort idéző 
regények meglepően hiteles régiségtan-idézése. (Amit nem is 
magyaráz eléggé a kitűnő Decsy Sámuel „Osmanográfiájá"-nak 
alapos ismerete). Bosszantott, hogy még ebben a kitűnő gyűj-
teményben is szinte közmegegyezés, hogy a kései Jókai-művek, 
a végső két évtized alkotásai valami hanyatló képet mutatnak, 
holott éppen eki.or Jókai a legmerészebb kísérletező minden 
újdonsággal. Általában a Kiskirályok-ig (1875) szokták tudo-
másul venni a töretlen alkotókorszakot. De még a Kis-
királyokban sem veszik eléggé tudomásul, hogy az idejétmúlta 
nemesi magyarkodásnak mindmáig ez a regény a legjobb szatí-
rája. De a már huszadik századot idéző formabontó kísér-
leteket, pl. az „elidegenítő effektussal" dolgozó Három már-
ványfejei, a szatmári béke utáni embertelen sivárságot láto-
másként idéző Cigánybárót (amelyből fura módon Strauss 
éppen ellentétes hangulatú idillikus operettje készült), a 20. 
század nagy krimijeit előlegző kalandregényeket (Három-
királyok csillaga, a Két Trenk, Egy hírhedett kalandor, 
Rákóczi fia) szinte nemlétezőknek tekintik. Hiányzott az a 
morális bátorság, amely a kor kötelező prüdériájával (a victo-
riánizmus mucsai variánsával) szemben merte vállalni — Szi-
lágyi Géza és a Nyugat-nemzedék előtt - az erotika valóságát 
és szépségét (Két Trenk, Trenk Frigyes, Rákóczi fia és főleg a 
Sárga rózsa). Hiányzott a Sárga rózsának esztétikai és iro-
dalomtörténeti jelentősége, hiszen ez az elbeszélés világ-
irodalmilag egyenrangú társa Puskin Cigányokénak, Mérimée 
Carmenjének és Verga Parasztbecsületének, és ráadásul hit-
vallás az akadémizmussal szemben az impresszionizmus 
mellett. 
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És legvégül: hiányzott a Jókairól szóló irodalomnak leg-
alábbis jelzése, főleg Mikszáth éppen most újra kiadott és 
megint nagysikerű Jókai-életrajzának említése. Hiszen ez a 
bámulat és irigység szülte remekmű olyan egyszerre hiteles és 
egyszerre torz kép Jókairól, hogy kiindulópontja lehet minden 
további jellemzésnek. 

Az azonban feltétlen eredménye és érdeme a gyűjtemény-
nek, hogy legalábbis megkezdte a romantika rehabilitálását, 
hogy végre újra tudomásul vétessék: a realizmust a romantika 
találta ki, s a realizmus addig lehet valóban nemcsak nép-
művelő, de népnevelő esztétikai élmény, amíg képes tovább 
vinni a romantika morális elválasztó erejét erkölcsi jó és er-
kölcsi rossz között, politikailag előrevivő és hátrahúzó erők 
közt. Hiszen Balzac Walter Scottal kezdődik, Flaubert Victor 
Hugóval kezdődik, Tolsztoj Puskinnal kezdődik. Mikszáth és 
Móricz Jókaival kezdődik. Mi úgy, ahogy vagyunk, Jókaival 
kezdődünk és nem lehetünk eléggé önmagunk, ha elfeled-
kezünk a bennünk tovább élő Jókairól. 

Hadd fejezzem be feledhetetlen ifjúkori barátommal, egye-
temi padszomszédommal, akiből azóta nemzeti hős, számos 
utca és szobor és kultúrház lett: Ságvári Endrével, ő mondta 
nem is egy ízben: „Nem hiszem el, hogy igazi kommunista, 
igazi jó magyar és igazi stramm ember lehet, aki lelke mélyén 
nem Berend Iván akar lenni." 

Nagyon örülök, hogy ez a könyv létrejött. Talán kezdete 
annak, hogy felismerjük Jókaiban halhatatlan lelki elődünket. 
(A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propaganda 
íroda, 1981.) 
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