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EISEMANN GYÖRGY

A Genezis mint technológia 
Jókai Mór travesztiája Jules Verne modorában       

Mihail Bahtyin a travesztív alkotásokról szólva kifej-
ti, azok nem a hősöket és tetteiket figurázzák ki, hanem 
egy műfajt, stílust és nyelvhasználatot tesznek idézőjelek 
közé, látni engedve a komoly szavak korlátait. „A paro-
disztikus travesztív formák egy igen fontos – mondhat-
ni döntő – vonatkozásban készítették elő a regényt. [...] 
Létrejön a nyelvi alkotótevékenység egy új módszere: az 
alkotó megtanul kivülről, idegen szemmel, egy másik le-
hetséges nyelv és stílus szempontjából nézni a nyelvre.”1 
A Verne-féle történet – ez esetben a felfedező utazás, a 
tudományos utópia, a pikareszk eseménysor ötvözése – és 
annak travesztiája szempontjából különösen fontos lehet 
két bahtyini mozzanat kiemelése: a véletlené és térbeli tá-
volságé. A véletlennel az irracionális elemek – a kiszámít-
hatatlan és tervezhetetlen tényezők – törnek be az emberi 
sorsba, a leküzdhetetlen térbeli messzeségekben pedig 
létrejön a fogság vagy az elszigetelődés helye, ahonnan ki 
kell szabadulnia a hősnek. A hajótöréshez például „okvet-
lenül tengerre van szükség, de hogy ez a tenger földrajzi 
vagy történelmi szempontból konkrétan hogyan fest, töké-
letesen mindegy”.2 Hozzátehető, az egész romantikus iro-
dalmiság egyik alaptényezője a kommunikációs helyzet, 
melyben az üzenet nehéz akadályokon áttörve, számos 
veszélynek kitéve juthat el címzettjéhez vagy közreadójá-
hoz és az olvasókhoz. Hogy az üzenet érkezhet levélben, 
palackba zárt iraton, hagyatékban őrzött napló stb. révén, 
azon képességét mutatja, mellyel legyőzi a teret és az időt: 
áthidalja a messzeséget és túléli akár küldőjének a halálát. 
Sorsát feltűnő mediális áthelyezések kísérik: az eredetileg 
kéziratos szöveg nyomtatott formába kerülése, nyilvános-
ságra hozása – az irodalmi „termelés” színre vitele – több-
nyire maga is része a fikciónak. A történet egésze ezért 
ekkor a kézbe vehető könyv létrejöttének módját (előál-
lítását) is tartalmazhatja, mely lehetővé teszi széles körű 
olvasását. Jókai Mór Verne-travesztiája (Egész az északi 
pólusig!, 18763) mindenekelőtt azzal tünteti ki magát, 
hogy az irodalmi hagyomány egyes elemeinek „átöltözte-
tését” összefonja magának az irodalmi kommunikációnak 
a bemutatásával, egyik formája működtetésével – ahogy 
arról később szó lesz. 

E travesztia sajátos vonása ugyanakkor, hogy a meg-
idézett stílust nem közvetlenül annak parodizálható túl-
zásaival, a figurált nyelvezet korlátainak érzékeltetésével 
imitálja, hanem egy másik „forrás”, egy újabb vendég-
szöveg tükrében markírozza a megszólított szöveg nyelvi 
előfeltevéseit. Ezúttal a tudomány fantasztikumba hajló 
optimizmusát veszi célba úgy, hogy a technikai haladás 
illúzióit azok vélt vagy olykor valós episztemológiai el-
lentétével, a vallási tradícióval domborítja ki. A verne-i 
utópia és kaland ezért a bibliai teremtés eseménysorával, 
teológiai távlatával, évezredek hitvilágával képez összjá-
tékot az elbeszélésben. A tudományos alkotás és az isteni 
teremtés egymás allegóriái lesznek, amivel a regény – is-
métlendő – nem értékeli le sem a tudományos, sem a val-
lási diszkurzus rangját, fontosságát. 

Jókai műve tehát kétféle, egymástól meglehetősen el-
ütő vendégszöveg (kulturális hagyomány) összjátékára 
épül: a Szentírás és a modern technika egymásra írt nyel-
vezetére, azaz a bibliai Genezis könyvére és Jules Verne 
utópikus kalandregényeire (Utazás a Föld középpontja 
felé, Hatteras kapitány kalandjai, A prémek hazája).4 Az 
a penetráció, melyben az Ószövetség és a tudományos-
fantasztikus irodalom világa hatja át egymást a romantika 
stiláris szinkretizmusának és a modernitás „barkácsoló” 

eljárásainak alkalmazásával, ötletes kiindulás lehet egy 
kulturális távlatú travesztia megformálásához. Cselek-
ményében a főhőst, a leleményes Galiba Péter matrózt 
a visszautazó Tegetthoff-expedíció véletlenül otthagyja 
az Északi-sarkon, a jégbe fagyott hajón. A fiatalember 
azonban lenyűgöző leleményekkel győzi le a veszélyeket: 
megszelídíti a jegesmedvéket, felolvasztja a jégtömböket, 
melyek hűtőszekrényként tárolták a délvidéki állatokat, 
sőt egyes kristályok még az emberi testeket is megőrizték. 
Kiderül ugyanis, hogy a jégkorszak lefagyasztotta a tró-
pusi környezet élővilágát, s egy áramlat révén a bioszféra 
leszakadt tömbjei az Északi-sarkra sodródtak, természe-
tesen Galiba Péter hajója mellé.5 A hibernált állatokat és 
embereket csak ki kell olvasztani a sokezer éves jégkoc-
kákból, kibontani a kristályokból, s megelevenedik az ős-
idők húskészlete, valamint a Teremtés könyvének néhány 
szereplője. Az első szabaddá tett embert, „húszezer éves 
menyasszonyát”, Lámekh lányának, Nahámának tartja a 
matróz, aki majd az apát is kiszabadítja. Később magára 
Káinra bukkannak, homlokán az Úr bélyegével. Naháma 
homlokon csókolja a testvérgyilkost, mire a bűn bélyege 
eltűnik, s Káin porrá omolva esik össze – Galiba szerint 
most nyert bűnbocsánatot stb. A Genezis szövegét a tech-
nika csodái játsszák újra: a sarkvidéki sötétség például a 
kietlen és puszta föld képére hasonlít, melyet valamikor 
az Úr parancsa („legyen világosság”) árasztott el fénnyel. 
Galiba profán imitációja pedig robbanószerkezettel lángra 
lobbant egy vulkánt, mire meleg fény árad szét a tájon, 
hogy az Írások sorrendje szerint kezdődjön újra az egész 
földtörténet: az élet keletkezése, a növények és az álla-
tok születése. Az Északi-sark gyorsított benépesedését az 
ember megjelenése előtt zárja le a narrátor, mint akinek 
most már túl sok a jóból, a gáttalan ötletelés öröméből: 
Ne tovább! – hangzik a zárófejezet címe.6 A vulkánt egy 
tengerár kioltja, így vége a fantasztikus „ontogenezisnek”. 
Naháma és Péter ott maradnak a sötétségben, s nehéz el-
dönteni, ez mennyiben tekinthető idillikus és mennyiben 
katasztrofikus befejezésnek. Nem kevesebb történik, mint 
hogy a regény főszereplője egyenesen a Biblia szövegé-
hez írja vissza magát a történelmi idők közvetlen folyta-
tójaként, a bibliai alakok pedig, áthidalva több évezred 
távlatát, a modern civilizáció révén, annak közegébe ke-
rülve élhetnek tovább. A jég fogságába esett hős térbeli 
elszigeteltsége megnyitja mind a technika jövőjét, mind 
az őstörténeti idők múltját. 

A lenyűgöző kalandokat ezúttal is egy megtalált kéz-
irat rögzíti, méghozzá a matróz titkosírását tartalmazó 
feljegyzések, melyeket ő egy vadlúd – mint madárposta 
– tollai közé helyezett, így került a szöveg Québec tar-
tományba. Az iratok nem akármilyen technológiával jöt-
tek létre. Szerzőjük vékony kollódium-lapokra másolta a 
fotográfiával kicsinyített írásokat, melyek kétezerszeres 
nagyítással voltak diafilmszerűen kivetíthetők a vászon-
ra, egy fehér lepedőre. A távolságok informatív legyőzése 
tehát a fényképezés, a kémia és a mágikus tükör segítsé-
gével valósult meg. Az üzenet anyagának e nyomatékosan 
technizált közvetítése a benne foglalt téma tudományos-
fantasztikus jellegével korrelál, és egyúttal a vadliba-köz-
vetítés humorát sem hagyja ki a játékból. A titkosírást 
képtelen volt megfejteni a világ számos tudományos aka-
démiája, míg a Hon szerkesztőségének egyik tagja ismer-
te fel, hogy egyszerűen csak „madárnyelven” íródott és 
magyarul.7 Madárnyelven, vagyis olyan szavakkal, me-
lyek írásos képe számos oda nem illő betűt tartalmaz, s a 
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fölösleg mellőzésével vehető ki a szavak jelentéses alakja. 
A titkosított lejegyzésnek és olvasásának e módszere sze-
rint nem az egyes betűk dekódolásából következtethető 
ki az üzenet, hanem a rendelkezésre álló nyelv egészéből 
deriválhatók az írásjelek összefüggései. Vagyis értelmessé 
összeálló szavak keresendők a szövegben, mely művelet-
hez az adott nyelv és grafémikus közege előzetes ismere-
tére van szükség. A kézirat címe például a következő le-
jegyzés: „Garbalirbibarba Perbetirbi jérbég arbalarbattirbi 
narbaplórbójarba.” Könnyed megfejtése: „Galiba Peti jég 
alatti naplója.” Az írás értelme tehát nem a tagolt betű-
halmaznak és a megfelelő fonémáknak az egyeztetésével 
vehető ki, mert e megfelelések észleléséhez előbb a fölös-
leges betűk mellőzése szükséges. Nem különleges kódfej-
tésre van szükség, hanem a megfelelő íráskép kihámozá-
sára, az előtűnő szóalakok kiolvasására. E titkosírásnak 
legmélyebb „titka” tehát azon nyelvfelfogás, mely nem az 
egyes alfabetikus jelek távoli megfeleléseit keresi, hanem 
a nyelvi-beszédszerű horizont előzetességéből kutatja és 
következteti ki a megjelenő üzenetet, a betűsor „morajlá-
sából” jelentésesként kikülönülő írást. A feljegyzés anya-
gában ott az írásos értelem, mint márványban a szobor. De 
az írásjelek értelemhordozókként, szemantikai alakzatok-
ként való észlelése ekkor a nyelv immateriális emlékeze-
téből kiindulva lehetséges. A betűhalmaz nem árulkodik 
önnön fölöslegéről, a nem odaillő többlet csak a beszéd-
szerű kommunikációra tekintettel hántható le. Így az írás-
képből azt a beszédet kell kiolvasni a megfejtéshez, mely-
nek szavai a nyelv egészéhez tartozókként tűnnek elő, szó 
és nyelv humboldti összjátékában. E kiolvasás révén  jött 
létre a könyv, melyet az olvasó a kezében tart. Ugyanakkor 
mintha az íráscentrikus és a fonocentrikus nyelvfelfogások 
valamilyen különös összjátéka is felrémlene mindebben: 
ha a Tóra betűinek permutálása és kombinálása például 
a világ midrás-elvű teremtése, akkor Galiba üzenete úgy 
alkotja meg önmagát az ábécé torlódó betűiből, hogy a be-
széd alászállásával válik értelmezhetővé.

Ilyen mediális érdekeltségű programmal vezeti fel és 
bontja ki a regény a „madárnyelven” lejegyzett, technizált 
teremtéstörténet travesztív távlatát. A közreadó-szerkesz-
tő, a kódfejtő teljesítménye, egy új világ teremtéséről vett 
információk átvétele és továbbítása nem más, mint az 
írásjelek és a beszédhangok összefüggéseinek regenerá-
lása. Az üzenettel a madárposta közvetíti a kicsinyített be-
tűk halmazát, mely egy laterna magicával fölnagyítva ala-
kul ha nem is rögtön „látható nyelvvé”, de látható titkos- 
írássá. (Ahogy megérkezése Québecben történik, mely a 
papíron nem, de a beszédben megfordítva ugyanaz a szó 
és hangsor.) Jókai művében tehát egy irodalmi hagyo-
mány travesztiája olyan betűkkel kerül lejegyzésre, me-
lyek anyagát a technika teheti láthatóvá és kiolvashatóvá. 
Ezáltal nemcsak a műfaj, az architextuális keret, de maga 
a nyelvi matéria, a feljegyzés is „átöltözések” (mediális 
áttevődések) jegyében bontja ki értelmét.8 S ha az irónia 
nem a szövegek tartalmát illeti, hanem a stílusát, a műfaji 
kereteit, akkor ezekhez itt a közvetítés módja, a szöveg 
hordozható-terjeszthető anyagának hasonlóképp ironikus 
kezelése járul. Ennek révén tűnik elő az olvasó számára a 
látható – értelmes – nyelvi feljegyzés, a diszkurzív szintű 
emlékek mozgósításának eredménye. 

A modern technológia nyelvén végrehajtott travesztív 
irónia első példája lehet a Jónás próféta könyvét idéző fe-
jezet: Utazás a cethalban. Jónás története az Ószövetség-
ben több szempontból is egészen sajátos epizód, kis túl-
zással maga is a prófétizmus egy travesztív változatának 
nevezhető. A pogány környezet, a tiltakozó és elégedetlen 
próféta, a megtérésre kész idegenek, a végül megbocsátó, 
küldöttét kioktató Isten magatartása egyaránt különleges, 
mindaddig szokatlan események sorát képezi.9 Jókai feje-
zete a bibliai könyv második részére (tehát ezúttal nem a 
Genezis verseire) hivatkozik, melyben az Úr egy hatalmas 

cethallal lenyeleti Jónást, aki három napot tölt a tengeri 
szörny belsejében. De a travesztia ámbrás cethala élette-
len, mert kimúlt egy társával és a jegesmedvével folytatott 
viadal következtében. A testében utazás kifordítja a szó 
bibliai jelentését: a cethal itt nem az utazás eszköze, ha-
nem az utazás célja lesz. Galiba Péter mintegy vándorol-
ni kezd a hatalmas állat belsejében, felderíti szerveit, ki-
csontozza a hasznosítható részeket. Egy Robinson Crusoe 
praktikus ügyességével kezeli éléskamraként és eszköz-
forrásként a cethal testét, miközben a feldolgozás modern 
gépi technikája egyszerre a leképezése és ugyanakkor a 
serkentője a képzelőerejének.  

A bibliai intertextus és a modern technika egyetlen 
ponton taszítják egymást. Ott, ahol találkozásuk a fikció 
logikája alapján kizárt: Káin esetében. A testvérgyilkos-
nak ugyanis az örök bujdosás, a megbélyegzett halhatat-
lanság a büntetése. S ha a kinyilatkoztatás szerint nem tud 
meghalni, akkor a technológiai eszmének is tudomásul 
kell vennie, hogy a biológia törvényei ellenére még élet-
ben van, minden „konzerválás” nélkül. Ezért Káin teste, 
az Úr büntetése szerint, halhatatlan formájában kénytelen 
előkerülni, homlokán a megkülönböztetés jegyével. De a 
travesztia a maga módján mégis kifordítja és egyúttal ki-
teljesíti a Szentírás közlését: Naháma csókjától Káin teste 
az említett módon porként omlik szét, megszabadulván az 
átoktól. Az eset antropológiai érvényt nyer és megerősíti 
az isteni képmás rendkívüli státusát: „Az emberi testnek 
megvan az a kiváltsága, hogy tökéletesen porrá váljék, ne 
maradjon meg, mint az állatok csontjai, új világok számára 
bujdosó csodának.” A szöveg tehát szembenéz a teológiai 
és a technikai diszkurzus feszültségével, de rutinos köny-
nyedséggel túl is lép rajta úgy, hogy mindkettőt érvényben 
hagyja. A parafrázis ekként épít egyaránt a tudományos-
fantasztikus dikcióra és a vallási meggyőződésre.

Káin hagyományozza továbbá a sarkvidék lakóira a 
gabonamagvakat, köztük a búzát. A kettős értelmű kenyér 
így az élet, egyúttal a halálos gyűlölet szimbóluma lesz. 
„Káin kettős öröksége együtt száll reánk, s együtt száll to-
vább unokáinkra: a kenyérkereset és a testvérgyűlölet.” S 
a narrátor – a virtuóz technikus és az új történelem elindí-
tója – magára veszi ezt az örökséget. „És mi mindnyájan, 
akik az arcunkon ilyen fekete lencsét viselünk: ez elsőszü-
lött utódai vagyunk. Kain-ivadék. Arisztokraták. A többi 
mind Seth-ivadék, a harmadik fiú családja.” A szöveg, 
mint travesztia ezzel Káin-természetűnek vallja magát: 
tagadónak és újítónak, pusztítónak és feltalálónak. Káin 
teste a modern technika közegében úgy folytatja a Gene-
zis könyvében rá kirótt szerepet, hogy porrá és hamuvá 
válik, vagyis anyagi mivolta megsemmisül, léte a civilizá-
cióban immár fenntarthatatlannak bizonyul. De ahogy az 
alak elveszti matériáját, úgy válik – éppen e kultúra törvé-
nyei szerint – szimbólummá. S a travesztia ezzel lép egy 
későromantikus fantáziálás színre vitt játékrendjébe. Ez a 
fantáziát technikaként működtető menazséria teszi holtá-
ban szimbólummá a halhatatlan testtel büntetett Káint.  

Nem véletlen, hogy a Kain sírboltja című, a bibliai íté-
letet átíró-performáló (a szereplőt testileg megsemmisítő) 
fejezetet az Ős genealógia című rész követi, mely a tra-
vesztia megformálását mint filológiai, fordításelméleti, sőt 
egzegetikai kérdéskört hozza színre. Ezen önreflexiók elő-
ször is szembenéznek azzal, hogy a szakemberek („geoló-
gusok, kémikusok, geográfusok, ortográfusok, fizikusok, 
filológusok, ökonómusok, tengerészek, talmudisták, ope-
ratőrök”) várható véleménye szerint Galiba feljegyzései 
teljességgel lehetetlen, irreális, elfogadhatatlan közlések. 
A narrátor, válaszul a feltételezett egzegetikai kritikára, 
Nahámát és családfáját a következőképp jellemzi: „Az én 
öregem azonban, mint már előadám, nem a harmadszülött 
Séth utódja, Lámekh; hanem a Káin utódja, Lámekh.” A 
névbeli hasonlósággal magyarázott helyesbítés egy má-
sik történet kapcsán igazolná a bibliai tér fantasztikus 
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áthelyeződését és cselekményének folytatását. A név-
jel magyarázatával Galiba „felesége” és „apósa” szintén 
káinitákként kerülnek abba az elbeszélésbe, mely a feltalá-
lások, a természetet átalakító technikai ötletek halmazával, 
a kenyér-metafora kettősségével maga is „arisztokratikus” 
káinitaként mutatkozott be – mint fentebb szóba került. 
A névjelek szabad kezelése úgy alkalmazza a romantikus 
onomasztika kétarcú jelölőképességét, hogy egyszerre 
mutat személyiség-centrikus és a személyiséget feloldó 
(ezúttal travesztáló) vonásokat.10 Az utóbbi alakzat az 
előbbiből formálódik: a mindenben kiváló hős, a zseniális 
individuum eredendősége a travesztálás és olvasása révén 
tűnik át egy műfaji háttér, egy szövegszerű utalásrend, egy 
utánzó-reflektáló „átöltöztetés” teremtményévé. 

A Szentírás-magyarázatot és aktualizálását egy fordítási 
problémára történő kitérés zárja. A forrás (pontatlan) fel-
tüntetésével idézi Mózes 1, 6, 23. versét (valójában nem a 
6., hanem a 4. fejezetből), mely Lámekh szavait tartalmaz-
za. Előbb a Károli-átültetést, majd „más nyelvek” fordítását 
említi. „Óh Adah és Cilla, ha én valamely férfiútól sebet 
vennék is, vagy valamely vastag ifjútól kéket, megölném 
azt mégis.” – így a Károli Gáspár-féle megoldás, mely 
egyéb, meg nem nevezett nyelveken (de magyarul közöl-
ve) a következőképp hangozna: „…Most öltem meg én egy 
erős férfiút sebbel és egy vastag ifjút kék ütéssel.” Ez illene 
jobban a 24. vers állításához: „Ha Káin hétszer van meg-
védve a haláltól, úgy Lámekh hetvenhétszer.” Galiba úgy 
véli, ezzel magyarázható, hogy „Lámekh ős még most is 
él.” E meglehetősen naiv bizonyítás aligha illik az agyafúrt 
matrózhoz, de feltűnő benne a nyelvek között gondolkodás, 
mely állításait a Szentírásnak és fordításainak összehasonlí-
tásával akarja elfogadtatni és a fikció hipotéziseihez illesz-
teni.11 Ezzel függ össze a feltűnő anakronizmus, miszerint 
a 19. századi magyar matróz és a húszezer éves őslények 
tökéletesen értik egymást: héberül beszélnek ugyanis, az 
őstörténetet elbeszélő hagyomány nyelvén. Közös nyelv 
ekkor az, mely az ősök sorsát archiválta, s melyet a kései 
„utód” olvasni képes. A beszélgetéseket a magyar ábécé 
szerint leírt héber szavak rögzítik, ami viszont a fikció lo-
gikája szerint megnehezíti a titkosírás kiolvasását. A meg-
fejtőnek ilyenkor fel kell ismernie, hogy a madárnyelvből 
kibontható betűk héberül szervesülnek szavakká. Ráadásul 
a héber írásbeliségben nem balról jobbra, hanem jobbról 
balra olvashatók a sorok. A szó-nyelv összefüggés írásból 
történő érzékelése íly módon nem könnyű (persze csak vir-
tuális) feladat, de az elbeszélés nem zavartatja magát, nem 
ismer akadályokat, s e könnyedséggel voltaképpen önma-
gát parodizálja.12

Hogy a témát egy bő évszázaddal később született 
nagyhírű alkotás is földolgozta, arra nem a Jókai-, ha-
nem a hazai Ransmayr-szakirodalom reagált.13 Az osztrák 
Christoph Ransmayrnak  A jég és sötétség borzalmai című 
regénye ugyancsak az 1872–74-es osztrák–magyar északi 
sarki expedícióról, az Admiral Tegetthoff sorsáról szól.14 
A hajó 1872. június 13-án hagyta el Bremerhaven kikö-
tőjét, augusztusban körbezárta a jég, ezért két év múlva, 
1874. május 24-én az egész csapat távozásra kényszerült. 
Az expedíció célja a még ismeretlen sarki világ feltérké-
pezése, új föld foglalása és az Ázsia felé tartó észak-keleti 
átjáró megtalálása volt, s fel is fedezték a Ferenc Józsefről 
elnevezett területet. A részletesen dokumentált utazást a 
regény társítja az olasz–osztrák Josef Mazzininek, a fikció 
szerint az egyik sarkkutató leszármazottjának egy bő év-
századdal későbbi, az expedíció utáni nyomozásával. Az ő 
motivációja az ún. világkitalálás, a múltnak újratervezése, 
mintegy a jövőben játszódó utópiák időbeli, történeti ku-
tatásokkal „igazolható”  kifordítása. A szöveg számos do-
kumentumra – hajónaplóra, feljegyzésekre, hírlapi tudó-
sításokra, korabeli előadásokra – támaszkodik.15 Mazzini 
az emlékező rítus végén eltűnik a sarkvidéki sötétségben, 
vagyis eltünteti őt az általa felidézett történet. Identitása 

így – mondani se kell, posztmodern módon – magába a 
megalkotott cselekménybe olvad: kilép a kutatás világából 
és beíródik a kutatott világba. Olyannyira, hogy nyom nél-
kül elvész, a befejezést a narrátor sem tudja rekonstruálni.  

A regény posztmodern formatanát kimerítően tárgyal-
ta a kritika, rámutatván az adatok-dokumentumok volta-
képpen megtévesztő „objektivitására”, a nagy bőséggel 
feltárt információ-halmazok elégtelenségére, a szereplő 
identitásvesztésére stb.16 Egy összehasonlító értelmezés 
nyilvánvaló kiindulása éppen az lehet, hogy a kínálkozó 
lehetőségeket megtagadva, Ransmayr műve elhárítja a 
travesztiát – például az utazási regények, a nagy földraj-
zi felfedezések irodalmának nyelvi kifigurázását. Vagyis 
A jég és a sötétség borzalmai szövege komolyan veszi 
a címét, s inkább tragizálón hiperbolizálja  a „fausti” 
kultúrának, a hódításnak, a világ racionális feltérképe-
zésének ellentmondásait. Az északkeleti átjáró keresése 
gazdaságilag fölöslegesnek mutatkozik,17 a vállalkozás 
voltaképpeni célja a földrajzilag még ismeretlen terület 
feltérképezése, a természet feletti hatalom szimbolikus 
bizonyítása és kiterjesztése. A természet pedig egyszerre 
szépséges és fenyegető, a Galiba Péter-féle modernizált 
odüsszeuszi leleményesség kevésnek bizonyul a legyő-
zéséhez. Csodált szépségei mögül előlép „borzalmas” és 
fenséges arculata, az ember nélküli világ fenyegetése. Az 
expedíciónak pusztán az ad értelmet, hogy elfoglal egy 
földdarabot, amire ember még nem tette a lábát, azaz át-
lép egy újabb civilizatórikus határvonalat.18 Ransmayr 
regényében a vendégszövegekre hivatkozó nyomozás 
(a felidézett másik világ „megfejtése”) és ezzel együtt a 
nyomozás elbeszélése – az adattárolók tartalmainak min-
den aprólékos részletezése mellett – befejezetlen marad, 
a természet és a kultúra határvonalai fölerősödnek, az 
összekapcsolás lehetetlennek bizonyul. Egyes vélekedé-
sektől eltérően különálló kettősségük nem oldódik fel, 
ellenkezőleg, szinte minden korábbi mértéket meghalad. 
A kései romantika természetleírása jól ismeri a humánus 
távlatot leromboló schilleri fenségességet, az antropomorf 
látásmódot szétzúzó idegenség hatalmát. De képzelőereje 
mégis valamilyen emberi identitás szempontjából láttat-
hatja a pusztulást, magát a humánus kondíciók tagadását. 
Mazzini viszont nem csak olvasni akart a jelekben, hanem 
személyesen kereste fel a sarkvidéket, az expedíció szín-
terét, hogy ebbe a sötétségbe nyomtalanul belevesszen. 
Ottléte – egy metahelyzet feladása – annak a feszültség-
nek szolgáltatta ki magát, mely a teremtő nyelv keletkezé-
sének és működésének reflektálhatatlan, tetten érhetetlen, 
a humanista előfeltevéseket visszavonó kaotikus örvény-
lésként tapasztalható energiaforrása. Jókai Mór egyéb 
geológiai távlatú történeteiben a földtörténet ősi korszakai 
akárhogyan is, de a később megjelenő ember lakhelyét 
készítik elő, A fekete gyémántoktól az Az arany embe-
rig. Az elbeszélő identitása ekkor nem zuhan bele önnön 
nyelve örvénylésébe, noha retorikája kirajzolta azokat a 
határokat, melyek átlépésétől tartózkodott. „Ne tovább!” 
– idéztük a zárófejezet címét, melyhez az elbeszélés fan-
tasztikuma feltartóztathatatlanul közeledik. Az átlépés 
ezúttal esztétikai hiba lenne: a travesztia műfajának elő-
készítetlen leépítése, indokolatlan váltás egy másik nyel-
vezetbe. E travesztia innen nézve sem véletlenül ötvözi a 
modern technicizmus és a kinyilatkoztatás látásmódját: a 
felfedezés, a tudományos kutatás, a természethez fordulás 
aspektusa meg kíván maradni azon a perspektíván belül, 
melyet az ember földi megjelenésének isteni vonatkozása, 
kitüntetett helyzete jellemez. De ahogy e látásmódot egy 
architextuális eljárással, az adott műfajok – a kinyilatkoz-
tatás és a technicizmus nyelvezete – ötvözésével érvénye-
síti, nyíltan szembe is néz annak esetleges elvesztésével. 
Egyszerre őrzi és szolgáltatja ki a felszámolódásnak a ha-
gyományt, érzékelvén a folytatás szükségességét és meg-
szakadásának fenyegetését. Zárómondata abba a káoszba 
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vezeti vissza a szöveget, ahonnan indult: „Kelt az északi 
szélesség 90-ik foka alatt az örök éjszakában.”

Itt jegyezhető meg, hogy a Jókai-recepció tanulságos, 
ám komoly interpretációs veszteséget és kanonikus gyen-
gülést  okozó fejleménye az életmű közelítése az ifjúsági 
irodalomhoz, például egyes szövegeinek általános iskolai 
kötelező olvasmánnyá minősítésével. Noha az ifjúsági 
irodalom önmagában távolról sem csekélyebb rangú, az 
ide sorolás mégis a leértékelés folyamatát erősítette.19 Az 
Egész az északi pólusig! recepció- és kiadástörténetének 
jellegzetes mozzanata, hogy Bródy Sándor 1893-ban if-
júsági olvasmánnyá alakította a szöveget, mely A medvék 
országában címmel jelent meg.20 Ebből a szabad változat-
ból jórészt kimaradtak az ószövetségi és az új teremtésről 
szóló részletek, inkább csak a jegesmedve-kalandok ma-
radtak benne, bőséges képi illusztrációval ellátva. Később 
a tudományos-fantasztikus irodalom kedvelői fedezték fel 
a művet,21 úgyszintén elhalványítván a regény travesztív 
műfaji jellegét. Hogy a realista esztétika kívánalmai felől 
e jelleg gyakorlatilag felismerhetetlen, s az alkotás pusz-
tán groteszk ötletelésnek értődik, az persze nem megle-
pő.22      

Az Egész az északi pólusig! a későromantikus képze-
lőerő immár technikai eszközökkel dúsított mozgósítá-
sával használja ki elsőrangúan a nyelvek-stílusok dialó-
gusba állításának poétikai energiáit. Ha Jules Verne írói 
„oktatásának” travesztív átdolgozásáról, a Pentateuch 
szövegének technizálásáról is elmondható, hogy benne a 
parodisztikus „jelentés mindig egy másik megnyilatkozá-
son szüremlik át”,23 akkor ez a másik beszédmód az eu-
rópai kultúra alapkódjából vett szöveg sajátja, mely így 
ugyancsak átdolgozásra kerül. A megtalált kézirat köz-
vetítésével – a „nagy kód” modern-aktuális átírásával, de 
archaikus-madárpostás hirdetésével, a 18. és a 19. századi 
„lejegyzőrendszerekre”24 egyaránt hivatkozó tárolásával, 

gondozásával és terjesztésével – Jókai regénye végül a 
mediológiai szakirodalom egyes belátásait is kifordítja, 
historikusan relativizálja. Amennyiben a fantáziaképe-
ket a romantikus szerző laterna magicaként sugározza, 
hogy az olvasó camera obscuraként fogadja be,25 akkor 
a kicsinyített kópiák felnagyítása és a titkosírás képének 
jelentéses deriválása megadja azt a mintát, melynek kö-
vetése – a médiumok cseréjével, a műfaji átöltözésekkel, 
a nyelvek és az archívumok együttműködésével – a kép-
zelőerő modernizálódó folytatásaként jellemezhető. Ha 
tehát a modern medialitás lényegében nem más, mint a 
romantikus-későromantikus fantázia érzéki tapasztalat-
tá realizált technikája, akkor Jókai regényében éppen ez 
a technológia válik újfent a költői és olvasói képzelőerő 
bennefoglaltjává és további ösztönzőjévé.26 Az emberi 
nyelv, ezúttal egy „átöltöztető” – átlényegítő – irodalmi 
forma révén visszafordítja magába azt, ami a képzelő- 
erő technizálásával, az érzékszervek meghosszabbításával 
már-már tőle eltávolodni és belőle kihullani látszott. Ez 
az önnön nyelviségébe visszaírás-visszaáramlás, ponto-
sabban az onnan kiszakadás lehetetlenségéből fakadó – a 
mégis-odatartozást reveláló – fantáziaműködés kimunká-
lása lehet ezúttal a hiperbolizáló travesztia legnagyobb 
művészi tétje. S a fantázia gravitációja, visszahelyező-
visszahódító vonzása annál erősebb, minél messzebbre 
rugaszkodik a tőle kapott erővel tobzódó, a teremtőjével 
szemben föllázadó, ám végül alulmaradó technicizmus. 
Ezzel pedig a modern mediológia egyes túlkapásait, szel-
leműző és kísértetirtó propagandáját a leküzdhetetlen 
Jókai-próza – akár utólagosan – ugyancsak a „jégre vi-
szi”.27 Így szól bele szűk másfél száz év távolából is a 
kulturológia – és a posztmodern epika – legaktuálisabb 
kérdéseibe. Úgy tűnik, egy újabb területen válik belátha-
tóvá, hogy Jókai Mór életműve a legjobbak közé tartozik. 
(„Sajnos?”28)
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