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Jókai összes műveinek 1962-ben meg
indult kritikai kiadása most kezd a maga 
imponáló teljességében kibontakozni. Eddig 
a publikáció súlypontja a regényekre esett, 
szinte magától értetődően, hiszen ezek 
álltak és állnak napjainkban is az olvasók 
érdeklődésének és a tudományos kutatásnak 
középpontjában. Most, hogy a regény sorozat 
kiadása — egy-két kötet kivételével — 
lezárult, egyre fokozódó mértékben kerül 
sor Jókai egyéb műveire: a drámák, versek, 
cikkek és beszédek, valamint a levelezés 
mellett elbeszélő műveinek második vonu
latára, a kisepikai alkotásokra, vagyis az 
elbeszélésekre és kisregényekre. Ezzel lehe
tővé válik a méreteiben szinte csüggesztően 
hatalmas életmű hiánytalan áttekintése, a 
múltban sajnálatosan nélkülözött elvszerű 
elrendezésben, a megértést és általában a 
további kutatást előmozdító jegyzetek kísé
retében. 

Az elbeszélésekből eddig két kötet jelent 
meg: 1971-ben az első — lásd erről Fenyő 
István recenzióját folyóiratunk 1973/5. szá
mában —, és most a harmadik kötet, ez 
utóbbi H. Törő Györgyi sajtó alá rendezésé
ben. A könyv Jókai 1851-ben először meg
jelent elbeszéléseit tartalmazza, és a teljes
ségtől csak annyiban tér el, hogy nem 
közli az ugyancsak 1851-ben megjelent 
Egy lakoma a hunn királynál című írást és a 
Bélái Pál című hosszabb novellát; az előbbi 
a Magyar Nemzet Történetének Attila-ie\e-
zetébe épült be változatlanul, az utóbbi 
pedig 1853-ban a Török világ Magyarországon 
című regény négy fejezeteként került újra, 
változatlan formában az olvasók elé. 

Tardonai bujdosásából visszatérve Jókai 
csakhamar beilleszkedett — bár kezdetben 
rejtőzködve és álnéven — az irodalmi 
életbe. 1850. január 15-én már beadta a 
Földönfutó című népszínművét a Nemzeti 
Színházhoz, utána pedig gyors egymásután
ban jelentek meg novellái — összesen 48 — 
a Magyar Emléklapokba, illetve ennek foly
tatásaiba, a Magyar írók Füzeteibe; és 
Pesti Röpívekbe. Ezek tárgyukat a lefolyt 
két év eseményeiből merítették és szerző
jüknek jelentős olvasótábort biztosítottak. 
A következő év tavaszán ugyan a szigorúbbá 
váló cenzúra megtiltotta íróinknak, hogy a 
forradalomról vagy az emigrációról írjanak, 

ez a rendelkezés azonban már nem tudott 
ártani Jókai népszerűségének: bezárult ugyan 
előtte egy témakör, de nyitva maradt tíz 
más, amelyből tetszése szerint választhatott. 
Élt is ezzel a lehetőséggel — 1851-ben új 
fejezet kezdődött novellaírói pályáján, az, 
amelyet a tárgyválasztás és ettől függően az 
előadásmód változatossága jellemzett. írt 
hiteles források nyomán magyar történelmi 
novellákat (Sajó, Másik haza, Rozgonyi 
Cecília, Koronát szerelemért), mesenovellákat 
— vagyis olyanokat, amelyekben a realitást 
tisztán képzeletbeli elemekkel keverte — 
egyrészt a magyar előidőkből (Tsong-Nu, 
Nahizeth), másrészt a török világból (Szoli
mán álma), egy humoros anekdotanovellát 
(A két szász) és egy mondaszerű, osszi-
ános hangulatú történetet IV. Jakab skót 
királyról; öt elbeszélése pedig modern környe
zetben játszódik: A népdalok hőse Angyal 
Bandinak, a zsivánnyá züllött úri fiúnak 
élettörténetét adja elő, A láthatatlan csillag 
a kelet-indiai brit hadsereg tisztjének cso
dás kalandját meséli el, Egy halálítélet 
Franciaországban játszódó bűnügyi történet, 
és még két, adomaszerű kis írás ugyancsak 
a nép életéből. 

Terjedelem és érték tekintetében is ki
emelkednek közülük a történeti tárgyúak. 
Minthogy Jókai írói módszeréhez tartozott, 
hogy valós eseményekkel kapcsolatos el
beszéléseit rendszerint egy hallott vagy 
olvasott tényanyagból fejlesztette ki, a 
témák változatossága együttjárt a forrás
anyag növekedésével is, és H. Törő Györgyi 
érdeme, hogy minden egyes művel kapcsolat
ban lelkiismeretesen utónajárt: honnan merí
tette Jókai elbeszéléseinek nyersanyagát. 
A nyomok e tekintetben közismert, Jókai 
egész írói pályáján nagy szerepet játszó 
művekhez vezetnek: Cserei Mihály Históriá
jához, Fessler és Gibbon monográfiáihoz, 
a szerelmi históriák négykötetes francia 
nyelvű gyűjteményéhez. 

Jókai ebben az időben magasabb célokat 
is tűzött maga elé. Népszerűségének egyik 
titka éppen az volt, hogy nem pusztán 
szórakoztatni akarta olvasóit, hanem ha 
lehetett, vigaszt is kívánt nyújtani a le
győzött és megalázott nemzetnek a Világos 
utáni nehéz időkben — ha nem másképp, 
hát burkolt módon. H. Törő Györgyi az 



elbeszéléseknek erre a rejtett céljára is rá
mutatott. „Sokszor meghalt már e nemzet. 
Sohasem maradt a sírban. Isten .mindég 
föltámasztá, megnövelte, megdicsőíté" — 
így kezdődik mindjárt az első elbeszélés, a 
Sajó, s ezzel a bevezetéssel egyik legnagyobb 
nemzeti tragédiánknak, a tatárdúlásnak is 
pozitív töltést tudott adni. Ugyanúgy szol
gálta a Másik haza a magyarság múltbeli 
dicsőségének hirdetésével a nemzeti önérzet 
ébrentartását; a Mahizeth azt mutatta 
meg, hogy milyen szégyenletes sors vár 
azokra, akik kényelemszeretetből vagy gyá
vaságból meghátrálnak az ellenség elől; 
a Tsong-Nu meg arra tanított, hogy legyen 
bármilyen erős és hatalmas a zsarnok biro
dalma, sohasem győzedelmeskedhetik ellen
felén, ha ez önként nem adja meg magát. 
Az egyéni érdeknek magasabb célokért 
való feláldozása jellemzi a Rozgonyi Ceciliát 
is, és elfogadhatjuk azt a nézetet is, hogy 
Jókai — többek között — azért fordult a 
török történelem régmúlt eseményeihez, 
mert Kossuth és társai 1849-ben védelemre 
találtak a török portánál. 

Persze nem szabad megfeledkeznünk arról 
sem, hogy Jókai nem mindegyik elbeszélé
sével törekedett ilyen hatásra. A magyar 
népéletből merített történetek, A láthatatlan 
csillag misztikus és a IV. Jakab balladás 
meséje, A két szász kacagtató nagyotmondása 
nélkülöz minden allegorikus szándékot, az 
Egy halálítélet esetében pedig maga Törő 
Györgyi sem adott határozott választ a 
novella keletkezésére vonatkozólag. Egy 
helyen ugyanis azt mondja hogy ezt a törté
netet sem szabad a „korhangulattól meg
feledkezve olvasni", s „hogy Jókai miért 
fordult ehhez a témához s miért éppen most, 
arra azok a korabeli újságok adnak félre
érthetetlen választ, melyek az elbeszélés 
keletkezése idején dermesztették meg napról 
napra haditörvényszéki ítéletek közlésével 
a korábbi nevezetes kivégzések hírétől már 
úgyis végsőkig elgyötört olvasókat" — 
nyomban utána azonban egyetértőleg idézi 
Rajka Lászlónak Jókai és Pitaval c. dolgo
zatában (ItK 1936) kifejtett ama feltevését, 
hogy az elbeszélés ihlető forrását a korabeli, 
Európa-szerte ismeretes bűnügyi krónika
gyűjteményekben kell keresnünk. 

A kérdés megoldásának valóban ez az 
egyedüli helyes módja, csakhogy Törő Györ
gyi nem ismerte az elbeszéléssel kapcsolatos 
teljes irodalmat, Jókainak ez idő tájban 
írt minden alkotását. 1851. november 15-én 
mutatta be ugyanis a Nemzeti Színház 
Jókainak A hulla férje című drámáját, 
amelynek meséjét Rajka László Pitaval-
szerű történetnek nevezte, anélkül azonban, 
hogy konkrét forrására rá tudott volna 
mutatni. Ez csak Ráth-Végh Istvánnak 
sikerült, aki Tarka históriák című munkájá-

126 

ban (1964) kimutatta, hogy a törtéhét a 
Gazette des Tribunaux-ban, a párizsi büntető 
törvényszék félhivatalos lapjának 1843. janu
ár 1—2, számában jelent meg, s innen jutott 
— közvetve vagy közvetlenül — Jókaihoz 
(L. JKK Drámák. I. k. Bp. 1971. 800). 
Mármost az Egy halálítélet Duforet Angeliká
ról szól, akit férjének meggyilkolásával 
vádolnak, s csak véletlenen múlik, hogy 
sikerül ártatlanságát bebizonyítania. Az 
elbeszélésnek témája ugyan nem azonos 
a drámáéval, viszont környezetrajzát, fel
építését, stílusát tekintve megegyezik vele 
— még az olyan ritka, másutt seholsem 
található fogalmak, mint „huissier" („ajtón
álló, törvényszéki szolga") és „resürrec-
tion-man" („sírrabló, halottrabló") is mind
két munka szókincsében előfordulnak. In
dokolt tehát az a feltevés, hogy az Egy 
halálítélet is egyike volt a Gazette-ben 
ismertetett régi bűnpereknek; Jókai ezzel 
és A hulla férjének történetével egyidőben, 
feltehetően 1850 második felében, ismer
kedett meg, s az egyiket elbeszélésnek, a 
másikat pedig színműnek dolgozta fel. 
Ebből következik azonban az is, hogy az 
Egy halálítéletnek izgalmas, meglepetésekben 
bővelkedő bonyodalma nyerte meg Jókai 
tetszését, nem pedig a belőle esetleg ki
hámozható tanulság, az, hogy mint „az 
író segélykérő, a gyilkos kezét lefogni akaró 
tehetetlen kiáltását" fogják fel az egykorú 
olvasók. Jókai nagyon kedvelte az efféle 
témákat, A hulla férjét később novella
formában is közrebocsátotta, Mi van a 
föld alatt címen. 

Ettől a jelentéktelen, a kötet egészéhez 
mért apró tévedéstől eltekintve, H. Törő 
Györgyi elismerésre méltó munkát végzett. 
A jegyzetapparátusnak magas színvonalon 
kidolgozott anyagából különösen két rész
letet emelnék ki. Az egyik A novellaíró 
Jókai 1851*ben címet viselő bevezetés. Ebben 
felsorolja azokat a kedvező objektív körül
ményeket, amelyek között ezek az elbeszélé
sek keletkeztek: Jókai magánélete immár 
veszélytelenné vált, az irodalmi viszonyok 
rendeződtek; a szigorú sajtótörvények elle
nére Jókai kialakíthatta magabiztos, haladó 
írói programját, munkássága megsokszoro
zódott, népszerűsége megszilárdult. A másik 
pedig a tizenhárom elbeszéléshez fűződő 
tárgyi és nyelvi magyarázatok. A javarészt 
történeti anyag szereplőinek és eseményei
nek bőséges és kimerítő magyarázatokkal, 
forráskimutatásokkal, konkordanciákkal va
ló ellátása — amelyek néha Jókainak kisebb 
elírásait, tévedéseit is helyreigazítják —, 
az idegen, népi és archaikus szavak, kifeje
zések értelmének pontos megvilágítása nem
csak tanulságos, hanem kellemes olvasmány-
nyá is avatják a kötetet. 

Jókai kisregényeivel — az egy Sárga 



rózsát kivéve -- irodalomtörténetírásunk 
nemigen foglalkozott behatóan, legfeljebb 
regényírónk művészetének bemutatása so
rán esett róluk szó, hosszabb-rövidebb 
utalások formájában. (Hétkötetes irodalom
történeti kézikönyvünkben még Cím szerint 
sem szerepelnek!) Ez bizonyos fokig érthető 
is: értékben nem mérkőzhetnek a nagy, 
közismert és közkedvelt regényalkotásokkal, 
nem mélyebb ihlet vagy jelentősebb élmény 
nyomán keletkeztek, olykor inkább csak 
sebtében készült, anyagi érdek diktálta 
írások. De minden fogyatékosságuk ellenére 
is nagy hiba lenne jelentéktelen alkotások-
nak minősíteni őket — érezni, hogy nagy 
művész tollából kerültek ki, s a Jókai
kutatás számára több vonatkozásban is 
lényeges tanulsággal szolgálnak. 

A kráó egyike azon műveknek, amelyek 
azt bizonyítják, milyen érdeklődéssel kísérte 
regényírónk korának tudományos mozgal
mait '— ebben az esetben a Darwin nyomán 
fellendülő antropológiai kutatást —, s ho
gyan tudott így szerzett értesüléseinek 
segítségével egy meglehetősen sablonos tör
ténetet, ti. egy örökség megkaparintására 
irányuló cselszövést az újszerűség mázával 
bevonni. 

Az Asszonyt kísér — Istent ki sért szinte 
iskolapéldája annak, hányféle forrásból táp
lálkozott Jókai meseteremtő képzelete. A 
kisregényben egy képviselő meséli el veszé
lyes kalandját: megakadályozza egy fiatal 
leány öngyilkosságát, szoros barátságot köt 
vele, s ily módon kapcsolatba kerül egy 
anarchista társasággal, amely a Sándor 
utcai képviselőház felrobbantására készül. 
A leány, ez az „alvilági mocsárban nőtt 
liliom" azonban levegőbe röpíti a titkos 
dinamitgyárat — ő maga elpusztul, de 
megmenti az iránta végzetes szerelemre 
gyulladt és az anarchisták hálójába került 
„atyai barátját" az erkölcsi bukástól. 

A regény alapötletét az oroszországi 
anarchisták tevékenységéről érkező és a 
közvéleményt erősen nyugtalanító hírekben, 
valamint egy történeti tényben, az angol 
Guy Fawkes ún. „lőpor összeesküvésé"-ben 
kereshetjük. A külvárosi nyomortanyák 
világának naturalista színezetű ábrázolásá
ban Sue Párisi titkok című regényének hatása 
érződik, míg a honatyák életének enyhén 
szatirikus jellemzésére Jókai közvetlen sze
mélyes tapasztalatai szolgáltattak anyagot; 
ami pedig a fiatal leány és a nős képviselő 
tragikusan végződő kölcsönös vonzalmát 
illeti, a cselekménynek ez a szála regény
írónk Lukanics Ottília iránt érzett nagy 
szerelmének emlékéből táplálkozott. Vagyis 
a regény cselekménye aktuális híranyag és 
történeti esemény, irodalmi minta és köz
vetlen megfigyelés, valamint egy jelentős 
szubjektív élmény szálaiból szövődött egybe. 

Másfajta fanulságokat vonhatunk le a 
többi kisregényből. A Pater Péter a maga 
vérgőzös cselekményével, hátborzongató for
dulataival — egy szereleméhes asszony, 
aki elvakult bosszújában a hasztalanul 
megvágyott férfit ellenségének kezére játsz-
sza; egy minden emberségéből kivetkőzött 
apa, aki leányát a halálba kergeti, ennek 
titkos kedvesét elevenen befalaztatja, tet
tének tanúját megmérgezi s végül kastélyát 
és kincseit a gátak átvágásával a Vág folyó 
hullámsírjába süllyeszti; vérmedvék őrizte 
kápolna, amelynek belsejébe a kastélyból 
földalatti folyosón és egy óramű segítségével 
működő rejtekajtón keresztül lehet eljutni 
stb. — arra figyelmeztet, hogy 1850 után 
regényírónk a franciás rémromantika példái
nak igézetéből csak átmenetileg tudott 
szabadulni, s későbbi műveiben — komoly 
eszmeiség híján — ismét visszatért pálya
kezdő korszakának stílusához. Azt is érdemes 
lenne alaposan megvizsgálni, hogy a köz
tudomásúlag szelíd lelkű, békés természetű 
Jókait miféle lelki adottságok, szubjektív 
— de nem olvasmányi! — élmények ösztö-
nözték-kényszerítették a szadizmus hatá
rait súroló, ponyvaízű történetek kiagya-
lására. 

Az öregedő író kedélyének fokozatos 
elborulását igazolja — megkérdőjelezve az 
„optimista Jókai"-ról szóló, közhellyé mere
vedett tanítás abszolút helyességét — a 
Tégy jót ironikus-kesernyés hangulata és 
regényírónknál szokatlan tragikus befejezése, 
amelynek során egy család három jószán-
dékú, becsületes tagja lesz öngyilkos. A 
Börtön virága — Jókai posztumusz műve — 
első pillantásra azt bizonyítja, hogy életének 
legmaradandóbb élménye, költészetének leg
mélyebbről buzgó forrása 1848/49 eseményei 
voltak, de ezenkívül lelki életének még egy 
rejtett zugába is bevilágít. A cím szimbo
likus: a börtön virága a gyermek, aki annak 
köszönheti életét, hogy anyja egy alkalom
mal meglátogatta Josephstadtban raboskodó 
férjét, s az emberséges börtönparancsnok 
engedelmével két boldog napot tölthetett 
vele együtt. Ne tévesszen meg, hogy a 
gyermeket Deodátnak hívják — ez nem 
egyszerű megismétlése Az aranyember köz
ismert motívumának. Azok a szép sorok, 
amelyekben Jókai a nyiladozó értelmű kis
gyermeket s vele kapcsolatban a szülő 
örömét rajzolta, arra mutat hogy milyen 
mélyen élt benne a körülményei következ
tében elfojtott, soha ki nem elégült vágy a 
teljes családi boldogság után. 

A kritikai kiadás elsődleges célja a 
szerző szándékait leghitelesebben tükröző 
főszövegnek, valamint az ettől eltérő szöveg
változatoknak közlése, a Jókai-sorozatban 
pedig ezenfelül a sorozat minden kötetére 
érvényes helyesírási alapelvek figyelembe-
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vétele. Szinte felesleges említenünk, hogy a 
kötetek sajtó alá rendezői e tekintetben 
kifogástalan munkát végeztek. Fő érdemük 
azonban nem ez. A jegyzetanyag összeállí
tása: a források felkutatása s vele kapcsolat
ban a konkordanciák megállapítása, a mű 
keletkezésének rekonstruálása, fogadtatásá
nak és utóéletének felvázolása, a legfonto
sabb nyelvi és tárgyi magyarázatok közlése 
már nemcsak szorgalom és precizitás kérdése. 
Mindehhez alapos tudományos erudícióra, 
széles körű tájékozottságra, pszichológiai 
beleérzésre, egyfajta kombinatív készségre, 
sőt bizonyos esetekben — pl. az egykori 
újságok, folyóiratok rengetegében megbúvó 
adatok felkutatásában — nyomozói ösztönre 
is szükség van. Gergely Gergely, Oltványi 
Ambrus és Téglás Tivadar már eddig is 
több Jókai-művet rendezett teljes sikerrel 
sajtó alá, s az ilyen munkához való fel
készültségükről és képességükről most újabb 
tanúbizonyságot tettek. Anélkül, hogy 
túllépték volna a filológus illetékességének 
határait, pusztán az adatoknak a lehetősé
gekhez képest teljes felsorakoztatásával és 
helytálló értelmezésükkel Jókai írói portré
jának finomításához, öregkori pályaszaka
szának részletes kidolgozásához jelentős, 
a további kutatáshoz nélkülözhetetlen segít
séget nyújtottak. Külön is megemlíteném 
a szabadságharc eseményeinek és a Bach-
korszak viszonyainak gazdag kommentálá
sát (Oltványi), Jókai egyházpolitikai kérdé-
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Lengyel Balázs egykor sokat vitatott 
(és részben félre is magyarázott) program
cikkében, amely 1946-ban, az általa szerkesz
tett Újhold című folyóirat élén jelent meg 
Babits után címen, a választható lehetőségek 
közül elsősorban a Nyugat költőinek a pél
dáját állította a lap munkatársai elé. A 
Nyugathoz való kötődés a második világ
háború idején induló, a fasiszta barbár
ságtól és irracionalizmustól elszigetelődő 
fiatal írók egy részének tudatában egyet 
jelentett a hűséggel, amely őket a huma
nizmushoz, a művészethez, a nemzeti múlt
hoz, az európai kultúrához kötötte. Lengyel 
Balázs ekkori cikkeiben annak a meg
győződésének is központi szerepe van, 
hogy Babits és Kosztolányi, Tóth Árpád és 
Juhász Gyula teremtette meg (Ady nyelvi 
forradalmát is fölhasználva) a ma is „folytat
ható modern verskultúrát". 

A Hagyomány és kísérlet című kötete 
viszont, amely az utolsó két évtizedben 
megjelent tanulmányait, esszéit, kritikáit 
tartalmazza, érdeklődésének, értékítéletei-

sekben való állásfoglalásának, valamint kora 
tudományos problémái iránt tanúsított érdek
lődésének ismertetését (Gergely), az Asz-
szonyt kísér — istent kisért önéletrajzi motí
vumainak megvilágítását (Téglás). Ezek 
a részletek meggyőzően bizonyítják, hogy 
a jó filológus munkája éppen olyan értékes 
— és nélkülözhetetlen! —, mint az irodalom
tudomány bármely más ágában eredménye
sen tevékenykedő kutatóé. 

Túrák János első ízben kapcsolódott be 
a Jókai kritikai kiadás munkálataiba, s 
hasznos tevékenységet is végzett, főleg 
azzal, hogy korrigálta A kétszarvú emberrel 
kapcsolatos elterjedt hibás nézeteket és 
tisztázta a kisregénynek a folklórhoz és a 
történelemhez való viszonyát. Viszont a 
keletkezéssel kapcsolatos, túlbonyolult stílus
ban fogalmazott fejtegetéseiből nem derül 
ki világosan, hogy ez a mű — legalábbis 
annak első része — eredetileg a Török világ 
Magyarországon egyik epizódját alkotta, 
s Jókai onnét emelte ki és fejlesztette önálló 
elbeszéléssé, feltehetően kiadóival támadt 
nézeteltérések miatt. Erre következtethetünk; 
a jegyzetanyagban is szereplő, Jókainak 
feleségéhez Miskolcra küldött közléséből, 
még határozottabban pedig anyjához 1852. 
augusztus 26-án írt leveléből, amely azonban 
sajnálatos módon elkerülte Túrák János 
figyelmét. 

Solt Andor 

nek, ízlésének bizonyos eltolódásáról tanús
kodik, De nem a Nyugathoz lett hűtlen! 
A Nyugat irodalomtörténeti helyét, szerepét 
a magyar költészet fejlődésében nyilván 
ma sem ítéli kevésbé fontosnak, mint húsz
harminc évvel ezelőtt. Morális hatásának, 
ma is érvényes normáinak jelentőségét 
sem kérdőjelezte meg sem a múltban, sem 
ma, amikor egyre tisztábban látható, hogy 
a korszak kulcskérdésében, a barbárság 
elutasításában a Nyugat végig szilárdnak, 
egységesnek bizonyult, 1938 után is, amikor 
a marxista és egyéb baloldali folyóiratokat 
sorra betiltották, a Válasz is megszűnt, 
és új orgánumok próbálták népi-faji prog
ramjukkal és frazeológiájukkal magukhoz 
vonzani a fiatalabb generációkat, elsősorban 
a vidéki értelmiséget, elavultnak, korhadt-
nak, haldoklónak kiáltva ki a Nyugatot. 

Mégis, mindazok a kérdések, amelyekben 
Lengyel Balázs újabb tanulmányai el
tolódást jeleznek korábbi felfogásával szem
ben, nem periferikus problémák. A Nyugat 
első nemzedéke által megteremtett vers-
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