
SZILÁGYI FERENC 

A TÉNYEK ÉS A KÉPZELET 
-

(Négy Jókai-mü forrásáról és írójuk alkotói módszeréről) 

Ismeretes, hogy a romantikus Jókai, akit „a nagy mesemondó" nem egyértelműen dicsérő 
epithetonjával ruházott föl az irodalom, mindvégig kitartott jóhiszemű meggyőződése mellett, 
hogy ő realista műveket ír, a realizmust műveli. Meggyőződésének alapja pedig az volt, hogy 
mindig a „valóságból" merített: lett légyen már ez a „valóság" akár egészen költött, anek
dotikus szájhagyomány, akár írott históriai dokumentum vagy csakugyan maga a közvetlenül 
megfigyelt való élet. Azt, hogy a műveiben mindig föllelhető valóságmagnak, az Arany-féle 
„epikai hitel"-nek, gyakran egészen önkényes írói értelmezését adta — mind lélektani, mind 
történelmi vonatkozásban — mellékesnek tartotta sajátos realizmus-felfogásában.1 

Mindezt szem előtt kell tartanunk művei megítélésekor, különösen a kritikai kiadásban, 
a források fölkutatásánál; Jókai regényei, elbeszélései még a részletekben is a legtöbbször 
tartalmaznak valamilyen — orális-anekdotikus vagy írásos történelmi — valóságelemet. 

A következőkben négy Jókai-mű forrását igyekszünk kideríteni s egyben rávilágítani az író 
sajátos alkotó módszerére. 

/ . Anekdota és valóság 

(Két lángész egy házban) 

Jókai Csokonai-novellája évjelzés nélkül jelent meg a Nemzeti kiadás „kalászkaparék"-ot 
tartalmazó XCVII. kötetében.2 Keletkezéséről közelebbit a kiadásokból és a bibliográfiákból 
nem tudunk meg, magunknak kell kikövetkeztetnünk keletkezése időpontját. Korai elbeszé
lései között nem szerepel, de nincs benne az Életemből 1875-i első kiadásában sem, pedig 1875— 
76 előtt már készen kellett lennie. Erre egyetlen támpontunk van, magában az elbeszélésben, 
ahol Jókai az írók társadalmi helyzetét elemző kis „irodalomtörténet"-e élén megemlékezik 
Toldy Ferencről mint „tisztelt barátjáról" és „pártfogójáról"; márpedig Toldy 1875 végén 
meghalt. (Az is ad némi eligazítást, hogy eredeti Schedel nevét 1847-ben magyarosította Toldyra 
irodalomtörténet-írásunk atyja s hogy Jókai Toldy barátságára az 50-es évek végétől hivatkoz
hatott.) Mivel pedig Jókainak 1871-ben jelent meg Csokonait rehabilitáló tanulmánya, A szel
lem meghamisítása,3 s lapja, a Hon már 1870-ben így írt ezzel kapcsolatban: „Jókainak egy 
oly írott régi gyűjtemény van kezében, mely Csokonai költeményeit eredeti alakjukban fog
lalja magában. Ezekből ki fog derülni, hogy Csokonai nem az az ember volt, akinek őt tartani 
sokan hajlandók voltak s legkevésbé sem érdemli meg az alázatosság, szolgaiság, szabadelvűt-
lenség vádját, mellyel — megváltoztatott költeményei alapján — sokan illetik, sőt ellenkezőleg, 
fennköltség, magasztos eszmék és szabadelvűség tekintetében megközelíti magát a magyar 
Tyrtaeust — Petőfi Sándort is"4 — föl kell tételeznünk, hogy 1870 előtt írta meg a Csokonai 
hitelét sok tekintetben erősen rontó novellát. 

Az elbeszélésben a két vagabundus művész-zseni, Csokonai és Lavotta összeférhetetlenségét 
írja meg egy bőkezű hazai mecénás háznál, aminek aztán az lesz a vége, hogy a két szertelen 
lélek — bármennyire is rokonlelkek, különösen korlátlan függetlenségi vágyukban — örökre 
elválik egymástól. 

1 L. Az elátkozott család 1858-ban kelt nevezetes végszavát, ahol az angol realisták követőjének vallja 
magát „mintegy ha t év óta", s ahol e nevezetes mondatot is leírja: „Költőnek az életet kell tanulmányozni, 
mer t az élet a poézis, nem az ideállét." ( J K K . I I : 272. 1.) Vö. SÖTÉR István: Jókai Mór. Bp. 1941. 112— 
113., BARTA János : Jókai és a művészi Igazság. It . 1954. 401. kk. 

«Életemből. Bp. , 1898. II. 87—100. 
»JÓKAI Mór: A szellem meghamisítása. A KIsf.-Társ. Évk. 1871. 
* Hon: 1870. dec. 8. Vö. J K K . 22: 430. 
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Voltaképpen nem nagy igényű elbeszélés, jelentőséget az ad neki, hogy az író egy általa is 
nagyra tartott költőlángészt ábrázol benne, sajnos, sok helyen súlyosan elhibázva. A részletek 
tévedéseit későbbre hagyva, már itt elmondhatjuk, hogy Jókai elbeszélése Petőfi szintén jószán-
dékú anekdotikus Csokonai-versé vei együtt nagyban hozzájárult a céltalanul vándorló eszem
iszom anekdotahős köztudatba rögzítődéséhez, amely alól a Nyugat nemzedéke, elsősorban 
Ady, csak nagy üggyel-bajjal szabadíthatták ki az igazi Csokonait. 

Jókai jóhiszeműsége — akárcsak a realizmus kérdésében — itt is teljesen tisztán áll előttünk, 
hiszen alapjában értette és ismerte Csokonait, amit két olyan műve is tanúsít, mint említett 
bátor hangú írása a szellem meghamisításáról, vagy az És mégis mozog a föld Csitt vári-krónika 
jelenete, ahol Csokonait méltó helyére állítja kiadatlan radikális verseivel.5 A hiba, a torzulás 
ott és akkor következik be most is, amikor magával ragadja az anekdotázó kedv s már nem 
a tények, hanem a szót szóba öltő mesélés, az adomázó lelemény, ÜL az írói alapötlet (fikció) 
lesz a fontos, amelynek könnyedén áldoz fel közismert irodalomtörténeti és életrajzi tényeket. 

A kritikai vizsgálatnál mindjárt fölvetődik az első kérdés: milyen művészi indokból, írói 
lélektani igényből született meg ez az elbeszélés? Jókai, aki olyan jól ismerte (elsősorban 
atyja, Jókay József kéziratos Helikoni virágaiból) az igazi Csokonait, hogy elbeszélésében is 
juttatott neki nem egy elismerő mondatot, miért rajzolta most meg mégis a semmittevő, fele
lőtlen csavargó, nagyivó költő hamis képét? Hogy a művészek, poéták szertelen függetlenségi 
vágyát, összeférhetetlen természetét örökítse meg? Hiszen valóban azzal menti a „Két óriási 
lélek" rakoncátlanságait (akik „Köznapi fogalmak józan rőfével megmérve, bíz . . . nyugha
tatlan naplopók, valának . . . munkakerülők, rendetlen emberek, nem valók tisztességes tár
saságba, józan magaviseletre; csak korhelykedni, csak barangolni, enni, i nn i . . . " ) , hogy fék
telenül szerették a szabadságot: „A két csavargó neve Csokonai és Lavotta. Két éneklő madara 
a szabad természetnek. Különös sajátságuk pedig az énekes madaraknak, hogy előttük a leg-
czifrább kaliczka is kaliczka." 

De hát ennek az alaptételnek, „eszmei mag"-nak igazolására elég lett volna a Csokonai 
élete is: hisz voltaképpen róla szól az elbeszélés, Lavotta meglehetősen későn bukkan föl, 
amikor „Útfélen, dülöngőfélben" fölszedi „a derék maecenás", s jóformán csak annyit tudunk 
meg róla, hogy „korának egyik legnagyobb lángelméje" s „kivétel nélkül legnagyobb korhelye" 
volt. 

Ha a művészek szabadságigényét és -vágyát akarta Csokonai sorsával példázni, jó hőst 
talált elbeszéléséhez, hiszen már első életrajzírójánál, Domby Mártonnál olvashatta, hogy: 
,,a' szabadságnak, függetlenségnek szeretete tselekedte benne azt, hogy ő vele kénszerítéssel 
sőtt reá beszélléssel is nem igen lehetett bánni, hogy ő sem hivatalokhoz, sem valamely mástól 
kiszabott munkához, órához, terminushoz való köttetést, audentiát, udvarlást, hideglátogatást 
ki nem alhatott".6 Ő maga is igy nyilatkozott: „Mihelyt az Isten az én születésemet a maga 
jótetszésével valóságossá tette: mindjárt szívemre nyomta azt a stempelt, melyhez csak secu-
lumonként szokott nyúlni, s ezt a karakterizáló mondást ejtette rá: Te szabad légy!"7 Az elbe
szélés végén a költő megszökik mecénásától a boldog és szabad bizonytalanságba, hogy meg
írhassa igaz műveit. S a sok tárgyi tévedés mellett (amelyekről a következőkben részletesen 
szólunk) itt valóban lélektani realizmussal írja Jókai: „Ha megmaradt volna Csurgón profesz-
szornak, elvehette volna Lillát, lettek volna apró gyermekei, tán írt volna egy pár hasznos 
könyvet a méhészetről és dohánytenyésztésről, de hol maradtak volna akkor azok a szívbe 
visszaható hangok, a mikben a költő olyan sokáig fog élni, a milyen rövid volt élete itt a por
ban !" (Mennyire hasonlók ehhez Szabó Magda mondatai, amelyeket a Csokonai-évfordulón, 
1973-ban írt a debreceni Csokonai Színház műsorfüzetében egy tervezett Csokonai-drámájáról: 
„Egyszer azért szeretnék róla is írni, csak a Csokonai-ügyben nekem különvéleményem van, 
s ennek kifejtése nem illett volna az ünnepi időszakba. Én, ha valaha megteszem, nem a költő 
mindenki-ismerte életútját ábrázolnám, hanem valami mást, azt, amit nem tett meg, s ha 
megtett volna, az vitte volna nagyobb tragédiába, mint az elvesztett Lilla, Kazinczyék nya-
fogása, a debreceni brutalitás vagy a pozsonyi közöny. Mi lett volna a költővel, ha otthon 
marad eleinte mintadiáknak, később kap egy iskolát valahol a környéken, hetente templomba 
kíséri az osztályait, Lillát is elveszi, kutyabaja, közéleti és irodalmi partnerei simulékonyabbak, 
s nincs a kőfal, aminek teste-lelke folyton nekiütközik, s addig sebzi, míg líránk remekeit el 
nem sikoltja? Ugyan hogyan lett volna A Reményhez szerzője Csokonaiból?"8 S azzal, hogy 
a költő megszökik pártfogójától az alkotás bizonytalan szabadságába, szép és kerek is volna 
az elbeszélés. 

1 Jókai Csokonai-vonzalmára nézve 1. még: FESZTY Árpádné Jókai Róza: Pár szó Jókai könyvtáráról. 
Magyar Bibliofil Szemle 1924. 197-199. 

• DOMBY Márton: Csokonai V. Mihály é le te . . . Pesten 1817. 21. L. még: 38., 43. és 140. 7 Levél Sándorffy Józsefhez. Csokonai Vitéz Mihály összes müvei. Bevezetéssel ellátva kiadták: HARSÁNYI 
István és GULYÁS József. H. é.n. (A továbbiakban HG.) II. 783. 

" Vö. SZILAGYI F.: Áprlly Lajos drámatöredéke Csokonairól. Színház. 1975. márc. 
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De hát, kérdezhetjük, mi szükség van ehhez Lavottára, aki élete végéig megmaradt mecé
násoktól függő viszonyában, s nem is kereste a művészi függetlenséget s önállóságot úgy, mint 
Csokonai, aki — Jókai szerint is — pusztán írásaiból akart megélni. („Ilyen ember nem is 
volt több abban az időben a jó Csokonainál; de híres is volt e bolondságáért.") 

Márpedig mindjárt az elején a cím is utal rá, hogy kettejük miatt íródott meg az elbeszélés, 
habár Lavottának vajmi sovány szerep jut benne: nem bírja hallgatni a vele egy fedél alatt 
vendégeskedő költő tilinkozását s azt, hogy hozzá „félhangon és hamisan" énekelget (valójában 
kitűnő muzsikus volt Csokonai), a poéta meg barátja „cincogását" nem bírja hallgatni (akinek 
muzsikáját a valóságban fölöttébb szerette s kottáit igyekezett minden áron megszerezni),9 

s a végén elválnak útjaik. Való igaz, hogy a magányosságot is kedvelte, de a jó barátokat, 
a baráti társaságot mindennél többre becsülte: nem volt az a „misanthrop", akinek Kazinczy 
nekrológja föltüntette. A muzsikussal való összezördülés s különválás, ami tulajdonképpeni 
magja, konfliktusa volna az elbeszélésnek, kissé mondvacsinált s nem is illeszkedik eléggé szer
vesen az elbeszélés egészébe, az alaptételbe, ahol az igazi konfliktust a művész mecénásoktól 
való függésének s eredendő szabadságvágyának összeférhetetlensége adná. (Ezért szenteli 
Jókai a novella majd egy harmadát a „mese" elején az írók társadalmi helyzetéről szóló hosszas 
elmefuttatásnak.) A végén aztán a mecénás helyett egymással ütközik (Ül. csak zördül) össze 
a két lángelme. 

S még kérdésesebbé válik Lavotta szerepe, Ül. szerepeltetése az elbeszélésben, ha kiderül, 
hogy már maga az is kérdéses: egyáltalában találkozhatott-e a két lángelme a valóságban. 

Tárgyi hitelesség szempontjából, tudomásunk szerint, eddig csak Szilágyi Sándor (nem 
a történész!) foglalkozott az elbeszéléssel gondos munkával megírt Lavotta-életrajzában: 
„És ha már Csokonainál tartunk, érdekes rámutatni arra is, milyen tetszetős dolog utólag őt 
és Lavottát egy-egy novellában összehozni. A két kóborló, a polgáriasuk élettől bizony messze 
esett zsenit. Maga Jókai sem tud ennek ellentállaní. Egyik szép novellájában kerülnek Össze 
egy mecénás házában. De hát erről a valóságban szó sem volt. Aligha találkoztak ők az életben. 
Jókai elbeszélése tehát kedves, igen ötletes — de teljesen költött. Semmiesetre sem laktak 
együtt. Csokonai tudott Lavottaról, hiszen dicséri is »Lavotta úr magyarjait« — Lavotta pedig 
megzenésítette Csokonai egyik-másik versét, ennyi volt köztük minden kapcsolat. Legalább 
ők sehol személyes kapcsolatról nem beszélnek. 

Találkozhattak volna, hiszen Lavotta is Debrecenben járt — amikor Csokonainak már 
»lassú betegségtől vénülni kezdett testalkotványa« —, hívták Lavottát karmesternek a debre
ceni társulathoz. El is ment, de nemsokára ott is hagyta őket."10 A jegyzetekben ehhez még 
ezt fűzi hozzá: „Jókai kétségtelenül Sárközy somogyi alispán házát teszi meg az esemény szín
helyévé, noha sem évszámot, sem nevet nem említ. Csokonai nála lakott Nagy-Bajomban 
1798-99-ben, amikor Lavotta Pesten élt." (I. m. 141.) 

Jókai nemcsak a „derék maecenas" nevének leírásától tartózkodik, de még az iskoláról is, 
ahová a pártfogó védencét professzornak beszerezte, csak annyit mond, hogy „egy mező
városba"; csak a végén szalad ki tollából Csurgó neve. (Úgy látszik, írás közben mégis feszé
lyezték a közismert irodalomtörténeti tények.) 

Valóban életrajzi képtelenség a találkozásnak a Dunántúlra helyezése s a költőnek s 
Lavottának együttes szerepeltetése Sárközy házánál. De hát akkor miért irta meg mégis 
i g y a novellát Jókai, hiszen — mint láttuk — Lavotta alakja, szereplése nem is szerves, 
nem is szükségszerű része a novella mondandójának. 

A kérdésre a választ a Borsod megyei Gesztelyben kaptam meg, amikor a Csokonai-évfor
duló évében, 1973-ban a községben megfordultam, hogy a költő radikális műveit őrző másolat
gyűjtemény, a „Gesztelyi kódex" után nyomozzak, amelyből a 30-as években Gulyás József 
oly fontos műveket adott közre, mint a d'Holbachból fordított Természeti morál vagy A szamár 
és a szarvas föltehetően francia eredetű röpirata,11 s az Oh szegény országunk lázadó kurucos 
hangú verse s a költő számos merész tartalmú levele.12 A fontos kis gyűjteménynek, sajnos, 
nem akadtam nyomára, helyette egy érdekes helyi adatra bukkantam Csokonai Szerelem
dalának (A csikóbőrös kulacshoz) keletkezéséről. A községben — amint Kádár Miklósné tanárnő 
elmondotta — a régi református iskola, az ún. Kozaróczy iskola helyén állt egy fogadó, s mikor 
Csokonai a Hegyalján járt, mindig ott szállt meg s abban írta híres „Szerelemdal"-át is. Az idő
sebb nemzedékhez tartozó Kocsár István kitüntetett nyugalmazott tanító, aki a község mono
gráfiáját is megírta, többet is tudott: a templommal szemben volt egy regálé, urasági kocsma. 
Az uraság pedig a Puky família volt, akiknél Csokonai gyakran megfordult. A kocsmán az 
akkori szokás szerint cégérül egy csomó gyaluforgács lógott; Csokonai azonban ezt kifogásolta, 
mondván, hogy nem asztalosműhely az, hogy forgács lógjon rajta, inkább egy kulacs illenék 

• L. HG. I I . 780. Továbbá: SZILÁGYI F. : Ciokonai műveinek dallamai. Muzsika. 1973. 12. sz. 
10 SZILAGYI Sándor: Lavotta János . A kor és az ember. H. é.n. 85—86. 
11 L. SZILÁGYI F. : Csokonai kapcsolata magyar jakobinus mozgalommal. It. 1973. 833. kk. 
" L. I tK 1936. 8 6 - 8 8 , 4 6 8 - 4 7 4 . Nyugat 1939. II. 165-172 . 
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oda cégérnek. Erre föl csináltatott Puky István az uradalmi kováccsal egy remekbe készült 
kulacsot kocsmacégérnek, s a helyi hagyomány szerint erről írta Csokonai a maga nevezetes 
versét. A pompás cégér aztán később bekerült a sárospataki múzeumba s 1973-ban a budapesti 
Irodalmi Múzeum Baróti Dezső által rendezett Csokonai-emlékkiállításán is látható volt. 
(A kulacs hiteles történetét különben Gulyás József is megírta még 1924-ben egy cikkében.13 

Az azonban még nyitott kérdés, hogy Csokonai verse is kapcsolatban van-e a remek kulaccsal.) 
Egyéb Csokonai-emlékek után érdeklődve, a 90 esztendős Kocsár István még egy történetet 

említett. Megpróbálom szó szerint idézni, ahogy akkor lejegyeztem: „Csokonai itt járt Lavot-
tával. Lavotta ugye zenész volt, a másik meg költő. Puky nagyságos úrnál gyakran vendéges
kedtek. A két bohém jó barátságban volt, mindaddig, míg Csokonai el nem kezdett verselni, 
kezdte deklamálni a maga költeményeit. Lavotta meg muzsikált volna, zavarta hát a ver
selés, s rászólt: 

— Már megint mit deklamálsz? — Ő meg cincogott a hegedűjével. Az meg Csokonait 
zavarta. Ilyenkor össze-összezördültek." 

A motívumok alapján hirtelen arra gondoltam, hogy Jókai elbeszélésének „folklorizálódott" 
változatát hallom, amely azon az alapon alkalmaztatott Gesztelyre, hogy Csokonai a község
ben is megfordult s Puky Istvánnál vendégeskedett. Csakhogy: életrajzi tény, hogy Lavotta is 
megfordult Gesztelyben, mégpedig a Puky család, Puky István vendégeként, aki Csokonai
nak is legmeghittebb barátai közé tartozott! 

Lavotta és a Puky család kapcsolatáról Szilágyi Sándor is megemlékezik idézett életrajzában: 
„1807-ben Tisza-Szöllősön van [Lavotta] Elek István főszolgabíró házánál. Valami nagy halá
szatot rendezett a házigazda vendégei tiszteletére, amikor is Lavotta csaknem beleveszett 
a Tiszába. Puky István táblabíróval — akinek gesztelyi kúriájában »sok boldog napot töl
tött« — át akart evezni a túlsó partra, de valamiképen fejjel beleesett az örvényes Tisza 
vizébe." (I. m. 78.) 

Szilágyi Sándor forrása viszont Bernát Mihály kéziratos Lavotta-életrajza volt, ahol ponto
san ez olvasható: „Kedves mulattsága és foglalatossága vóltfijatalabb napjaiban Lavottánaka' 
Vadászat és Kis Horoggal való Halászat; de az utolsó Gyönyörűségnek tsaknem végső áldo-
zattyalett. Ugyanis: 1807-dik EsztendöbenTisza-Szöllős Helységébe Heves Vármegyébe, neve
zetes és számos Vendégek jelenlétével diszeskedő Halászatot 's Halász Ebédet adván akkori 
Fő Szolga Biró Elek István Űr: Lavotta egész Merészséggel Puky István Tábla Biró Űrral 
edgyütts) egy tsónakba ülvén, ált' akart evezni a' Tisza' vizének túlsó partjára; de szerentsét-
lenül. Mert midőn ki akartt úszni a' patrtra, viszsza hökkenvén a* tsónak: Lavotta a' Tiszának 
szélén levő rettenetes Mélységébe és kavargó örvényébe bukott ki fővel." Ehhez még ez a 
lapalji jegyzet csatlakozik a kéziratban: ,,d) Puky István Tábla Biró Úr lakott akkor is vala
mint most 1818ba GesztelyHelységébe Zemplén Vármegyébe; az holott Napjainak sok boldog 
óráit töltötte Lavotta, gondolkozása és ízlése módjához képpest; közel lévén a' Hernád vize 
a' Faluhoz, és alkalmatossága lévén nékie azon mind tsónakázni, katsázni, v. halászni, mind 
pedig az égető nyári meleg Napok' estvéin fördeni."14Bernát szavai mindenképpen hitelt 
érdemlők: Tiszafüreden írta biográfiáját, ahol a Pukyaknak birtokuk volt, s személyesen is 
ismerte a családot. (Szilágyi Sándor egy helyen kétségbe vonja Bernát megbízhatóságát, ezt 
írván: „hallomásom szerint Lavotta nem Tiszafüreddel, hanem a szomszédos Tiszaigarral volt 
nexusban." (I. m. 79.) Csakhogy Lavotta mindkét helységgel kapcsolatban volt, mégpedig 
éppen a vendéglátó Puky család révén: Puky István mielőtt megkapta 1800-ban atyai örök
ségét Gesztelyben, Tiszaigaron, ill. Tiszafüreden gazdálkodott. 1800 végén újságolja Csokonai
nak levelében: „Kiadta édes Nagy Uram Atyám — a' gesztelyi, kaki és Sisás Pusztabeli részit 
's a' Berentei szölleit, a' Gazdálkodás végett. Ezért-is még a' Télen a' köveket meg hordatom, 
's a jövő Esztendőben eggy kis Kis Tusculanumot építtetek, Magamnak és az barátimnak, 
— Kicsiny lesz ez, a' Világ el fajult Gyermekei előtt — kicsiny a' pompának, és a' vesztege
tésnek — csak egyedül nékem és néktek, édes barátim ! lessz ez elég tágas."16 

Szilágyi Sándor még arról is megemlékezik Bernát Mihály kéziratos műve nyomán, hogy 
Miskolcon is sokszor megfordult a nyugtalan vérű virtuóz: „Lavotta — úgy látszik — huzamo
sabb időt töltött Miskolcon, be is rándulhatott oda bármikor a szomszédos Zemplén vármegyé
ből, Gesztelyről, a Puky István kúriájából, ahol sokat tartózkodott, könnyű szerrel. Bizonyosan 
be is rándult többször, sokszor, hiszen ott őt jól ismerték, szerették, magántársaságok és az 
Avas pincéi hívogatták." (I. m. 77.) 

18 Budapesti Hírlap 1924. dec. 31. 
" L a v o t t a János* Biographiájának igazgatásra várakozó Töredékje. 1764. 12* Julii. — 1818. 22 April. 

1820. 8a Decembris. Készítette Bernátfalvi Bernát Mihály Tisza-Füred. Mező-Város. OSzK Foi. Hung. 
974: 10. 

16 L. Csokonai emlékek összeállította és a jegyzeteket írta VARGHA Balázs. Bp. 1960. 88. A követ
kezőkben: CsEml. 
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Ha találkozott a két lángész valahol, akkor itt találkozott Puky István Hernád-parti kis 
Tusculanumában; e találkozásból — vagy vélt találkozásból — keletkezhetett egy helyi mende
monda, amely anekdotává kerekedett s Jókaihoz is eljutott.15* Hogy hogyan? 

A tiszafüredi Bernát Mihály fia volt a Petőfi-életrajzokból is ismert tréfagyártó Bernát 
Gáspár, aki atyja kéziratos Lavotta-biográfiájából összeütött egy novellisztikus életrajzot, 
voltaképpen novellafüzért;16 ebben ugyan nincs szó Lavotta és Csokonai találkozásáról, 
Szinnyei viszont arról tájékoztat írói lexikonában, hogy Bernát élete végén Jókai Üstökösébe 
dolgozott: „Legutóbbi éveiben a Jókai Üstökösébe írt Józsa Gyuriról és Lavottáról adomákat, 
de a Gazsiádákat nem mind ő írta."17 

Mindez kezünkbe adja a kulcsot az egész Jókai-novella geneziséhez és sajátos meseformálá
sának, felépítésének megértéséhez. 

Bernát Gáspár révén Jókai birtokába jutott egy Csokonai-anekdotának, amelyben a nagy 
virtuóz és zeneszerző, Lavotta is szerepelt. Hogy Bernát lehetett Jókai forrása, azt bizonyítja 
az is, hogy az elbeszélésben Lavotta kedvenc időtöltése a horgászás, akárcsak a Bernát Mihály 
kéziratos életrajzában, amelyet fia is felhasznált. De emellett szól az is, hogy Bernát más 
Jókai-művekhez is szolgáltatott anyagot Jókainak: a Szinnyei által említett Józsa Gyuriról 
pl. valóban írt az Üstökösben (Józsa Gyuriadák, 1868: 22., 1872: 16.), hiszen jól ismerte: 
földije volt, Tiszafüreden élt, mint jómaga. Márpedig Józsa Gyuri nemcsak az És mégis mozog 
a föld Csollány Bérűjéhez adott modellt, hanem több más Jókai-regényhez, így többek között 
Kárpáthy János alakjához is. Az Üstökösben Megint Józsa Gyuri címmel megjelent névtelen 
cikk (1868: 35.) pedig pontos vázlata az És mégis mozog a föld III. fejezetének, s bizonyos, hogy 
ez is Bernát Gáspár tollából származik, akárcsak a többi „Józsa Gyuriáda".18 A Bernáttól 
kapott anekdotából (sajnos, az Üstökös átnézett 1865—1872-es évfolyamaiban nem akadtam 
nyomára a Szinnyei által említett Lavotta-adomáknak: lehet, hogy valamelyik korábbi vagy 
későbbi évfolyamban lapulnak) Jókai annyit tudott meg, hogy valamelyik vidéki kúria házi
gazdájánál vendégeskedett a két lángész. Bernát esetleg nevet is említett, de Jókai a Puky 
névvel nem tudott sokat kezdeni; Toldy 1844-i Csokonai-kiadásából viszont jól ismerhette 
Sárközy István szerepét Csokonai életében. Fogta tehát, s a Dunántúlra helyezte az anekdo
tikus történetet: elindítva ezzel az önkényes transzpozícióval a tévedések egész láncolatát. 

Természetesen nem pusztán földrajzi jellegű tévedés történt: Puky Csokonainak inkább 
barátja volt, mint mecénása, Jókainak viszont az anekdotát értelmező koncepciójához (ül. 
prekoncepciójához) mecénásra volt szüksége, akitől majd hőse megszökhet. Ezért is kellett 
Sárközy birtokára helyezni a történetet. 

Az első téves lépés aztán vonta maga után a többit: Lillával nem az a baj a novellában, 
hogy „a dunaalmási szüreten" (valójában: 1797 tavaszán Komáromban!) ismeri meg a költő, 
hanem az, hogy Jókai szerint egyszerűen ott hagyja, megfeledkezik róla, s mikor már állása 
van Csurgón, biztos „hivatala", s elvehetne Lillát (hogyan, amikor már Lévai István neje!?) 
— máson jár az esze. Érdemes idézni: „a mint mondják, szerelmes is lett volna. 

Az is csak poétázás volt. 
Egyszer az almási szüreten meglátott egy szép komáromi leánykát, a kit Lillának hittak; 

a megszeretés hamar ment nála; a leányka szülői azt mondták a fráternek, hogy nincs elle
nükre a szeretet, hanem szerezzen magának valami életmódot, a mit ő szentül meg is fogadott. 

Csokonai azzal megint belebódorodott a világba, s miként egykor »csapot, papot, mindent 
elfelejtett«, hasonlóul elfelejté az almási szüretet és Lillát és mindennemű fogadását állandó 
életmód után." így bagatellizálódik el Jókai tollán — engedve az anekdota alapján fölállított 
premissza csábításának — Csokonai életének nagy sorsfordulója, amelyből Móricz drámát írt,19 

s minden elkészült vagy tervezett Csokonai-drámának is fordulópontja.20 A baj az, hogy 

16a KILIÁN Istvánnak Csokonai és Puky István c , a Déri Múzeum Évkönyvében megjelenő tanulmá* 
nya Vay Sándor gróf [-Vay Sarolta] nyomán érdekes adatot közöl Csokonai és Lavotta kapcsolatáról: 
ezek szerint a két lángelme a hegyaljai Tarcalon találkozott volna, hasonló összezördülések közepette, mint 
ahogy arról a gesztelyi hagyomány — s Jókai elbeszélése — szól. Vay Sarolta ugyan láthatóan szájhagyomá
nyokat dolgoz fel, de írásai hitelét emelheti, hogy Csokonai személyes kapcsolatban állott a hegyaljai Vay 
családdal, így a sárospataki kollégium fögondnokával, Vay Józseffel s annak testvérével, az alsózsolcai Vay 
Miklós báróval. (Vö.: SZILÁGYI F. : Csokonai Borsod és a Hegyalja vidékein. A miskolci Hermán Ottó Mú
zeum Közleményei. 12. 1973. 7 — 12.) Vay Sarolta idevágó két írása: Lavotta szerelmei. Pesti Hírlap. 1906. 
nov. 25.; Kísértetes kastélyokról. Magyarország. 1909. szept. 23. 

18 BERNÁT Gáspár: Lavotta élete. Pesten 1857. 
" S Z I N N Y E I : Mírók. I. 951—952. h. Bernát Gáspár állandó munkatársa volt az Üstökösnek (s már 

1853 —54-ben Jókai Mór Nagy Naptárának): Gazsiádák, Bernát Gáspárhoz Bernát Gazsi, A régi jó idők
ből címmel állandó rovatai voltak Jókai éiclapjában. Jókai külön illusztrált portrét írt róla lapjában (Üst. 
1875. 81—82.), s elhunytakor Bernát Gazsi a mennyországban címmel búcsúztatta el (Üst. 1873.). 

18 Vö. J K K . 22: 560. kk. 
" L. MÓRICZ Zsigmond: Csokonai. Nyugat 1913. 
20 Vö. NÉMETH László: Csokonai. Az Erő. 1927. Vö.: Színház. 1975. märe. 42. 1. 
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Jókai elbeszélésében még ezzel sem zárul le a Lilla-ügy: Csokonai, a könnyelmű kérő nemcsak 
odébb áll „csapot papot felejtve" (itt jelentkezik a Domby által följegyzett81 s Petőfi által 
megverselt másik anekdota visszaütő hatása),22 hanem még tetézi is vétkeit. 

Jókai most már saját prekoncepciója szerint alakítja tovább a mese menetét, figyelmen 
kívül hagyva a jól hozzáférhető forrásokat is (pl. Dombyt, Toldyt). 

Nagy ugrással Komáromból Somogyba viszi „egy derék birtokos úrhoz" a nyugtalan vérű 
költőt, ahol „holtig a legnagyobb kényelemben" élhetett volna. (Sárközy állítólag tett is ilyen 
kijelentést.)23 Arról viszont nem vesz tudomást az elbeszélés, hogy Csokonai eredetileg Keszt
helyre indult, hogy Festetics György újonnan megnyílt Georgiconjában álláshoz jutva mint 
professzornét vihesse magával Lilláját a gróf hintaján, amint választottjának reménykedve 
ecsetelte.24 Keszthelyi tervei kudarcot vallván, az utazásban meghűlve rekedt Somogyban 
Csökölyben és Hedrahelyen, majd innen került Sárközy István alispánnak — Kazinczy roko
nának — vendégszerető házához. Jókainál „a derék maecenás sokkal többre becsülte a költőt, 
minthogy elégnek tartotta volna csak annyit tenni érte, hogy napjairól gondoskodjék", ő az 
ifjú tudósnak „szellemi vágyaihoz méltó" jólétet, „önállást" akart biztosítani, ezért egy mező
város iskolájában „alapítványképen egy költészeti tanszéket állított fel s megválasztá bele 
Csokonait tanárnak". Ha a tanszéket nem is Sárközy alapította s Csokonai csak helyettes
tanár volt is Csurgón, a külföldön járó Császári Lósi Pál katedráján,25 annyi bizonyos, hogy 
Sárközynek része volt a költő Csurgóra kerülésében — s hogy a belső-somogyi egyházkerülettel 
nagy harcot kellett vívni, hogy a rossz hírbe keveredett Csokonai megkaphassa a szerény csurgói 
helyettestanári állást.26 De hát ez mind csak részletkérdés s részlettévedés a csurgói epizódban; 
a baj Jókai novellájában az egész csurgói közjáték teljes félreértelmezése. 

Szerinte Csurgón a költő anyagi és erkölcsi elismerés közepébe csöppen, oly annyira, hogy 
meg is házadoshatott volna! Érdemes idézni újból: „Most már tehát meg is házasodhatott. 
Volt hivatala, tisztessége, kényelmes laka, rendes fizetése, bora, búzája, tüzelő fája; iskolába 
járó úrfiaktól ajándékokat is kaphatott, üres óráiban dohányt ültethetett, fákat oltogathatott, 
volt hozzá szép kertje, abban méhes tele kasokkal, ott szépen lehetett verseket í rn i . . ." így 
szól a prekoncipiált novella a csurgói tanárságról. S most hallgassuk meg a szívszorító való
ságot: az 1799 novemberében Csépán Istvánhoz, az egyházmegye gondnokához írt levelet: 
„Ha én conventióba nem szolgálok, szolgálatommal pedig továbbra is élni akar a publicum: 
legalább a mindennapi consumptiomról provideáljon; ne legyek továbbra is kénytelen a gyer-
tyátlan estvéken Nagy Gergelyné asszonynak és magamnak is terhére lenni s a fűtetlen hideg 
napokon és éjszakákon ugyanott és a farkasordító classisba sugorogni; vagy pedig ne legyek 
a köz derogamenre kéntelen magam fát fágni és elfüjteni."27 S ha ezt a levelet nem is olvashatta 
Jókai, de Toldy Ferenc Csokonai-kiadásából tudhatta, hogy „nem minden kedvetlenség 
nélkül" hagyta ott Csurgót, amint ez Festeticshez 1799-ben írt leveléből is kitűnik, amelyet 
Toldy is idéz: „ott hagytam Csurgót, és hogy Poplicolaságomnak, mellyről a világot még mind 
hiába próbáltam meggyőzni, legalább ott jelét hagyjam, még a fizetésemet sem vettem el, 
tudván a tractusnak tagadhatatlan szegénységét."28 (A pénzt persze nem egészen ez okból, 
inkább sértett önérzetből nem vette föl.)29 

Mivel az elbeszélés a Lilla-kérdést nyitva hagyja, a kevésbé tájékozott olvasó arra is gon
dolhat, hogy a csurgói jólétbe csöppent Csokonai, aki már meg is házasodhatna, még most sem 
akar tudomást venni felelőtlenül elhagyott komáromi kedveséről. Ámbár A tihanyi ekhóhoz 
nevezetes sorai (Lilla is, ki bennem a' reménynek / Még egy élesztője volt, / Jaj Lillám is a' 
tiran törvénynek / 'S a' szokásnak meghódolt) éppen Lavotta dallamain bejárták az országot, 
így inkább csak azon csodálkozhatunk, hogy a komáromi Jókai (aki a följegyzések szerint 
a Vajda Juliannának mint „Elfelejthetetlen Angyalomnak" dedikált kis Csokonai-kötetet 
a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta30) nem akart tudomást venni a tragikus kicsengésű Lilla -
ciklusról, mikor a Lillát ott felejtő csélcsap poéta képét megrajzolta. 

" DOMBY: i. m. 44. Vö. F E K E T E Péter: Hol felejtett el csapot, papot Csokonai Vitéz Mihály? Bp. 1958. 
A Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum kiadványai 4. 

81 Különben Oaál László élesen kikelt kéziratos Csokonai-életrajzában Petőfi versének az igazi Csokonai
képet eltorzító hatása miat t (1. OSzK Fol. Hung. 2161.). (A ,,csapot-papot felejtés"-nek különben valóságos 
alapja lehetett; vö. FEKETE Péter: i. m.) Petőfi versének hatásával s a korhely anekdotahős hamis képének 
irodalmi továbbélésével Dorogi-Ortutay Gyula részletesebben foglalkozott. (Csokonai utóélete.| Pécs 1936. 
49. kk.). Meglepő azonban, hogy Jókai novelláját, amelynek nem kis szerepe volt e kép megszilárdulásában, 
nem említi. 

" V ö . DOMBY: i. m. 38. 
" V ö . HG. II, 650. 
'* L. TOLDY: i. m. X X X I X . h. 
" V ö . BOROS Dezső: Adalékok Csokonai csurgói tanárságához. Studia Litteraria VI I . 1969. 93 — 108. 
" H G . II, 660. 
» T O L D Y : 853. h. 
" V ö . SZILAGYI: Jelenkor 1973. sz. 1906. kk. I tK 1973. 6. 732. 
" A' Szépség ereje a' bajnoki szfvenn. Debrecen 1800. OSzK R E 111. 
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De van még egy súlyos tévedés a csurgói epizódban: Jókai szerint innen is odább állt a 
költő, önként ott hagyva „fényes" hivatalát: „Fél év múlva megszökött [Csokonai] a kathed-
rájától, odahagyta hivatalát, fizetését, deputatumát, méhest és a fiatal versíró scythákat 
s megint elment országot-világot látni. 

Ő bizony nem vesződik a sok hájfejü ficzkóval, hogy ő azoknak a poézist magyarázza, 
mikor egynek sem jár ott az esze a csapni való gazembereknek! 

Régi maecenásához természetesen képpel sem fordult többet . . ." S ebben nem is az a leg
nagyobb tévedés, hogy megszökik Csokonai Csurgóról (a valódi ok: visszaérkezett külföldről 
a helyettesített Császári Lósi Pál), hanem az, ahogy mint pedagógust jellemzi. Érdemes 
idéznünk egyik csurgói tanítványának, Gaál Lászlónak szavait: „Csokonaihoz hasonló tanítót 
nem esmértem. Csurgón ő nékie nem volt szüksége, sem regulázó vagy fenyítő törvényre,.. .Őtet 
gyermeki respectussal szerették, halgatták tanítványi, regula nélkül bot nélkül — harag 
nélkül örömben tanított Ő, tanultak a tanítványok."31 Érdemes még csurgói búcsúbeszédére32 

s búcsúversére (Tanítványaitól búcsúzik) is emlékeztetnünk, mely után — Gaál szavai szerint — 
„a tanítványok között a legkeményebb természetűek is alig bírtak órák múlva is magukhoz 
térni",33 s utánamentek Debrecenbe, ahol Csokonai édesanyjának lettek kosztosai — a „sok 
(mindössze 9!) hájfejű ficzkó", a „csapni való gazemberek". S hogy a kontraszt élesebb legyen, 
elöljáróban Jókai még azt is megírta a költő Csurgóra helyezéséről, hogy „Soha költészet jobb 
mesterre nem talált, mint Csokonai volt, és Vitéz Mihály sem lelkéhez illőbb hivatalra, mint 
a költészetet beoltogatni az ifjú nemzedék fogékony lelkébe." Ezt még az írói, költőtársi 
együttérzés és lélektani realizmus íratta le vele, de aztán jött az anekdota ártó szelleme 
s az általa sugallt prekoncepció: a fegyelmet nem tűrő korhely poéta Csurgón sem tud meg
maradni, ergo, megszökik. S ha a tények ennek ellene mondanak, az a tények baja. Márpedig 
Toldy Csokonai-kiadásában is világosan benne volt, hogy megérkezett külföldről Lósi Pál 
s a költő visszatért Debrecenbe ! Az elbeszélésben azonban bolyong megint „északtól nyugotig", 
régi mecénásához „képpel sem fordul", míg az véletlenül össze nem találkozik vele s viszi újra 
haza a birtokára: „No kópé, most ugyan el nem mégy többet a kezem közül. . " S elkezdődik 
az anekdotikus történet Lavottával, amelyért voltaképpen az egész elbeszélés megíródott. 

S hogy egy kicsit részletesebben foglalkoztunk a novellával, nem azért történt, mintha 
Csokonait akartuk volna mindenképpen tisztázni, sokkal inkább, mivel az elbeszélés genezise 
s felépítése rendkívül tanulságos Jókai egész alkotói módszerére nézve, arra, hogy v a l ó s á g 
és f i k c i ó hogyan, milyen arányban és mértékben keveredik műveiben s főként, a valóság 
milyen motívumok hatására torzul el, irrealizálódik sokszor legjobb hiszemű realista szándékú 
írásaiban is. 

Jelen esetben adva volt egy helyi anekdota Csokonai és Lavotta találkozásáról egy vidéki 
kúriában, ahol a két nehezen regulázható lángész állítólag egymást is nehezen viselte el s össze-
zördülve végleg szétrebbentek. A történetet Lavotta életírójának fia, a „Gazsiádák"-at gyártó 
Bernát Gáspár juttathatta Jókaihoz, aki azt készpénznek vette, holott hitelességéhez nem 
kevés szó fér. Magja az lehetett, hogy Csokonai s Lavotta egyaránt vendége volt Gesztelyben 
Puky István tiszafüredi és -igari birtokosnak, akit a tiszafüredi Bernát család is jól ismert. 
Bernát Mihály erősen novellisztikus kéziratos Lavotta-biográfiájából fia szerkesztett egy 
másikat, s — úgy látszik — maga is gyűjtött — vagy gyártott — néhány újabb Lavotta-
anekdotát. 

Ez jutott el Jókaihoz. Művészi ösztönnel a szertelen lángelmék, az „irritabile gens vatum" 
ábrázolására akarta fölhasználni a történetet. Ez volt a koncepciója s lett többé-kevésbé 
torzító prekoncepciója elbeszélésének, minthogy az anekdota alapmotívuma eleve megkötötte 
a kezét. 

Mivel a Puky családról nem tudott, a történetet a borsodi Gesztely helyett a Dunántúlra, 
Sárközy István nagybajomi kúriájába helyezte Jókai, s ezzel a valószerűtlen lépéssel valósze-
rűtlenségek egész láncolatát indította el, alárendelve fikciójának olyan közismert életrajzi 
tényeket is, mint Csokonai és Vajda Julianna szerelme vagy csurgói tanársága. 

S itt nemcsak a külső életrajzi tények szenvedtek torzulást (még csak irodalomtörténeti 
kontrollra sem lett volna szükség, a Lilla-történet Csokonai versei révén egészen közismert 
volt), hanem a lélektani igazság — mondjuk ki: Csokonai jelleme, jellemzése — szintén. 
(Lavotta jellemének hitelességével azért nem érdemes hosszabban foglalkozni, mivel Csokonai 
mellett csak halvány mellékszereplője a történetnek, s amit Jókai a korhelykedéséről, mérték
telen szeszfogyasztásáról ír, az sajnálatosan igaz. A baj az, hogy a hatás kedvéért — a kon
cepció érdekében — e vonásokat átviszi Csokonaira is).34 

31 CsEml. 432. Vö. még: 439. kk. 32 HG. II. 603-605. 33 CsEml. 439. 34 A boromisza Csokonai hamis képét Petőfi verse mellett Jókai novellája is segített megrögződni a köz
tudatban, noha már a szemtanúk kiálltak Csokonai mellett (1. DOMBY: i. m. 42), s Toldy révén erről Jókai
nak is tudnia kellett (volna). 
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S mivel az elbeszélés hősei történelmi szereplők, ez az a pont, ahol a kérdés túlnő az irodalom 
belső kérdésein. Sajnos, ez az elbeszélés egyáltalán nem kedvezett az igazi Csokonai felmutatá
sának, akit pedig Jókai különben oly jól ismert és szeretett. Oka pedig ennek, hogy egy kétes 
hitelű anekdota téves szituálása folytán egy hamis fikciót teremtett, amelynek aztán föláldozta 
a valóság jól ismert tényeit is. És ebben, sajnos, nem kivétel nélküli ez az írásműve. 

Ha nem is tudtuk az elbeszélés keletkezési évét egészen pontosan meghatározni s anekdo
tikus forrását fehéren-feketén bemutatni, talán sikerült mégis nagy valószínűséggel megközelí
tenünk mindkettőt, elősegítve a kritikai kiadás munkáját. 

II. Dokumentum és valóság 
(A lőcsei fehér asszony egyik mozzanatáról) 

Az anekdotákhoz hasonló szerep jutott Jókai műveiben az írásos történelmi forrásoknak: 
szinte minden írásának megvan a maga valóságmagja, sőt a legapróbb részletekben is valóság
elemekre épít, ám ezeket saját írói fikciója szerint sokszor egészen önkényesen értelmezi. 

Egyik legismertebb történelmi regényéről, A lőcsei fehér asszonyról szólva nem kell ezt 
különösen hangsúlyoznunk, meglehetősen gazdag az irodalma a regény forrásainak, ül. azok 
írói fölhasználásának.35 A kötet szövegkritikai kiadása36 is bőven szól erről, ismertetve az író 
ide vonatkozó jegyzetfüzeteit is; az egyik füzet bejegyzéséről („Az élő asszonyhoz tud hűtlen 
lenni; a halotthoz nem"), amely aztán a regénybe is csaknem szó szerint belekerült, találóan 
írja a sajtó alá rendező: „ebből is látszik, hogy egy hatásos ötlet milyen fontos volt az író 
számára" (I. 267.). Egészítsük ki ezt ezzel: gyakran egy-egy hatásos s t i l i s z t i k a i ö t l e t , 
paradoxon is (s ez végső soron klasszikus stilisztikai-retorikai tanulmányaiban gyökerezik). 
A forrásgyűjtő jegyzetfüzetek tartalmát summázva állapítja meg a kiadás, hogy „Jókait 
mennyire az érdekességek vonzották, nem a dolgok lényegét és az elmúlt korok lelkét kutatta." 
(Uo. 268.) Ugyanitt olvashatunk Ignácz Rózsa A tények és a képzelet című írásáról, amelyben 
az írónő egy lőcsei cipszer család (alkalmasint a Probsztner család) leszármazottával beszélget, 
aki kislány korában tanúja volt Jókai lőcsei látogatásának. A nevezetes látogatáson az író 
állítólag ezeket mondotta az emlékező atyjának, amikor az mentegetőzött, hogy több ténnyel 
nem szolgálhat a város múltját illetően: „Hála Istennek uram! Szívből örvendek. Minél keve
sebb adat, annál jobb. Tudja, kedves uram, a tények engem gátolnak az írói munkámban, mert 
megkötik a képzeletemet."37 

Ezúttal azonban mintha magát Jókait avatta volna anekdotahőssé az emlékező képzelet; 
s az idézett szavakat nem azon az okon vonjuk kétségbe, hogy az emlékező már 90. éve körül 
járt, amikor gyerekkori emlékeit felidézte, hanem azért, mivel ellene mond e nyilatkozatnak 
maga az említett több kötetnyi vázlatfüzet s az író egész gyakorlata. 

Jókai mindig valamilyen valóságelemből indult ki (ezt vélte ő realizmusnak), habár azt 
legtöbbször saját írói fikciójának rendelte alá (ezt vélte írói, költői szabadságnak). 

A következőkben A lőcsei fehér asszony egy eddig földerítetlen forrású motívumán igyek
szünk ezt bebizonyítani. 

Az I. kötet Regina mea című XII. fejezetében Andrássy István generális és Korponayné 
titkos találkájának vagyunk tanúi, ahol a szépasszony által kiszabott türelmi időt azzal töltik, 
hogy előveszik „közös Panteonukat", egy nagy rajzalbumot. A generális egy veresréz ladikéból 
veszi elő a „gazdagon aranyozott marokin táblájú, türkizekkel kirakott kapcsú könyvet". 
Idézzük: „Ezt nevezte Juliánná a »közös Panteonnak«. Az egy rajzalbum volt; kettőjüknek 
a műve, s jó hogy csak ők ketten bírtak róla tudomással. 

Talán éppen a közös művészi hajlam hozta őket legelőször össze." S ehhez még az aforisz-
tikus konklúzió: „A művészet nagy kerítő." 

A rajzalbumnak tehát nem akármilyen szerepe van a regényben: a két szerelmes közös 
műve s egyben veszedelmes közös titka is. Hogy miért, azt az album részletes leírásából tudjuk 
meg: „Andrássy István a tízéves szabadságharc alatt egy egész könyvet rajzolt tele azoknak 
a hírességeknek az alakjaival, akik e harcokban vezérszerepet játszottak; voltak ott magyarok, 
németek, lengyelek, franciák; uralkodók és hadvezérek. 

Ez volt az egyik lapján az album leveleinek. 

, s L. KUDAR Anna: Jókai Rákóczi-kori regényeinek forrásai. OYERQYAI Margit: Qéczy Juliánná élete, 
különös tekintettel felségárulási perére. Bp. 1918. Dr. SZABADY Béla: A „lőcsei fehér asszony" Jókai Mór 
és a történelem megvilágításában. Győr 1938. 

»a Jókai Mór összes müvei. 46—47. Sajtó alá rendezte: T. HAJÓS Éva. Bp. 1967. 
"Megjelent az Élet és Irodalomban. 1962. 41. sz. (okt. 13.) 3. J. 
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A megfordított lapján pedig voltak ugyanazoknak a híres nevezetességeknek a torzképei, 
fintorított vonásaikban is felismerhetők; s ez meg Juliannának a mestersége volt." 

Az album tehát titkos, veszélyes politikai dokumentum, amelynek azonban nem
csak annyi a szerepe, hogy egy közös titokban fűzi egybe a szerelmeseket, hanem karakteri
záló eszköz is, s mint ilyen, szinte jelképes értelművé válik: az egyenes, a történelmi tényekkel 
szemben túlságosan is eszményített Andrássy István eszményítve rajzolja meg a szabadság
harc vezéreit, míg a majdani áruló a hősök elferdített torzképeit rajzolja meg a lapok fonákján. 
S hogy kétségünk ne legyen a mondottak felől, az író félreérthetetlenül megfogalmazza: 
„Különös szeszélye az osztogató természetnek, hogy ezt a talentumot éppen egy nőnek adta. 
A nőszív különben arra van alkotva, hogy eszményítsen. Ennek éppen az ellenkező adománya 
volt." 

A következőkben még több oldalon van szó az album tartalmáról; megtudjuk, hogy benne 
van Bercsényi török basa mezében, Károlyi Sándor mint „nagy pipájú, kevés dohányú" kuruc 
vezér, Forgách Simon mint kétkulacsos, Vay mint oláh dudás, Móricz János mint nagy tüszőjű 
rusznyák király, s riasztó alakban a kivégzett Ocskay. A mű politikai súlyát ez a mondat 
hangsúlyozza: „Ha a megtréfált urak valaha ezt az albumot megkaphatnák, bizony még 
a sírja fölé állított márványszobrát is kényszerítenek Andrássy Istvánnak, hogy velük sorba 
megverekedjék." 

A „legveszedelmesebb jellegű karikatúra" azonban a fejedelem, Rákóczi Ferenc képe volt 
az albumban: „Az egész kép a legmagasabb fokú felségsértés." 

De megtudjuk azt is, hogy a császárpárti vezérek sem részesültek több kíméletben: „Heister 
Siegebert és Hannibál, Stahrenberg Guido és Rüdiger arcképei kész prédául szolgáltak a démoni 
gunyorú rajzolónőnek; csak egy képnek a hátulsó lapján nem volt semmi karikatúra. Ez volt 
a császár maga." 

S hogy egyedül a császár torzképe nem került bele az albumba, előre sejteti Korponayné 
majdani árulását. 

A továbbiakban azt tudjuk még meg az albumról, hogy Belville lovag, a rajongó Pelargus 
és még Korponay János gúnyrajza is belekerült, a titkos találka alkalmával pedig Juliánná 
megrajzolja Andrássy Istvánt is, mint „kocsmagenerális"-t.38 

S az író nyomatékkal ismét rámutat az album regénybeli motiváló, meseépítő szerepére: 
„Ez a torzképgyűjtemény, valóban elég volt annak a két embernek, aki azt egyesült tehetséggel 
létrehozta, hogy egész életére kölcsönös bűntársi viszonyba érezze magát egymás iránt." 
S mikor a titkos találkát a németek megérkezése, a riadó félbe szakasztja, Juliánná a ketter-
häuschen kettős kulcsa mellett még két emléket vitt el magával: kettejük összefont közös 
hajfürtjét s „a torzképek közös albumát". Mint afféle bármikor fölhasználható bűnjelet. 

Andrássy és Korponayné jellemzésére nem talált volna az író képzelete más eszközt, mint 
egy közösen rajzolt albumot? S honnan a könyv s képek oly pontos, valószerű leírása? A kritikai 
kiadás jegyzete csak annyit mond, hogy „Hasonló ügyességgel készít karikatúrákat Sárody is 
a Szeretve mind a vérpadig c. regényben", s utal még rá, hogy Jókai is kedvelte a torzképek 
rajzolását, s kezdetben az Üstökös torzképeit maga rajzolta.39 

Nem lehet véletlen, hogy éppen két kuruc tárgyú regényben bukkan föl a torzképrajzolás 
motívuma. A három évvel korábban írt Ocsaky-regényben Sárody a „fránya ügyes torzkép
rajzoló" néhány vonással Heister generális gúnyképét veti papírra s még nevét is alájegyzi: 
„pinxit Sárody". 

Jókai, aki noteszai tanúsága szetint még a regény egészen apró részleteit is valamilyen valós 
motívumra építette (pl. „Bebek kanalai", a „gyermekágyúk" a krasznahorkai várban stb.), 
itt csupán képzeletére bízta volna magát? Aligha. 

Különben a rajzokra van utalás a noteszokban is, amiről a JKK. is megemlékezik: „»And
rássy idősb rajzai« megjegyzés szerepel sok egyéb adat között, amit Jókai a betléri kastélyban 
látott (XV. 20. recto). Nagyon valószínű, hogy ennek alapján ruházza fel Andrássy Istvánt olyan 
rajztehetséggel, hogy közösen készítik el Juliannával a nevezetes Pantheont." (Lm. 267.) 
S a l i , notesz 5. lapján is van egy ide utaló megjegyzés: „Asszony, aki a kuruc vezéreket kari
kírozza." (Uo. 268. l.)*° 

A motívumhoz az egyik ötletet kétségkívül valamelyik Andrássy rajzolótehetsége adta, 
amint erről a regényben is szó esik: „Naturalista lángész volt mind a kettő [ti. Andrássy és 
Korponayné], Andrássynál ez még családi hagyomány volt." (S a továbbiakban megemlíti, 

" A JKK. jegyzete itt nem utal arra, amit pedig Szabady Béla is megírt idézett tanulmányában, hogy a 
„kocsmagenerális" voltaképpen nem Andrássy Istvánnak, hanem fivérének. Györgynek volt a gúnyneve. 
(L. SZABADY: i. m. 14., 17.) 

"Vö. A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve 1962. 61. 40 Vö. JKK. Följegyzések. Bp. 1967. II. 283. 608. 

326 



Gúnyrajz a kuruc Vak Bottyánról és Jupánszku Ferencről az // Caloíío resusc itató c. XVIII.sz, eleji 
torzképalbumban, A lőcsei fehér asszony ,,Pantheon"-jának föltehető mintájában 





hogy nagyapái a csíkszentkirályi ősi kastélyt s a Thurzó-féle bittsei várpalota korridorjait 
festették tele a magyar történelem alakjaival.) 

De hát maga az album, a közös Panteon? Csak a fantázia szüleménye volna? 
A kuruc-szabadságharc idejéből ismerünk ilyen torzképalbumot, ráadásul olyan díszes 

kiállításút, mint amilyenről a regényben van szó. Az Országos Széchényi Könyvtárban Dm. 448 
jelzet alatt található az „// Callotto resuscitato oder Neu. eingerichtes Zwercfien-Cabinet" című 
album, amely a spanyol örökösödési háború nevezetes német, angol, francia, orosz, török 
szereplőinek torzképei között két magyar vonatkozású karikatúrát is közöl a Rákóczi-szabad
ságharc két résztvevőjéről: a kuruc Vak Bottyánról s egy horvát élelmezési tisztről, Jupánsku 
Ferencről. 

Az albumot Szilágyi Sándor, a jeles történész is ismertette már 1888-ban, s cikkében41 arra 
is rámutatott, hogy e külföldi kiadványon kívül kellett lenni itthon is forgalomban gúny
rajzoknak (pl. már 1. Rákóczi Györgyről is), s ígéri, hogy hasonlókat fog ismertetni a jövőben. 

A díszes album — akárcsak a regénybeli — finom marokin, azaz szattyánbőr kötésű, dúsan 
aranyozott keleties — nyomott — virágindás, madaras díszítéssel. Lehetséges, hogy éppen 
ezt ismerte Jókai, de lehet, hogy e kiadás egy másik példányát vagy egy hasonló kiadványt, 
esetleg csak kézzel rajzolt képeket; Szilágyi ugyanis föltételezi, hogy nem minden gúnyrajz 
került kinyomtatásra: „Rákóczyt [I. Rákóczi Györgyöt] Kocsis Györgynek csúfolták ellenségei, 
feleségét pedig mint lovat ábrázolták. S hogy ilyen pasquilok mellett torzképek is divatoztak 
(ha nem is nyomatták ki azokat), az annyival valószínűbb, mert van tudomásunk róla, hogy 
ilyen fajta képek külföldről vándoroltak be, pl. azt, mely Gusztáv Adolfot ketreczbe zárva 
ábrázolja, nyomban megjelenése után megküldték Rákóczynak." (I. h. 14. 1.) A 12. kép ábrá
zolja Bottyán János generálist s a 43. Jupánsku Ferencet. A képeket Szilágyi közölte is 
a Vasárnapi Újságban, ezzel a magyarázattal: „Az ötven kép közül a 12 és 43 számmal jegyzett 
magyarországi: az első magyar, az utóbbi horvát. Az első, Hottoka Csimicskó Buttyám uram, 
az érsekújvári huszárezredes nem más, mint a hős Bottyán Jánosi a dunántúli hadak generá
lisa. . . Hogy ez csakugyan Bottyán, igazolja az is, hogy vaksága, illetőleg félszeműsége ki 
van a képen tüntetve, s hogy a kép alá vázolt szövegben Érsekújvárra van hivatkozás. Saját
ságos körülmény, hogy vak Bottyánról más kép, mint e karrikatúra, nem maradt fenn. Az pedig, 
hogy a metsző épen őt választá a magyar katonák közül, mutatja, hogy az örökös tartományok
ban senkitől jobban nem tartottak, mint vak Bottyántól. 

A 43-ik számú Jupánsku Ferencz, a szerezsán köpenyegben, valami élelmezési biztos, had
seregszállító volt." (I. h. 15. 1.) 

A kiadványról megjegyzi még Szilágyi, hogy Brunet bibliográfiája 1715-re teszi keletkezését, 
de ennél korábban kellett megjelennie az első kiadásnak, olyankor, amikor még folyt a Rákóczi
fölkelés. 

Thalynak, a Rákóczi-kor szenvedélyes kutatójának föltétlenül kellett ismernie e gúnykép
albumok valamelyikét; márpedig tudjuk, hogy Jókai regényéhez ő bocsátotta az író rendelke
zésére adatait. (L. JKK- 46: 277. kk.) Sőt Jókai Üstökösében is közölt már 1865-ben Kurucz-
világi adomák címmel két folytatásos cikket (270-271, 277-278.1.). (Ebben Vak Bottyán
anekdotákat is említ, többek között a következőt: „Vak Bottyán egyszer, még dévaj fiatal 
korában azt a viczczet is tette — alkalmasint a Páter Jezsuiták iránti nagy szeretetből —, hogy 
egy klastromban ebéd után a villájával a Loyola Ignácz képének egyik szemét kiszúrta; annak 
se legyen kettő, ha már ő neki csak egy van I" [I. h. 289.] Ismeretes, hogy a regényben az elkese
redett Korponay megtudva felesége hűtlenségét, keresztülszúrja annak festett képmását. Még 
talán e mozzanathoz is Thaly történelmi anekdotáiból vette az ötletet az író.42) 

Az ismertetett album címéről különben annyit kell elmondanunk, hogy „A feltámasztott 
Callotto" Jacques Callot (1592—1635) jeles francia grafikusra utal, aki többek között két 
mesteri rézkarc-sorozatot bocsátott ki a háború borzalmairól (Les petites miséres de la guerre 
és Les grandes miséres). Neve és sorozata nem volt ismeretlen a magyar közönség előtt: 
a „Borszem Jankó-kabinet" elődje — mint Szilágyi Sándor is rámutat idézett cikkében — 
tőle vette elnevezését. S az Üstökös hatalmas vízfejű aprótestű gúnyfigurái is mind az II 
Callotto resuscitato törpéire, torzképeire emlékeztetnek. 

Mindez arra figyelmeztet, hogy Jókai egyféleképpen tisztelte a tényeket, s még a mellékes
nek tűnő motívumok mögött is mindig valamilyen objektív adatot, dokumentumot sejthetünk. 
Az más kérdés, hogy ezeket a tényeket az írói képzelet milyen szuverénül rendeli alá különféle 
regényes fikcióinak. 

Jókai történelmi regényeinek hitelessége végső soron azon áll vagy bukik, hogy a tényektől, 
az „epikai hitel"-től, amelyre mindig épít elindulásakor, mennyire távolodik el menet közben. 

41 Régi gúnyrajzok a Rákóczi-felkelés magyarjairól. Vasárnapi Újság. 1888. 1. sz. 14—15, 
**A dervis ezredes címmel is Thaly közölt a regény egyik hőséről. Andrássy Miklósról verses krónikát 

Jókai lapjában (Üstökös. 1866: 113-114.). 
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Hiteles hatású regényt olyankor ír, mint pl. az És mégis mozog a föld, Rab Ráby, amikor 
a fölhasznált dokumentumokat (a „Csittvári krónika", Kisfaludy Károly, Körösi Csorna 
Sándor43 stb. élete, Ráby Mátyás emlékirata) a legkevésbé rendeli alá regényességet hajszoló 
írói fikcióknak. 

Az „És mégis mozog a föld" egy motívumáról 
(A „Csittvári krónika" eredetéhez) 

Tudvalevő, hogy Jókai egyik leghitelesebb hatású történelmi regényében, reformkori 
eposzában (amelyhez magától Toldy Ferenctől kért útbaigazítást) mily fontos szerepet kap 
mindjárt az indulásnál a fejezetcímül tett „Csittvári krónika". A debreceni diákok által őrzött 
„vastag negyedrét alakú" kéziratos könyvről az író maga ezt mondja: „Az a nagy könyv volt 
a »csittvári krónika«. 

1665-ben kezdték el ezt a könyvet szerzeni, ha jól tudom, Sáros-Patakon, névtelen szer
zők . . .»Csitt« azt teszi, hogy »legyünk némák!« 

A jezsuiták, akikről ez a krónika sok kedvezőtlen adatot jegyzett fel, azt híresztelték el 
felőle, hogy ez a válogatott hazugságok és bolond ötletek tárháza, s még a nevét is elferdítették 
»Csicsvári krónikának«, s ha valaki valami nagy bolondot vagy nagy hazugságot mondott, 
az volt rá a közmondás, hogy »ez is a csicsvári krónikába való«."44 

A krónika neve és eredete különböző föltevésekre adott alkalmat. Mivel az író olyan verseket 
említ a krónikával kapcsolatban (Kovács József: A kopott nemesekhez, Csokonai: Vallás 
[ = Konstantzinápoly], Bányai József: A két forintos Tallér, a Vén Krajczár és Kajla Márjás 
együtt való beszélgetése stb.), amelyek atyjának, Jókay Józsefnak Helikoni Virágok című 
másolatgyűjteményében is előfordulnak, magától adódott a magyarázat, hogy a titkos kötet 
mintája — legalábbis egyik mintája — ez a kéziratos könyv volt. Csakhogy Jókay József 
gyűjteménye jellegzetes felvilágosodáskori diákirodalmi összeállítás, míg a Csittvári krónika 
eredete a regény szerint jóval korábbra nyúlik vissza: a XVII. század derekáig. Emellett elne
vezése is fejtörést okozott a kutatásnak. Az író tréfás népetimológiával adja okát a krónika 
nevének, s a jezsuitákat okolja, hogy az „eredeti" nevet „csicsvári"-ra ferdítették. A kritikai 
kiadás is megemlíti ezt; s úgy foglal állást a kérdésben, hogy — helyesen — a „csicsvári" 
nevet tartja elsődlegesnek, ám további következtetése mégsem hibátlan, s így végső válasza 
sem tisztázza a krónika eredetét. Molnár József fölfedezése nyomán idéz egy 1752—55-ben 
lefolytatott pereskedést, amelyben bizonyos Csitsvaj (— Csicsvai) „istentelen és antiklerikális 
blaszfémiákat" olvasott fel egy könyvből. Ebből aztán a kiadás eme következtetésre jut: 
„később a tulajdonnévből lett jelző mögött helynevet kerestek. Jókainak nem kellett látnia 
ezt a könyvet, pasquillust; még a hallott nevet is megváltoztatta, s így lett a regénybeli fiktív 
gyűjtemény: a csittvári krónika — máshonnan származó tartalommal."45 Ez így nem fogad
ható el egészen: nem azért, mivel a szóban forgó pereskedés a XVIII. század közepén folyt le 
s Hajdúnánáson (elvégre a Csitsvaj által használt „istentelen" könyv lehetett régebbi, XVII. 
századi eredetű is, s a Zemplén megyei Csicsvárról elkerülhetett a Hajdúságba is, legalábbis 
egy másolata), hanem azért, mivel Jókai ismerhette az eredeti „Csicsvári króniká"-t is, amely 
valóban a XVII. századból származott, akárcsak a regénybeli. Az Üstökös 1866-ig évfolyamá
ban „A Csicsvári könyv"-címmel a Krónikás adoma rovatban megjelent egy ismertetés a neve
zetes krónikáról, s ugyanott öt jellemző szemelvényt is közölt a lap belőle. Mindez arra vall, 
hogy Jókainak ismernie kellett ezt a gyűjteményt s a Helikoni Virágok mellett ez volt másik 
mintája a Csittvári krónika megalkotásában. A következőkben — fontosságára való tekin
tettel — idézzük az Üstökösbeli ismertetést: „Hajdanta a Csicsvári várban volt egy nevezetes 
könyv, melyet »Csicsvári könyv«-nek hívtak. Ebbe a könyvbe jegyeztettek fel a különös 
hazugságok. Ezért aztán a Zemplén-megyei ember nem vette jó néven, ha elbeszélésére azon 
megjegyzés tétetett: »ezt is be lehetne írni a csicsvári könyvbe.« Az idézett hazugságok közül 
néhányat felmutatunk: . . . »1600. A ládi paulinusok instantiájokban azt adják elő: hogy még 
azon okból is kívánják a girincsi híd lerontását, mert a Tiszából a Sajón felfelé úszni akaró 
kecsegék, vizák, s más jó speciesű halak a híd lábától visszariadnak, ebből az ordó nagy 
fogyatkozást szenvedne.« 

»1622. Alvinczi Péter, kassai prédikátor, a Bethlen Gáborné fejedelemasszony solemnis 
exequiája alkalmatlanságával [!] azt prédikálta: 'Kétségbevonhatlanul igaz, hogy Micz-
bánné asszonynak egyszerre hét magzatja született; ha valaki pedig ezen históriában kétel-

" Vö. SZILÁGYI F.: Kőrös! Csorna Sándor hazat útja. Kőrös! Csorna Kiskönyvtár 1. sz. Bp. 1966. 
" JKK. 22. 20-21 . 16 JKK. 22. 440. 
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kednék, ebből elhiheti, hogy ezen história egy előkötőre, mely csak nem régen került ki Ecsed 
várából; mind fel vagyon himme varrva, a ki inquirálja, nyomába is eredhet.'« 

»1673. A tályai táborból Spank generális a tarczali bírót és elöljárókat azzal a válaszszal 
eresztette el, hogy többé ily érthetetlen, a magok dolgát előadni sem tudó követeket el nem 
fogad, ha valami bajuk van, küldjék el Tokai Antalt; ez már érti a közbenjárás mesterségét. 
— A követek fogadkoztak, hogy ő náluk ilyen nevű ember nem lakik; de azzal az utasítással 
bocsájtattak el, hogy annak ott kell lakni valahol a pinczesoron. Sugár János, egyik deputatus-
nak hazafelé menetközben jutott eszébe, hogy a kívánt közbenjáró nem más, mint »tokaji 
átalag.« Ez eset után közmondássá vált, hogy »hegyalján legjobb ágens Tokai Antal.« 

»1687. Medreczki Mátyás azt nyilatkoztatta, hogy Karaffa azért viselte Eperjesen oly 
keményen magát hogy ezáltal a magyarországi indigenatusra az utat egyengesse.« 

»1695. Kolonics Leopold — miután planuma Magyarországnak Ausztriával való szorosabb 
egyesítése iránt el nem fogadtatott — azt jövendölte, hogy ezen planum még többször fel-
eleveníttetni fog; és hogy idővel annak effectuálását, azoknak, kik azt most olyan erősen opug-
nálják, unokái közül többen fogják szorgalmazni.«"46 

A kronológiai és geográfiai hitelességhez meg kell jegyeznünk, hogy Csicsvár (másként: 
Csicsva) valóban létező helynév Zemplén megyében, de létezik a ládi (sajóládi) pálosok kolos
tora is, amelyet 1387-ben alapított Czudar Péter és testvére, György, Sarlós Boldogasszony 
tiszteletére, s valódi helynév Girincs is a Sajó partján; Alvinczi Péter 1622-ben valóban kassai 
prédikátor volt; a Thököly-fölkelés idején Tállya és Tarcal beleestek a hadjáratba, Caraffa 
1687-ben állította fel az eperjesi vértörvényszéket, s ha nem is kapott magyarországi honos
ságot, de a király aranygyapjas renddel tüntette ki. Kollonich Lipót 1695-ben lett esztergomi 
érsek, s Magyarország kormányzását az osztrák örökös tartományok mintájára akarta meg
szervezni. 

Mivel pedig a legkorábbi — 1600—1673 — keltezett anekdoták kivétel nélkül Zemplén 
megyével kapcsolatosak, föl kell tételeznünk, hogy valóban létezett Csicsva várában egy ilyen 
protestáns szellemű, jezsuitaellenes krónika, amelybe azután egyéb, más vidékkel kapcsolatos 
hasonló irányzatú történetek is belekerültek. Ilyesformán a JKK- következtetésével szemben 
a krónika neve mögött nem személynevet, hanem valóban helynevet kell keresnünk, s ha van 
valamilyen összefüggés az 1752—55-i perben szereplő Csiísvaj család s Csicsva vára között, 
az éppen fordítva képzelhető, mint a kritikai kiadás jegyzetében olvasható: az említett család 
— neve szerint — bizonyosan a Zemplén megyei Csicsváról származott s így onnan vihette 
magával egyik ősük a nevezetes krónikát, ül. annak egy másolatát. (A csicsvai krónika valósá
gos létezése mellett látszik bizonyítani az is, hogy motívumát Jókai másutt is fölhasználja; 
így „csitvári" krónika alakban a Kiskirályok-ban is említik. Vö JKK. 22:535.) 

Ami mármost Jókai alkotó képzeletét, a rendelkezésére álló dokumentumok művészi fel
használását illeti, ezúttal teljes elismeréssel adózhatunk írói talentumának. 1871-ben a XIX. 
század nagy nemzeti mozgalmának akart emléket állítani, amely végül is a nemzeti független
séget kivívó szabadságharcba torkollott. Ennek az alaphangját kellett megadnia a regény 
— e valóságos hősi eposz — első fejezetében, az expozícióban. Megtehette volna, hogy csak 
atyja gyűjteményét, a Helikoni Virágokat használja föl, a felvilágosodás korának e jellegzetes 
protestáns diákirodalmi művét, amelyben a nemesi kiváltságok, a Habsburg-elnyomás s a 
klérus ellen lázadó magyar jakobinizmus éppúgy hangot kapott, mint az 1790—91-i nemesi-
nemzeti mozgalmak. Ez azonban csak a közvetlen előzményekre villantott volna fényt. Pedig 
Jókai nagyobb távlatot, mélységet akart adni regényének, s általa a nemzeti ébredés korának, 
a reformkornak: az egész nemzeti történelembe ágyazta hát bele a mozgalmat, az évszázados 
sérelmekbe, kudarcokba és reményekbe, mert hiszen, mint írja: „Ott lehetett találni a króni
kában az elfeledett, az eltemetett országos gyászeseményeket; mindig volt itt valami, amire 
fátyolt kellett vetni, amit az utókorral el kellett felejtetni; amire rá kellett fogni: álom volt az ! 
hazugság az." A regény az utolsó Zrínyivel kezdi s a harmincnégy magyar gályarabbal folytatja 
a felsorolást. A csicsvári krónika még távolabbról: 1600-ból, voltaképpen az ország három 
részre szakadásától s a nemzeti függetlenséget megtestesítő protestáns magyarság üldözésétől. 
Jókai eposzi sodrású regényéhez kellett ez a történelmi mélység: a tényleges csicsvári krónika 
alapján kerülhetett bele „Caraffa eperjesi mészárlása" is a regénybeli krónikába s talán 
„Józsa vezér járása-kelése" is. (A JKK. Jókai 1888-i kiadású Jocus és Momus c. anekdota
gyűjteményéből s A magyar nemzet történeté-bői idéz adatot Jósa István személyére, pedig már 
az Üstökösnek a „Csicsvári könyv"-et ismertető évfolyamában előfordul egy másik „Krónikás 
adoma": Jósa István papról, aki a kurucvilágban bátor portyázó, hírneves csapatvezér volt, 
s hol labancnak, hol kurucnak állt.17) 

" Ü s t ö k ö s 1866. 395. 
*' L. Üstökös 1866. 206. A Csittvári krónikában említett „Vak Bottyán viselt dolgai" bizonyára Thalyna 

4 lőcsei fehér asszonynyal kapcsolatban már említett történeti anekdotáiból táplálkozik. 
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Ezúttal a mű alapkoncepcióját mélyítette el szerencsésen az író, amikor alkotó képzeletével 
egybeolvasztotta két forrását: a XVII. századi Zemplén megyei protestáns-nemzeti indulatú 
krónikás könyvet s a felvilágosodás korának szellemében fogant diákirodalmi gyűjteményt. 
A krónika nevének megváltoztatása is szerencsés összhangban volt regénye alapeszméjével: 
a helyi jellegű provinciális „csicsvai" vagy „csicsvári" gyűjtemény nem illett volna a nemzeti 
eposz indításához: a rátótiadák szintjére húzta volna a műben foglaltakat.48 Sajátos „nép-
etimológiá"-val tette egyetemessé a krónikát, amikor minden tiltott, elhallgatásra ítélt szabad 
szellemű írás gyűjtőhelyévé avatta. 

A regénynek Toldy Ferenchez szóló, sodró pátoszú ajánlásában mártírokat és hősöket 
említ: „A martyrokról írhatunk legendát, a tündérekről mythoszt, de martyr, hős, varázsló 
regénytárgy nem lehet. 

És mégis az volt." 
Ehhez a legendához, eposzhoz nem illett az anekdotás „csicsvári könyv", csak a „Csittvári 

krónika", olyan féltett, szinte mitikus nemzeti kincs, mint a Tisztákban Illyés Gyulánál 
a „Százszorszent" könyvek, a nemzet „eretnek kincsei". 

S itt még valamiről meg kell emlékeznünk: a regény hősének Jókai által is megnevezett 
mintája Kisfaludy Károly volt, a dunántúli és katolikus Kisfaludy. A regény indító színhelye 
mégis a debreceni református kollégium. S ennek oka nem csupán a Csittvári krónikában is 
megörökített Csokonai-hagyomány (különben „az első tekintetre kellemetlen" arcú, „ragya
verte", „himlőhelyes" Borcsay Mihálynak nemcsak neve s személyleírása emlékeztet Csokonay 
Mihályra, hanem az is, hogy „két kezével szabadon hadonázva", széles taglejtésekkel s nagy 
hatással szaval verseket, amint ezt Domby Márton s Kazinczy is följegyezte a költőről,49 

hanem maga a regény alapeszméje. Annak idején Kazinczy írta, akire szintén hivatkozik 
az előszó: „Én éppen nem vagyok vallásbeli fanatizmussal profanáivá, de kénytelen vagyok 
mégis meg-vallani, hogy magát tartom a' Kálvinistát a' Magyar Litteratura elővitelére válasz
tott Népnek . . . És ennek forrását az Oskolákban találom."60 Jókai, a pápai és kecskeméti 
kollégium neveltje regényeposza színhelyéül méltán választotta a debreceni kollégiumot, 
a nemzeti szellem és irodalom messze sugárzó Palládiumát. 

Ezúttal Jókai alkotó képzelete, történelmi — írói — ösztöne győzött a kezénél levő doku
mentumon: alárendelte, s szerencsésen rendelte alá a két történelmi krónikát a maga tágabb 
koncepciójának, míg máskor — különösen az anekdotikus források esetében — ennek éppen 
a fordítottja történt: a rész, a helyi érdekű anekdota került fölébe az egésznek, a történelmi 
valóságnak, valószínűtlenné délibábozva az eseménytörténeti és lélektani tényeket. 

A Csittvári krónika eredetének kérdése egyébként arra is figyelmeztet, hogy minden kritikai 
kiadása alapja, előföltétele egy teljes írói bibliográfia, de legalábbis kívánatos az anekdotákra 
s „krónikás adomák"-ra építő Jókai esetében az általa szerkesztett lapoknak és naptároknak 
(Üstökös, Jókai Mór Nagy Naptára, A Hon stb.) tüzetes átvizsgálása. 

Van aztán még egy neme Jókai alkotóművészetének, amikor nem anekdotákból és nem írásos 
forrásokból, hanem áttételek nélkül, a való életből merít, s engedi, hogy a közvetlenül megismert, 
átélt valóság múzsája vezesse tollát. Ilyenkor születnek remekei. 

/ / / . Élet és valóság 

(A Sárga rózsa) 
Társadalmi regényt voltaképpen keveset írt Jókai, s akárcsak történelmi regényeiben, tolla 

itt is a kuriozitások, a regényesség felé lengett ki. Van azonban olyan műve is, amely közvetlen 
megfigyeléseiből fakadt, s ilyenkor megközelíti a realizmus magasait. Ilyen műve a hortobágyi 
pásztortörténet, a Sárga rózsa. 

Táj, ember, jellem, nyelv néprajzi hitelességgel van benne együtt, mintha csak filmfelvevő 
kamerája örökítette volna meg. (Ma is rendezőért kiált: a Szegénylegények csikóspárbajának 
művészi erejéből telnék a Sárga rózsá-ra is.) S Jókai valóban úgy is dolgozott: jegyzett, rajzolt: 
írta az arcokat, a jellemeket, a nyelvet.51 

A Sárga rózsába még önmagát is belerajzolta az író, mint a középkor festői: ő a Hortobágyra 
vetődött piktor, aki a gulyást s a csárda szépét is megörökíti, s a napfeljöttét és a délibábot is 
megpróbálja ecsetvégre kapni. (Különben a hajnali kirándulás, a napfelkelte s a délibáb leírása 
az 1889-i hortobágyi kirándulás nagy élményéből táplálkozik: egyes részei szinte szó szerint 
benne vannak az író hortobágyi tudósításában.) S ha a közvetlen empirikus élmény itt szigo-

*• Vö. JÓKAI Mór: A magyar nép-humorról. Magyar Akadémiai Értesítő. Pest 1860. 19. 
" DOMBY: i. m. 13. KazLev. IX . 354-355. Talán még Borcsay „részeges korhellyé" züllésébe is beleját

szott a Csokonairól költött hamis rnende-monda, (Vö. A Két lángész egy házban megfelelő jegyzeteivel 1) 
•° KazLev. I. 395. 
B1 Egy ilyen rajza látható a Följegyzések II . képei között is: „Hortobágyi gulyás (talán Fülöp János) 

portréja. 1889. évi hortobágyi útján készítette." XVI. 
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rúbban fogja is a tollát, azért itt sem tudja egészen megtagadni önmagát, az anekdota ide is 
beszüremkedik: a hortobágyi kilenclyukú híd meszét a debreceni szőlőskertek karcosával oltot
ták, az húzta olyan szilárddá össze, de még Kakas Márton egyik anekdotája is ide kerül a 
szarvasmarhák „hiányzó" felső metszőfogáról. S ha az állatvásárló külföldiek szereplése föl 
is lazítja egy kicsit a novella szerkezetét (alkalmat adva nemcsak néhány pompás természet
leírásra, hanem a bécsiek bosszantására készült anekdotikus fricskára is), a történet lélektanilag, 
nyelvileg a valóság medrében fut tova. 

S itt nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a Sárga rózsa is voltaképpen történelmi 
mű, ha erre kevés utalás van is a regényben: a kor ezúttal is a Bach-korszak, amelyben az író 
hazafiúi indulatai legtermészetesebben jutnak szóhoz („Majd eljön a napja, kiveszszük az 
eszterhaj alól azt a régi zászlót, utána eredünk jó, ifjú legények: megtörjük a csontját a gonosz 
kozáknak , . . " ) ; s ezáltal kap jelentőséget — nem annyira az események, mint inkább az érzel
mek dramaturgiájában — az állatvásárló idegenek szerepeltetése, amit a kritikák általában 
kifogásolni szoktak. 

Különben mintha csak az 1889-i hortobágyi kirándulás idején játszódnék a pásztortörténet, 
mintha csak akkor leste volna el az író — aminthogy így is történt. Fogadott lánya, Jókai 
Róza hagyta ránk a hortobágyi élmény hiteles leírását, s ebben megvan a regény minden 
lényeges motívuma: a megmérgezés, a sörivás, de még Decsi Sándor neve (Jókai Róza szerint: 
Décsy) s a címadó ötlet is, a legény végzetes „Adj Isten, rúzsám" köszöntése. 

„Már régen hívta, izgatta Jókait a Hortobágy. Vágyott utána . . . nagyon álmodott róla! 
Csak arra gondolt.. . kellett n e k i . . . 

Debrecenben a híres ötös fogat várt. ö t tüzes sárkány! . . . 
Déltájban érkeztünk meg. Útközben megbámulva egy birkamosást. Gyönyörű festői 

kép . . . 
Csak gyorsan, mert velünk száguldott egy még gyorsabb lovag: egy rettenetes forgószél 1 . . . 

A Hortobágy szelleme!... 
A vihar csodája után jött a csikós-csoda. Hogy fogja ki a csikós pányvával a vadlovat 

a ménesből? . . . 
Papa egész magánkívül volt az elragadtatástól, büszkeségtől, »ezt csinálja utánunk va

laki ! « . . . 
Nekünk Debrecenből jött szép holmira terítették. Bent a hűs szobában. A fiúknak kint, 

a hosszú deszka asztalnál. . . alig vártuk az ebéd végét, hadd mehessünk a hosszú asztalhoz, 
az udvarra, azok közé, akikért Jókai idejött. Bort hozatott nekik. De nagyon elszomorodott, 
mikor legtöbbje kijelentette, ők inkább sört kérnek. 

— Micsoda legények vagytok t i ! Magyar emberek sört isznak? (Jókai gyűlölte, megvetette 
a sört, soha meg nem kóstolta.) 

A kép szinte biblia lett. A nap glóriával vonta körül Jókai szép ősz fe jé t . . . egy magyar 
apostol a pásztorok között. 

A fiúk meséltek, daloltak. Papa az öregebbektől régi nótákat, népmeséket kérdezett. Volt 
egy, aki sokat tudott. Kis, naptól összeszárított, nagybajuszú öreg juhász. A Hortobágy tör
vényei szerint utolsó a rangban, ő tudott egy csomót. Meséket, eseteket. Egy tréfás kondás, 
rangban a harmadik, meg a nagyapjától hallott paprikás tréfás szokásokat tudott. Papa 
jegyzet t . . . 

A juhász nótái közül egy teljesen elbájolta papát. Csak annyit tudok belőle, >me haragudj 
szölke szamár, majd el megyünk a nyáj után 1« 

Azontúl, ha jó kedve volt, mindig «szölke szamárnak» hívott engem . . . 
Egy csikós nem jött be az udvarba, kint támaszkodott a kapufélfánál. Oda vitték neki 

a sört. Nem fogadta el ajándékba — maga fizette. Onnan koccingatott — bebeszólt a töb
biekhez. 

Nekem fúrta az oldalamat, miért nem jön be? Odamentem, lerajzoltam. (Papa és Árpád 
[ = Feszty Árpád] az asztalnál rajzolták a többieket.) 

Kíváncsi, majd barátságos l e t t . . . Főleg, mikor elővettem a radirgurnmit, olyant még nem 
látott, egész izgatott lett, nekik sokat kell számlálni, nehéz dolog az írás, de megkönnyítheti 
ilyen masina, — szóból szó j ö t t . . . míg végre bizalmas lett, elmondta »ő nem teheti be ebbe 
a csárdába a lábát, még a Jókai úr kedvéért sem. Esküje, több mint esküje, becsületszava 
tiltja mindaddig, míg az a leány ott szolgál, mert az a leány őt megmérgezte! Meg bizony, 
pedig ő nem tett neki semmit, semmi rosszat, semmi ígéretet, csak azt mondta: Adj Isten, 
rúzsám!« 

— »És mégis megmérgezett 1 Ügy fordultam le a lórul ész nélkül — halódva. Mikor nem volt 
jussa hozzá!« 

Hogy én hogy hallgattam, el lehet képzelni. Ezt viszem Papának, fog örülni neki !"52 

52 JÓKAI Róza: Jókai a Hortobágyon. 
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A pásztortársadalom szigorú hierarchiája, a kasztgőg, a csak mozdulatokkal, szemvágással, 
szűkszavú s mégis sokat mondó nyelven szóló évszázados pásztorerkölcs szinte „egy az egyhez" 
lépték szerint, egy dokumentumfilm verista hitelességével került a kisregénybe. 

A puszta természeti világa, a népdalok, de még a pásztorok neve is. Látszik, érződik,hogy 
Jókai valósággal megmámorosodott a pusztától, az érzékeire csapó friss élettől, ahogy horto
bágyi kirándulásán később Móriczot elragadta a pusztai élet fikciókra nem szoruló költészete. 

S itt már a jövő felé tör utat: mintha a Komor ló Móricza szólna helyenként. Mivel pedig 
a sokat idézett buffoni mondás értelmében (Le style c'est l'homme) az ember legjobban stílu
sában érhető tetten, Jókai stílusa e tekintetben is nem kevés tanulsággal szolgál. Már Tolnai 
Vilmos találóan állapította meg írói nyelvéről születésének centenáriumán: „Nemcsak az élet 
s a történelem adatai módosulnak [romantikus képzeletének] hatása alatt, hanem a nyelviek is. 

Jókai gyűjti a népnyelv kincseit, felkutatja a régi magyarság maradványait, de ha már 
megvannak, úgy bánik velük, mint egyéb adatával. A tudás s a kritika ellenőrző működése 
megszűnik; bármiről való tudományos elmélete költői anyaggá, a képzelet játékává lesz. Már 
nem az a fontos, hogy mi a fiiteles, hanem hogy mi a jóhangzású, az érdekes, a különleges, 
a kivételes, a szokatlan, még a furcsa is . . . 

A tájszó helyi hitelessége iránt semmi érzéke nincsen. Például a Mátyás király forrása c. 
elbeszélésének színhelye Telkibánya Abaújban, a benne előforduló tájszavak pedig, amelyeket 
külön szótárkában megmagyaráz, mind baranyaiak."53 A stílus kínálta analógia valóban szinte 
hajszálpontos, s hogy teljes legyen, hozzá kell tennünk még két dolgot: Jókai nyelvi (tájnyelvi 
vagy nyelvtörténeti) hűség tekintetében sem törekszik filológiai értelmű hitelességre: bizonyos 
fokig eszményít, akárcsak regényei meséjében, hősei jellemzésében. Nem egészen a fonogra-
fikus hűség érdekli a nyelv dolgában sem, hanem egyfajta nyelvideált követ: a szép, válasz
tékos beszédet. (Ezen nem sokat változtat az sem, hogy szót szóba öltő, az anekdotikus mesélés 
szabályai szerint egy-egy érdekes szó vagy érdekes hős csábításának engedve sokszor le-letér 
a választott nyelvi ideál útjáról a táblabírói adomázó stílus provinciális pariagaira.) A másik, 
amit ezzel kapcsolatban — a párhuzam teljessége kedvéért — meg kell jegyeznünk: Jókai stí
lusa is ott válik a realizmus remekévé, ahol nem enged a szavak varázsának, az anekdotikus 
csábításnak, hanem választott tárgya nyelvi atmoszféráján belül maradva, az élet nyelvét 
adja vissza művészi tömörítésben. Jobb példát erre sem tudunk idézni, mint érett művészete 
csúcsát, „pusztai regényét", a Sárga rózsát. 

„A Decsi Sándor leült a lócza túlsó végére, a furkos botját végig nyújtva az asztalon 
s nézte, hogy duzzadnak a látóhatáron azok a fényes fellegek, a föld széle pedig egész sötét 
kék lesz. Egy helyen sárga oszlop emelkedik fel, az a szél-anya. 

A két juhász egyre fújta: 

»Mikor a juhász bort iszik, 
Szölke szamár szomorkodik. 
Ne szomorkodj szölke szamár, 
Majd elmegyünk a nyáj után.« 

A csikós megsokallta már a sok gajdolást, odamordult: 
— Jó lesz már, Pesta, abba hagyni ezt a Jeruzsálem-betlehem nótát, aztán felülni arra 

a szölke szamárra s ellötyögni a nyáj után, mert megázik a bunda. 
— Ejnye, de kifordított kedvében van ma a Decsi Sándor. 
— De majd még a bőrödet is ki találom fordítani, ha sokat akácziuskodol velem! Szólt 

oda a csikós, ingujját könyökig feltűrve. (»Jó« annak most minden ember, a ki előtte lábat
lankodik.) 

A két juhász összesúgott. Tudják ők már a pusztai regulát, hogy a mely asztalhoz a csikós 
leül, oda a juhásznak csak engedelemkérés mellett szabad lekuporodni s ha azt mondják 
»elmehetsz«, hát takarodni kell. 

Az egyik kopogtatott az asztalon a palaczk fenekével. 
— Fizessünk hát! Jön az idő!" 

Nyelvileg, néprajzilag egyaránt remeklés. Klasszikus, szinte hibátlan mű. 
S ha itt már ennyire előrefutott tolla, amennyire még Mikszáthé, Gárdonyié s Tömörkényé 

is csak ritkán, azért tévedés volna történelmi regényein is számon kérni pl. Móricz Erdélyének 
realizmusát. Jókai másként képzelte a regényíró munkáját, s erről nem csupán Ő tehet, hanem 
a táblabíró társadalom is, amely egy kihegyezett csattanós anekdotának, egy virágos rétori 
fordulatnak szívesen feláldozta a valóságot, a tényeket, s nem is nagyon igyekezett szembe 
nézni a valósággal. 

"TOLNAI Vilmos: Jókai és a magyar nyelv. MNy 1925. 86. kk. 
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A nemzeti szabadságharc bukása után nemzeti illúziókba menekülő ország illúzióvágyát 
táplálta Jókai is romantikus regényeivel — hogy legyen nép és nemzet, amely majd egy 
őszintébb korban a realista írók szavát is érteni fogja, érteni tudja. Mert nélküle nem lettek 
volna ők sem. 

A tanulmányunkban többször is idézett adomázó Bernát Gáspárt, műveinek egyik anekdota
forrását búcsúztatta el 1873-ban e tanulságos szavakkal: „Az a génre [az adoma] az irodalom
ban, melyet ő képviselt, vele járt a bebalzsamozott [= mumifikálódott] táblabíró korral.. . 

A korszak korábban múlt ki, mint írója; kinek nem adatott meg a tehetség, átalakulni más 
kor eszméihez. Most együtt pihennek."54 

Jókainak megadatott a tehetség ahhoz, hogy felnőjön még távolabb, jövendő korok merész 
eszméihez is. Ezért érezzük ma is élőnek, ezért vallhatjuk ma is magunkénak legjobb müveiben. 

"« Emlékeim I. Bp. 1875. 161. 
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