
JÓKAI ANNA KÖSZÖNTÉSE

„Alattam a föld, fölöttem az ég, bennem a létra.”
(Weöres Sándor)

Van a magyar irodalomnak néhány vitathatatla-
nul markáns alakja, akik tájékozódási pontot,
biztos fogódzót, kapaszkodót jelentenek, akik-
hez viszonyítani lehet, s akik teljesítményükkel
és hatásukkal az alkotás, a teremteni tudás va-
lóságos apostolaivá váltak. A századforduló ma-
gyar prózájában kétségkívül ilyen megkerülhe-
tetlen pont Jókai Anna személye.

A hatvanas évek közepén jelentkezett első
publikációival. Magam még diákként kedveltem
meg írásait. Először egy novellája került a ke-
zembe valamelyik folyóiratban. (Később A pa-
nasz leírása című kötet nyitó darabja lett.) A tör-
ténet egy vidéki iskolában játszódott, főhőse
pedig egy fiatal tanárnő volt, aki nemcsak a ma-
gánélet buktatóival kényszerült megküzdeni,
nemcsak tanítványaival kellett elfogadtatnia
magát, hanem új munkahelyén egy sajátosan
hierarchizált rendszer áldozataként — alattomo-
san piszkálódó kollégáival szemben — igyeke-
zett talpon maradni, megőrizni méltóságát. Élet-
szagú történet volt ez, de már akkor sem csupán
a cselekmény ragadott meg, hanem az, amit az
emberi kapcsolatokról és különösen a szeretetről
mondott és mutatott. Az önzetlen, a semmit sem
váró, a csak adni akaró, feltétlen szeretetről.

Szeretet, méltóság és hűség. Ezek az életmű
kulcsfogalmai.

A globalizáció érzelem-sivár világában már-
már disszonánsan hat mindaz, amit Jókai Anna
hittel és alázattal művel. Formálni akar. A jót ku-
tatja. Műveiben (a szeretet-tan mellett) ezért is
játszik fontos szerepet az emberi közönyösség
elleni küzdelem, a spiritualitás és a keresztény
értékrend. Hittel vallja: az igazságtevő erő ben-
nünk rejlik. S ő attól erős, mert hisz a cselekvő
erkölcs mindent fölülmúló hatalmában. („Isten
sír miattunk, s mi még nem értünk fel odáig, hogy le-
töröljük a könnyeit. De legalább ágaskodjunk!” —
hirdeti meggyőződéssel.)

Monográfusával, Bárdos Lászlóval egyetért -
ve elmondhatjuk, hogy Jókai Anna sajátos és
egyedülálló jelenség a mai magyar irodalomban.
Nem tartozik semmiféle csoporthoz, irányzat-
hoz, mindamellett mégsem különc, mégsem
kelti a kívülállóként ítélkező látszatát. Egysze-
rűen csak magyar írónak tartja magát, akinek —
mint ahogy azt J. S. Bachot idézve találóan ő
maga is megfogalmazta —, munkaadója az Isten.

Szuggesztív hatású alkotó, aki bevonja az ol-
vasót művei életterébe, átélésre, lelkiismeret-
vizsgálatra késztetve mindnyájunkat. Nem ítél-
kezik, csupán állást foglal. Művei sohasem
„min dentudók”, nem a megfellebbezhetetlen
igazságot hirdetik, sokkal inkább a figyelmet
keltik fel, megszólítanak, odafigyelésre, morális
alapú döntésre kényszerítenek. A megbékélés és
harmóniateremtés felé halad — hőseivel együtt
formálva, alakítva az olvasót is.

Nem kerget ideálokat. A létezőt és a lehetsé-
gest fogalmazza meg, állítja középpontba. Az
emberi élet, az emberi természetet lényegét, ér-
telmét kutatja, a javulás (a javíthatóság), a meg-
tisztulás lehetőségét vizsgálja. Írásaiban a lé-
nyegiség mindig konkrét tényekből bontakozik
ki. Rendkívüli fontosságot tulajdonít a fejlődés-
nek, a fejlődésképességnek. Hősei nemegyszer
sikerrel lépik át önnön korlátaikat, felülemel-
kednek a körülményeken és önnön gyarlósá-
gaikon. Ebből meríthet tartást és reményt az
ember, hiszen még esetleges bukásában is fel-
sejlenek olyan adottságai, amelyekkel talán ön-
maga sincs tisztában, holott létének nagy esé-
lyeit rejtik.

„Bár erős érzéke van a viszonylagosságokhoz, az
iróniához, sőt a groteszk látásmódhoz is, az ő szemé-
ben — s az ő számára — mégiscsak kijelentés az iro-
dalom: állítás, állítások sorozata, amelynek tartalma,
célja, tétje van. Az irodalom hatását ő segítségnek
fogja fel” — foglalta össze találóan Bárdos László.

Rendkívül tanulságos e tekintetben Jókai
Anna válasza a Vigilia 2001-es körkérdésére: „Az
irodalom — így hiszem, így tudom — közvetítés az
égi és földi princípium között. Kinek mankó, kinek bot
a vándorláshoz, kinek létra — némelyeknek vastüdő a
mindennapi lélegzéshez.”

„Magamat istentudónak és nem csupán istenhívő-
nek vallom” — fogalmazta meg egy Hanthy Kin -
gának adott interjúban, és így folytatta: „A ma -
gam irodalmát spirituális realizmusnak nevezem,
vagyis két lábon állok a földön, de az okokat magasabb
szinten kutatom.” Szakrális érintettsége arra ser-
kenti, hogy közelebb kerüljön az isteni lényeg-
hez. Okfejtése szerint a legmélyebb hitérzés is
csak úgy hat, „ha az esztétika erejével és személyes-
ségében jelenik meg”. Az alkotó embernek hozzá
kell adnia valami többletet a már elfogadott fel-
ismerésekhez, igazságokhoz, ugyanakkor alá-
zattal is rendelkeznie kell, hogy emberi egyen-
súlyát megőrizhesse itt a földön. „Divat a mindent
tagadás, de én hiszek abban, hogy az anyag a szellem
eldurvult formája, hogy meg kell találni az Istencsil-
lagot, és meg kell próbálni megemelni a világot.”
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„Jókai Anna kivételesen gazdag írói világa nem
teszi lehetővé, hogy végérvényes ítéleteket formál-
junk. Egységes ugyan, de folyton változik is, új és új
felismeréseket közvetít, s ezek nemcsak az ábrázolás
szintjén adódnak, hanem az olvasatokból következő
lelkiismeret-vizsgálatból is” — szögezi le egyik mél-
 tatója, Rónay László.

Számos fontos könyvet írt. („Fontos az a könyv,
amit az olvasó másodszor is levesz a polcról…”) Nél-
külözhetetlen darabokat, amelyek vállalt elő-
deinek (Németh László, Hamvas Béla, Vár ko nyi
Nándor) munkáihoz hasonlóan valóságos élet-
filozófiát, kapaszkodót jelentő üzenetet közvetí-
tenek az olvasó számára, s amelyeknek egyetlen
mércéje van: a lelkiismeret.

„Az élet tünékeny, és használni kell valamire” —
jelentette ki a már idézett interjúban. Jókai Anna
pedig íróként és emberként is kivételes eredmé-
nyességgel használta és használja — hiszen az
íráson túl közéleti szerepvállalásait is annak ren-
delte alá, hogy ne győzedelmeskedhessen a si-
lányság a minőség felett, s hogy a legtétovább
lélek esélyt kaphasson a megtisztulásra.

Isten éltesse, s tartsa közöttünk még sokáig!

OLÁH ANDRÁS

HÍRNÖK
Jókai Anna születésnapjára

Az író kicsit olyan, mint a tanár. Nem történik
vele semmi különös. Élete szép csendesen átfo-
lyik mások életébe. A különbség legfeljebb csak
a formában van, de a feladat mindkét esetben
missziós jellegű.

Ma, amikor a 80 éves Jókai Annát, többek kö-
zött József Attila-, Arany János-, Kossuth-, Ma-
gyar Örökség-, Stephanus- és Prima Primissima-
díjas alkotót, a Magyar Írószövetség egykori
elnökét, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Aka-
démia alapító tagját és az idei évben a Magyar
Érdemrend Nagykeresztjével kitüntetett írónőt
köszöntjük, különösen is érzékeljük ennek a
gondolatnak a valóságát. Ő ugyanis az az ember,
aki mindkét „állomást” megjárta, mindkét hiva-
tást — mind a mai napig — gyakorolja. Egyéni-
ségének mondandója van, személyisége külde-
téstudatot sugároz. Hírnök. Hírnök, ha az
emberek elé áll, s akkor is, ha ír. Amikor az ilyen
hírnök lelkében egy csomóponttá gyűlik össze a
mondandó, akkor ott minden esetben valami
olyan alkotás születik meg, amely egy helyre
összpontosítja a szemsugarakat. Jókai Anna hír-
nöknek született. Rövid útkeresést követően
előbb a tanári katedránál, majd az írógépnél kö-
tött ki. S bár tényleges írói pályafutása viszony-
lag későn, csak 1968-ban, a 4447 című regényé-

vel kezdődött meg, kétség sem férhet hivatásá-
nak rendeltetésszerűségéhez.

Írásaiból és közéleti szerepvállalásaiból süt a
világ értelmességébe vetett hit, a keresztény hu-
manizmus „Ne féljetek” üzenetének szinte kény-
szerítő erejű tolmácsolási vágya, s az emberben
rejlő társteremtői szerep szellemi perspektívájá-
nak bemutatása. Mondandója az értelmes élet
apoteózisa. Világfelfogása határozott, egyér-
telmű, „szellemi, lelki, irodalmi bőröndje” ki-
csomagolva. Szavainak országmentő szerepe,
írásainak reményt adó bölcsessége van. „Magot
nevelni a hervadásban: csak a növénynek egyszerű.
Nekünk nagyon nehéz! Mert ez már nem szent auto-
matizmus, hanem személyre szabott önműködés. A fia-
 tal lehet szétszórt és a maga szintjén mégis eredményes
— az öregnek azonban szüntelenül összpontosítania
kell. Az öregség nem nyugalom, hanem megfeszített
akarat. Két mankónk: az önirónia és a bátorság. Ener-
giánk pedig az eszközként használt szenvedés. A hova
nem rajtunk áll. A miért az Isten titka. A hogyan a mi
szabadságunk.”

Mint a magyar kultúra újkori lovagja, Jókai
Anna védi a nyelv, a magyarság és a hit eszmé-
nyeit. Ez avatja tudatosan megkomponált élet-
művét kiemelkedően fontossá számunkra. Azt
az életművet, amelynek a harmincegynéhány
önálló kötete egyre gazdagabb és mélyebb való-
ságérzékelésről tanúskodik, szinte látomásos jel-
leggel bír. Kevés olyan szerzője van a 20. századi
magyar irodalomnak, aki erősebben, vagy eset-
leg több szállal gyökerezik bele a magyar való-
ság minden napjaiba, problémáiba, mint ő. Talán
ezzel is magyarázható, hogy művészetének min-
den motívuma többrétegű. Az egyén tragédiáját
mindig a szélesebb közösség horizontján festi
meg, s ezzel nagyobb jelentőséget ad neki. Ka-
raktereit a korszakábrázoló szimbolika és a köz-
nyelvi beszédforma jellemzi. A mindennapi
ember nyelvén való megszólalás nála tudatos
vállalás eredménye, a hírnök-hivatással járó kül-
detésteljesítés formája.

Vérbeli elbeszélőként írásait a megújulásra
képes realizmus teszi mindig modernné, aktuá-
lissá. Saját maga mondja prózájáról, hogy „a ha-
gyományból indul és ott és úgy bont formát, ahol és
ahogy az új tartalom azt megkívánja”. A balladai
beszédmód, a meditáció, az apokrif imák, a lírai
és esszéisztikus eszközök ütköztetése éppúgy
megtalálhatóak nála, mint a posztmodern ele-
mek, a sarkítás, az analitikus szerkesztés, vagy
éppen a kihagyásos cselekményfűzés. Novellái,
naplóregényei szinte megfoghatatlan műfajú szel-
lemi közlésekké formálódnak keze alatt. A nyelv
konvencionális elemeit tartalmi modernséggel
párosítja. Sodró erejű cselekmény, elgondolkod-
tató lélektani és társadalmi szituációkat fesze-
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gető kérdések teszik izgalmassá műveit. Nem
hiányzik írásaiból a humor sem, amely az irónia
finom árnyalataival párosul.

A legtöbb Jókai Anna-regény a testi-lelki
gyöt relmeket, az intellektuális és érzelmi válsá-
gokat és az azokból kivezető utat fürkészi, a ki-
gyógyulni és kigyógyítani eszmerendszerébe
ágyazódik. Szinte leltározó, tárgyias pontos-
ságú, könyörtelen látleletet ad korról, társada-
lomról és az identitásukat vesztett emberekről.
Erős szociális töltéssel rendelkező történeteiben
ontológiai, létértelmezési kérdéseket feszeget.
„Azt tapasztalom, hogy amikor a mai ember szembe-
néz az életével, a pusztulással, a halál elkerülhetetlen
tényével, a lelkében bénító erővel jelenik meg a féle-
lem. A régebbi embereknek könnyebb volt innen el-
menni. Részben azért, mert családban haltak meg,
részben pedig az ég és föld közötti csatorna nyitottabb
volt. Ma nagyon keményen vagyunk a földbe beá-
gyazva. Nehéz meghalni.”

Ha a mintegy negyven-negyvenöt éves alko-
tói pályájának ívén végigtekintünk, olyan, mér-
földkőszerű állomásoknál kell megállnunk, mint
a Kötél nélkül (1969) novelláskötet, a Jákob lajtor-
jája (1982), a Szegény Sudár Anna (1989), a Ne fél-
jetek (1998) regények, az Apokrif imák (2002) han -
gos könyv, a Godot megjött (2007) és az Éhes élet
(2012) regények. Ezek az állomások azonban
nem fejlődésszerűen, sokkal inkább a Jókai An -
na írói alkatából fakadó műfaji szintetizáló ké-
pesség különféle írói korszakai mentén szaka-
szolhatóak. A novellák, esszék realisztikus
ábrázolását a ’80-as évektől kezdődően írói vilá-
gának egyre erőteljesebb spiritualizálódása, az
elvontabb szimbólum-rendszer alkalmazásának
irányába való elmozdulás váltja fel. Egyre több-
ször kerül elő műveiben a világban tapasztalha -
tó szenvedés-motívum és a transzcendens közöt -
ti összefüggés. A horizontálisból a vertikálisba
lép át! Ettől kezdve írásainak poétikai karakte-
rét katolikus világfelfogása határozza meg. „…a
mindennapi élet nehéz tényeitől koncentrikus körökben
felfelé haladva a lét örök kérdéseit és az öröklét érvényes
válaszait kutatom.” Úgy hangzik ez a mondat, mint
egy meditáló szerzetes lelkigyakorlatos élmé-
nyeinek összegzése. Ennek a „meditációs kor-
szaknak” talán egyik legkiválóbb termése a Ma-
gyar Nemzet hasábjain, 2002 karácsonyán
megjelent Ima Magyar országért című — azóta
kultuszverssé vált — fohász.

A külvilág embert megtörő hatalma és a hit-
ből táplálkozó, s elpusztíthatatlan belső szabad-
ság olyan szövegközi ellentétet generál, amely
szétfeszíti az eddig megszokott írói eszköztár
kereteit. Ezért a szerző egy különösen megkom-
ponált formai és tartalmi fordulatot alkalmaz,
amelynek kicsúcsosodása a Jákob lajtorjája című

regényében valósul meg. Ebben Jókai Anna a
párhuzamos regényszerkesztést a többszintes
narratíva alkalmazásával teszi különlegessé. Az
írói szövegkorpuszt egy bibliai történet textu-
sába, mint valami metaszövegbe ágyazza bele.
Ettől az egész történet mitologizáló hangsúlyt
kap. Jákob létrafokai az önmagunkkal való szem-
 benézésből leszűrhető létállapotok különféle
szintjeinek egyetemes emberi fokmérőivé vál-
nak. Ezt a módszert fokozza a Ne féljetek óta az
úgynevezett párhuzamos belső monológok új-
szerű írói metódusával. Miközben a történet sze-
replői körül zajlanak az események, egyre-másra
belelátunk a fejükben kavargó gondolataikba, s
a sokszor saját maguk előtt sem tudatosuló,
belső indítékaikba.

Önreflexiós elemekben gazdag életművében
mind végig kiemelt szerepet kap az irodalom és az
író szerepének tisztázása iránti vágy. Jókai An na
életműve ilyen értelemben is a hírnök kinyilat-
koztatása. A tanár, az író, a közéleti szereplő ars poe-
ticája vagy éppen keresztje — attól függ, hogy ki
hogyan fogja fel — az igazságok felismerésében és
kimondásában mutatkozik meg. A témák megta-
lálják őt, s ő nem hallgathat. A közlésmódok bá-
mulatos változatosságot mutatnak, az átélt beszéd -
től, a belső pszichológiai monológokon át egészen
a retorikus, asszociatív „kinyilatkoztatásokig” ter-
jednek. Ettől lesz minden egyes Jókai Anna könyv
egyfelől katholikosz, azaz egyetemes, másfelől uni-
kális, azaz egyedi, egyénhez szóló. Szövegeit, sőt
egész életművét ezek a szólamváltások tagolják,
rendszerezik. Talán Sudár Anna naplójából is-
merhetünk rá leginkább az írónő saját, benső küz-
delmeire írás és valóság között: „A VALÓSÁG MIN-
DEN PAPÍRMUNKÁNÁL TÖBBET ÉR!” A csupa
nagybetűvel rögzített igazság paradox módon
pont a valóságból a naplóhoz — jelen esetben az
íráshoz — menekülő alkotó önvallomása. Önval-
lomás, akárcsak Az önismeret irodalma című esszé-
je, amelyben írói ars poeticáját mintegy himnikus
magasságokba emelve a következőképpen fogal-
mazza meg: „A teremtő gondolat eszköze és célja: az
ember; az ember eszköze a művészet, az irodalom, s az
irodalom eszköze a nyelv, a létbe hívó Logosz töredéke,
amely töredezettségében is őrzi erejét, szépségét.”

Hírnökségének nemcsak spirituális, hanem
historikus jelentősége is van. Jókai Anna könyvei
mint egy-egy magasra feltartott morális tükör
szembesítik a kor emberét a történelem visszássá-
gaival. Pontosan tudja, hogy mikor, mit kell meg-
írnia, vagy mint egy médium, hagynia, hogy a ki-
kívánkozó történet rajta keresztül írja meg magát.
Így lesznek könyvei történelembe helyezett vallo-
másokká, az emberi problémákkal sorsközösséget
vállaló énregényekké. A Jákob lajtorjája a regényes
szociográfia sajátságos köny ve, a Szegény Sudár
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Anna az erdélyi magyarság melletti hitvallás, a Ne
féljetek az öregség, s azzal járó betegségekkel és ha-
lállal szembeni vigasz kötete, míg az Éhes élet egy
igazi 21. századi családregény kíván lenni. A fen-
tiek azonban csak akkor nyernek értelmet, ha a
hozzájuk köthető megjelenési dátumokat is hang-
súlyozzuk. A Já kob lajtorjája a szocializmus vég-
napjainak könyve 1982-ből. A Szegény Sudár Anna
a romániai forradalom, a nemzetiségi szembenál-
lások korszakának terméke 1989-ből. A Ne féljetek
az öregedés és a halál regénye 1998-ból, s az Éhes
élet pedig az ezredvégi elidegenedett világ, a csa-
ládok szétesésének állapotát idéző regény 2012-
ből. „Megrendültek az önazonosságok. Mindenbe be-
lekóstol és hányásig zabál a világ.”

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Jó kai
Anna szépírói korpusza egyfelől a társadalmi

egészben mozog, másfelől kizárólag az auto gra fi -
kus önéletírás kontextusában értelmez hető, s mint
ilyen, gyakorlatilag a hírnök azonosulása a kimon -
dandó igazsággal. Hamvas Béla, Várkonyi Nán dor
és Kodolányi János spirituális szférában mozgó al-
kotásaihoz hasonló, an nak folytatását képező élet-
műve a szellemi világ megismerésére törekvő
ember bölcseleti igényű válaszkeresése a min-
denségben működő Világszellem megértéséhez.
Jókai Anna moralista, aki meggyőződését kinyi-
latkoztatásszerű és nem egyszer műfajteremtő
felismerések formájában adja tovább, remélhetőleg
még hosszú évekig! „Ami eldőlt, eldőlt. Valami
végetért. Valami elkezdődött.”

BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ

XVI. BENEDEK:
Isten velünk van minden nap
Gondolatok az év minden napjára

Kötetünk a pápa megnyilatkozásaiból készült válogatás. A nap-
tári esztendő minden napjára kínál egy-egy rövid, elgondol-
kodtató szöveget. Tekintetbe veszi a liturgikus évet, az egyes ün-
nepköröket, illetve egyes szentek ünnepeit is. Így szegődik az
olvasó útitársává: naponta találunk egy rövid elmélkedést, az-
napra szóló lelki táplálékot. A szövegek többsége most olvas-
ható először magyar nyelven.

TIMOTHY RADCLIFFE:
Miért vagyok keresztény?

A világszerte ismert szerzőt már sokan ismerik a Miért járjunk mi-
sére? című könyvéből, szeretik szellemes, olykor humoros stílusát,
szókimondó, közérthető fogalmazásait. Mostani könyvének már
a címe nekünk szegezi hitünk legradikálisabb kérdését. Válasza:
a keresztény életútnak világos célja van: Isten felé tart. Válságok-
tól sújtott korunkban ez ad számunkra biztos reményt, szabad-
ságot, életörömet és bátorságot.
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