
POMOGÁTS BÉLA

A lélek krónikása

Jókai Anna pályája, mint minden íróé, lázadó gesztussal indult, első regényében
a 4447-ben azt az emberi környzetet ítélte meg, amely gyermekkorát ésifjúságát
vette körül. Ez a környezet: a Józsefváros, úgy tetszett, kívül esett a történelmen,
csak önmagának élt, pusztuló világ volt, de pusztulásra ítélve is konokul a saját
törvényeit és előítéleteit követte. Ezek a törvények alig adtak teret az emberi
szolidaritásnak, a szeretet mintha kívül maradt volna a szegénységnek ezen az
övezetén. Nem a szelíd szegénység békítő szelleme honolt ebben a világban,
miként a hasonló világról képet adó Gelléri Andor Endrénél vagy Mándy Iván
nál, hanem valami konok ridegség, amelynek szokásai, beidegzettségei örökér
vényűnek tetszettek, nemzedékről nemzedékre öröklódtek. "Ukapák, ükanyák,
mindenkinek volt valami oka, hogy tönkretegye a többit" - hangzottak a re
gény szkeptikus rezonőrjének szavai.

Ez a zolai determináció nem biológiai, hanem szociológiai, törvényeit a
mostoha társadalmi körülmények okozzák, pontosabban az, hogy ennek a
mikrovilágnak mindig a történelmen kívül, a társadalmi lét peremén kellett
élnie, pontosabban tengődnie. Maradt, szinte egyedül, az irodalom, amely
legalább fellázadt a méltatlan emberi helyzet ellen, és megszólaltatta a szá
nalom érzéseit.

A lázadó gesztusnak két, egymástól elválaszthatatlan következménye volt:
a tárgyilagos ábrázolás kíméletlensége és az ábrázolt emberi sorsok iránt
megmutatkozó irgalom. Jókai Anna elutasította a Tömő utcai kisvilágot,
mégis részvéttel mutatta be szerencsétlenül tengődő emberi lényeit. Elemző
tárgyilagosság és felelős keresztény szolidaritás szabja meg azóta is a világ
gal, az emberi környezettel kialakított viszonyát. Ez a kettős és egységes
szemlélet mutatkozik Tartozik és követel, Napok, Mindhalálig, Jákob lajtorjája és
Szegény Sudár Anna című regényeiben, valamint A labda, A reimsi angyal, Az
együttlét, A panasz leírása című köteteinek elbeszéléseiben vagy legutóbb no
velláinak Az ifjú halász és a tó című gyűjteményében.

Művei krónikák a magyar életről, az elmúlt évtizedek közös történetét
örökítik meg. A történetalakításnak ugyanakkor van egy személyes övezete,
a mesét, az ábrázolást gyakran személyes állásfoglalások kísérik, ésezek nem
egyszer arra utalnak, hogy az emberi sorsokat sohasem lehet megragadni
pusztán az adott társadalmi körülmények ismeretében. Ahogy Németh Lász
ló nagy jellemregényeinek tragikus asszonyalakjai, Jókai Anna hősei is szün
telenül hordoznak valami "magasabb", szívesen mondanám így: "transzcen
dentális" jellegű üzenetet. Például a Napok főhőse, akinek élete éppen azt
példázza, hogya társadalmi lét, a szüntelen tevékenység nem ad kielégítő

magyarázatot az ember végső kérdéseire, vagy a Szegény Sudár Anna címsze
replője, akinek nehéz sorsa az áldozatvállalás és a szeretet erkölcsi erejére
figyelmeztet. Ennek az erkölcsi, mondhatnám így is: spirituális erőnek, az
emberi személyiség tágasabb és távlatosabb dimenziójának a megragadásá-
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ban és érzékeltetésében rejlik Jókai Anna írói világának igazi karaktere. Az
ember nemcsak társadalmi lény, nem lehet egyszeruen a történelem és a tár
sadalom felől megérteni - mintha ez volna az írói üzenet.

A Szegény Sudár Anna hőse egyszerű magyar asszony, aki egy erdélyi
kisvárosban élve számol be titkos naplójában életének eseményeirol, emberi
környezetéről,amely lassanként felbomlik és elpusztul az emberellenes erő

szak köznapi csapásai alatt. A történet fiktív hőse, mondhatnám így: "alul
nézetból" látja a végbemenő eseményeket, a krónika éppen ezért hiteles. Va
lami fojtogató, mind nehezebbé váló atmoszféra keríti hatalmába az emberi
sorsokat, és sorvasztja el az emberi értékeket. A nyomorúság, a megfélemlítés
és a hivatalos hazudozás ijesztő köznapi természetével találkozik az olvasó.
A keserves, mindent átható és elpusztító zsarnokságról ad képet a regény.

A zsarnokság mindazonáltal nem az egyetlen valóság, amely hatalmában
tartja az esendő emberi életet. Jókai Anna regényének mostoha körűlmények

között élő erdélyi magyarjai, mindenekelőtt maga a főhősnő humánus érté
keket állítanak az elvadult külső világgal szembe: az emberi szolidaritást és
a szeretetet. Az egymás iránt vállalt felelősség, az evangéliumi szeretet védi
meg őket attól, hogy az elnyomás végsőkig alázott martalékai legyenek. A
Szegény Sudár Anna ezért nem a zsarnokság regénye, hanem a szereteté,
amely képes átvilágítani a sötétségen. s egyedül hordozza a reményt.

Az erdélyi krónika üzenetének személyes értelme van, s valóban Jókai
Anna írói világában mindinkább a személyesség kap szerepet. A narráció
után a reflexió. A történet mellett megjelenik a vallomás, és teljességgel ki
bontakozik az a moralista hajlam, amely korábban az epikai művek szemlé
letmódját és világképét is meghatározta.

Azok a személyes értelmű írások, időnként szinte prózaversek, amelyeket
A töve és a gallya című kötet gyűjtött egybe, igazából egy "transzcendentális
dialógus" részeivé válnak. Jókai Anna ezúttal a személyes meditációk és val
lomások könyvével jelentkezett: vallomásokkal a kereszténységről, a magyar
ságról, az európaiságról és az irodalomról. A meditatív írások nem egyszer
az Istennel folytatott beszélgetés: a "soliloquium", az imádság hagyományos
formáját öltik fel, s valóban, Jókai Anna új könyvét bensőséges vallásosság hatja
át. Igen gyakran hivatkozik a Szentírásra, máskor meg Kempis Tamás, Simone
Weil és Hamvas Béla írásait idézi, mint világképének vonatkozási pontjait.

Alighanem szándékosan különíti el magát mindattól, ami "itt és most":
politika, s ezzel a valóban mindent elöntó és magával sodró politizálás, politikai
furor erkölcsi meghaladásának készséget kívánja erősíteni. "A politikába - írja
egy helyen - nem érdemes »lelkestül« belebonyolódni. De nem helyes előke

lően kivonulni sem. A hermetikus elzárkózás pedig lehetetlen. Amit érdemes,
ami helyes és amit talán lehetne: a politikát szűntelen kontroll alatt tartani, uta
sító »halálistenségétól« megszabadítva csupán felhasználni az atmenetben." Ez
a gondolat is arra hívja fel a figyelmet, hogya politika szabaddá válása önma
gában még nem elég: erkölcsi és kulturális felemelkedésnek kell következnie.

A kultúra jelen f9ntosságának felismerése állította Jókai Annát három esz
tendeje a Magyar Irószövetség élére, ahol általános bizalommal övezve vé
gezte munkáját, s fogta össze az írók mindig is megosztott és széthúzó tábo
rát. Most, hogy sokunk fájdalmára erről a bizalmi posztról visszavonult, azt
várjuk, hogy visszatérve a műhelybe, ismét az emberi lélek krónikása és az
emberi szolidaritás evangéliumi üzenetének hírnöke legyen.
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