
FÁBRI ANNA 

IDŐ- ÉS TÉRVISZONYOK JÓKAI MÓR TÁRSADALMI REGÉNYEIBEN* 

AZ IDŐ 

Mintegy 75 év történetébe ágyazódnak bele cselekményeikkel a 19. századi Magyar
országhoz fűződő Jókai-regények eseményei. Többségük egészen pontos időmeghatá
rozással szolgál. Az ide számítható 27 regény között mindössze kettő akad, amelyben 
egyetlen adat sem igazítja el az olvasót a cselekmény konkrét idejéről (Szegény gazda
gok és a Felfordult világ); közvetett utalások alapján róluk is nyilvánvaló azonban, hogy 
1848 előtt játszódnak. 

A közelmúlt és a jelen 

A szakirodalom előszeretettel emeli ki, hogy az író gyakorta fordult a reformkor 
időszakához, hogy a felemelő események felidézésével példát és vigaszt állítson közön
sége elé.1 Valóban, a Nábob és a Kárpáthy Zoltán, de a Felfordult világ vagy A régi jó 
táblabírák megírásakor is tiszták és világosak voltak előtte a célok és a hozzá vezető 
minták, s ezek regénybefoglalásai vigaszt nyújtottak a közönségnek: megerősítették 
megrendült önértékelését, egyúttal azonban kijelölték a tennivalókat is, amelyek az 
önbizalom helyreállításán túl, vagy azon belül, az értelmes közhasznú tevékenység
ben voltak megragadhatók. Ami az önbizalom helyreállítását illeti, a hagyományos 
értékek elismerésének, sőt maguknak a — reformkori átalakítást sürgetők által meg
haladásra vagy elvetésre ítélt — hagyományoknak éppoly nagy szerepük volt ebben, 
mint a megújulási készség és képesség feltételezésének. Itt még egyértelmű a cél: vala
minek ellenében a nemzeti, rendi és egyéni érdekek természetes összekapcsolására való 
törekvés. Ez a regényírótól olyan séma fölvázolását és részletező hitelesítőanyaggal 
való kitöltését igényelte, amely miközben igazolja, hogy az említett érdekek valóban 
összekapcsolhatók, a múlt még belátható (bár a jelentől különböző távolságra lévő) 
rétegeit állítja az olvasók elé. E rétegek pedig, mivel mindvégig könnyen vonatkoztat
hatók a jelenre (az olvasó jelenére), lehetővé teszik a jövőre való utalásokat is. Mivel 
pedig ez utóbbiak értelmezése — a cenzúra miatt is — többnyire az olvasóra hárult , 
az író segítségképpen vonatkoztatási pontokat jelölt ki, kapaszkodókat helyezett el a 
szövegben. Ilyen például a Nábobban az új és régi természetes egymásra épülésének, a 
megifjodás lehetőségének eszméje, a Kárpáthy Zoltánban a nemzeti ünnepek összetartó 
erejének (a Nemzeti Színház avatása), a katasztrófa utáni megújulás lehetőségének, az 
összefogás szükségességének (árvíz — újjáépítés) hangsúlyozása. Eközben a reformkor 
eszméinek, magatartáseszményeinek sematizált újjárajzolására is sor került — persze 
elsősorban Széchenyi jelképpé vagy inkább jelszóvá egyszerűsített alakjának előtérbe 
állításával — , s ez írótól és közösségtől egyaránt szintén a jelen nézőpontját, a retros-
pekciót követelte meg. Mert világos volt, hogy valójában nem a reformkorról van szó, 

* Részletek a szerző Jókai — Magyarország című értekezéséből. 
1 L. erről ZSIGMOND Ferenc, Jókai Mór Bp. 1924. 139. 
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csupán az ott is fellelhető (a regényben erősen megszűrt és leegyszerűsített, de még 
inkább: odaplántált) magatartásminták közül való sugalmazott választásról. 

Miért fordul oly gyakorta a közelmúlthoz az író? A cenzúra szempontjaihoz való 
alkalmazkodás nem elégséges magyarázat arra, miért nem a jelenben játszatta regé
nyeinek többségét. Meglehet, valójában nem a valóságos állapot jellemzőit kívánta 
hangsúlyozni, hanem a jelen meghaladhatóságát akarta sugallni. Gyulai Pál kisregé
nye, az Egy régi udvarház utolsó gazdája miközben a jelen kíméletlen képét állította a 
közönség elé, vissza-visszamutatott, sőt egész jelenképével visszakapcsolódott a múlt
hoz, s visszamenőleges érvényű (keserű) következtetések levonására sarkallt. Gyulaitól 
mi sem állt távolabb, minthogy önigazoló momentumokat kínáljon föl olvasóinak. 0 
az időből — a folyamatosságból, a biztonságból — való kilököttséget akarta ábrázolni: 
arra figyelmeztetett, hogy az udvarházak világa periférikussá vált. A jövő felé tehát 
— szerinte — nincs innen út . A sírba szálló öreg Toldi hősies és komikai színezettel 
egyaránt jellemzett életidegenségét 49 után már nem lehet a Radnóthy Elekekre ráru
házni — innen a finom elégikus színezet ezen a keserű, s a „jelen embereit" már-már 
szarkasztikus vonásokkal ábrázoló elbeszélésen. Azonban a közönség számára nehezen 
fogadható el az ábrázolásnak ez a módja, amely az őt (a közönséget) megszemélyesítő 
hős(ök) elől elzárja a jövő felé mutató lehetőségeket. Sokkal inkább a Jókaié, amely 
a jelent oly sokszor csak nézőpontnak tekinti, ahonnan jól belátható, hogy a múlt 
utakat nyitott a jövő felé, s ezeket az utakat nem mind torlaszolja el a jelen. 

Már a Nábobhan és a Kárpáthy Zoltánban is a változás szükségességét, a közéleti 
szerepvállalás kérdését állította középpontba az író. Annak rajzával azonban, hogy 
Szentirmay Rudolf byroni pózai hogyan higgadnak egy liberális politikus megfontolt
ságává, adós marad; az olvasónak be kell érnie a lehetőség puszta felmutatásával, a 
honnan-hová ív két végpontjának az ábrázolásával, s nem sokkal elemzőbb a nábob 
megtérésének rajza sem. Kárpáthy Zoltán esetében pedig már ívről sincs szó, ő már 
a célhoz érkezettség megtestesítője. 

A változást sürgető közéleti szerep amolyan „noblesse obiige" Jókai elithősei szá
mára, amelyet azután tűzön-vízen keresztül vállalniuk kell. Maga az öreg nábob — 
mint ahogy azt többen megállapították — már nem tud megváltozni, mégha fel is is
meri és el is fogadja a változás szükségességét. 0 már csak fiában gondolkodhat a jövő 
felől. (Gyulai Pál öreg nemese pedig gyermekeiben sem látja a jövőt: az ő sorsuk nem 
az övének folytatása). A gondolkodásnak ezt a jövő felé terelését lehet hibáztatni, le
het azt mondani, hogy illúziókon alapuló folytonosság és jobbulás képét villantotta 
föl — , de nem lehet elvitatni kimozdító hatását. 

A Kárpáthy Zoltán már közelebbről utal a jelenre. Nemcsak azért, mert történetét 
alig másfél évtizeddel megírása elé helyezi írója, hanem azért is, mert a jelen nézőpont
ját a cselekmény szintjén is megjeleníti. A regény vége ugyanarra a színhelyre vezet el 
bennünket, ahol az elején beléptünk a történetbe. Kőcserepy valaha oly pompás sváb
hegyi kertjében, ahol pazar — bár balul sikerült — vendéglátásnak lehettünk tanúi, 
most az új tulajdonosok állnak egymást átölelve, az enyészet képein és a múlt idők 
emlékein elmerengve: „Künn a kertben el volt hagyva minden, míveletlen, elparlagult 
szőlő és kert; az utak benőve fűvel. A két fiatal szerető ott áll egymást átölelve; olyan 
szomorú mind a kettő — és mégis olyan boldogok!"2 Ezt, a regényben elfoglalt helyé
ből adódóan oly nagyhatású képet nem nehéz értelmezni. Az író azonban — ahogy 
a Nábobhoz — a Kárpáthy Zoltánhoz is csatolt Végszót, amelyben vezérfonalat is adott 
szándékainak értelmezéséhez: „Amik ott fel vannak hozva, mind históriai emlékek, s 
alig van közelebbi múltunkban szebb és vigasztalóbb pont, mint az, hogy országunk 
fővárosa miképp lett semmivé, és semmiből miképp emelkedett ki újra, miképp lett 

2 Kárpáthy Zoltán (kritikai kiadás), II. 237. 
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szebb, nagyobb és virulóbb, mint volt azelőtt. 
Ez nagy, honérdekű esemény ha nem is képzi alkatrészét regény hősöm élettörté

netének, de nagyobb mérvű képet állít mellé, mely ahhoz oly sokban hasonlatos: a 
mindent elvesztés és a mindent újra szerzés eszméi itt és amott."3 

Az olvasó, ha nem értett volna a regényből magából, most már a szinte a szerkesz
tői üzenetek célratörő modorában megfogalmazva is kézhez kapta a bátorítást és az 
útmutatás t . És a 60-as évtized közepéig még jó 10 éven át újra és újra ugyanezt kínál
ták neki a Jókai-regények. Nem mindegyik persze: nem érvényes ez például a Szegény 
gazdagokra, de a Felfordult világra, sem, amely nem annyira a múlt példáit, mint inkább 
a jelen sürgető feladatait vette számításba. A kiegyezés u tán írt, reformkorba vissza
vezető regényeket pedig éppoly joggal olvashatjuk a régi Magyarország szatíráinak, 
mint az új apoteózisának. Sőt — akárcsak Grünwald Béla hasonló célzatú történeti 
munkáiban — bennük is a bírálat, s nem a hódolat tárgya válik érdekessé, elevenné. 

Hasonlóképpen többféle írói megközelítést sugallnak az 1848/49-es regények is. A 
Mire megvénülünk 1848-ra is utaló epilógusától eltekintve, 1868-ig csupán két regény
ben: a Politikai divatokban4 és A kőszívű ember fiaiban állította 1848/49 eseményeit 
középpontba az író. 1875-81 között azonban három olyan könyvet is írt, melyek tör
téneteiben kitüntetett szerepet játszanak a forradalom és a szabadságharc napjai: 
Enyim, tied, övé; Egy az Isten; Akik kétszer halnak meg. A következő csaknem negyedszá
zadban újra csak két ilyen regényt publikált (A tengerszemű hölgy, 1890; A mi lengyelünk, 
1903). 

A sokak által a szabadságharc eposzának tartott A kőszívű ember fiai megírását 
követően hamarosan a hősi eszmények profanizálódásának, s a forradalom pusztító, 
romboló megnyilvánulásainak kérdései foglalkoztatják. Már a Politikai divatok és A 
kőszívű ember fiai néhány jelenete is fölvetett néhány zavarbaejtő kérdést, például a 
forradalom manipulálhatóságára, a kiéleződő forradalmi helyzetben bizonyos társa
dalmi csoportok pogrom-hajlandóságára, a forradalom sokarcúságára vonatkozóan. 
A Baradlay-fiúk története végén azonban mementóként ott állt Jenő halála, aki nem 
hitt a forradalomban, az ügyben, s mégis életét adta érte: „ . . . mert meghalni egy 
ügyért, melyet imádunk s melyben hiszünk — emberi becsvágy; ámde meghalni egy 
ügyért, melyet imádunk, de melyben sohasem hittünk — emberfölötti áldozat. 

Amazok »derék emberek«, de ez a »hős«."5 

It t ugyan még fölmagasztosul a kívülállók halála, áldozata, de a csaknem egy időben 
íródott regényben (A szerélem bolondjaiban) már 48/49 két elnyomorodott túlélőjét 
látjuk áldozatként: Világosit és Harter Nándort. 

E három műben már 1848/49-cel kapcsolatos szinte összes érzelmi-gondolati am
bivalenciáját megpendítette az író. A Politikai divatok forradalmi és ellenforradalmi 
kurzuslovagja, Bárzsing bizonyos értelemben Stomfai Gideonnak is, Rengeteginek is 
előképe. A 48-as hősök ellehetetlenülése (Pusztán), erkölcsi devalválódásuk (Harter) 
pedig Áldorfai Ince és Lippay Tihamér sorsában vetődik föl ismét. 

Az 1848/49-es (véres) nemzetiségi konfliktusok azonban csupán két (az 1870-es 
években íródott) regényében (Egy az Isten; Akik kétszer halnak meg) kapnak szerepet. 

3Kárpáthy Zoltán (kritikai kiadás), II. 240. 
4 A Politikai divatok ugyanakkor a régi Magyarország és a forradalom dicső korszaka elsüllye

désének regénye is. Nemcsak a komáromi szerencsétlenség leírásának szürrealisztikus vízalatti 
tablója tanúskodik erről, hanem az is, hogy az író többszőr is a búvár munkájához hasonlítja 
regényírói tevékenységét: „Olyan vagyok, mint a búvár, ki a tenger fenekén jár; odafenn tán a 
vihar zúg; ég és tenger ölelkezik, mesék óriási szörnyei verik egymást szárnyaikkal" (kritikai kia
dás, 150.). „Olyan vagyok, mint a búvár, ki a tenger fenekén j á r . . . Tört hajódeszkák úszkálnak 
körülem, ismerős halott arcok szállnak a vízfenékre alá, s tört horgonyba botlik lábam." (160.) 

5 A kőszívű ember fiai (kritikai kiadás), II. 255. 
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Jellemző, hogy az író mindkétszer külső okokra vezeti vissza az összecsapó ellentéteket 
— a Cagliari herceg önös céljai érdekében kitervelt véres provokációkat csakúgy, mint 
a pánszláv mozgalom kibontakozását. 

Az önkényuralmi és a provizórikus időszakot több művében egyidejűleg is ábrázolta 
Jókai: a Politikai divatok cselekményének utolsó harmada, Az új földesúr és a Szerelem 
bolondjai egész története a megírás jelenjében, illetve alig-múltjában pereg le. Végső 
soron ugyanez elmondható a Fekete gyémántokról is, amely ugyan 1870-ben íródott, 
cselekménye azonban mindössze 6-7 évvel azelőtti időpontban játszódik. Az 1870 
u tán keletkezett regények között természetesen megszaporodik e művek száma: az 
Enyim, tied, övé és az Akik kétszer kainak meg 2. része; az Egy az Isten epilógusa (utolsó 
fejezetei); A fekete vér; a De kár megvénülni; A tengerszemű hölgy* utolsó harmada és 
A mi lengyelünk 2. része. Több — nyilvánvalóan jelenidejű — könyvének történetét 
helyezi az 1867 utáni évekbe az író. Ezek között akad problematikájában is kifejezetten 
öregkori regény; a fin de siécle magyar mutációinak természetét is ábrázoló kiváló mű, 
s parabolikus társadalmi szatíra is. 

Valóságos történeti események 

Azért, hogy a meghatározottságot időben is fokozza, az író szívesen köti az elbe
szélés vagy a cselekmény szálait a regényeken belül legalább egyszer-kétszer konkrét 
történeti események időpontjaihoz.7 Emellett azután egyéb okokból is (hangulatfelidé
zés, rezonancia-keltés, sőt szimbólumépítés stb.) előkerülhetnek történelmi dátumok 
az elbeszélés menetében. Természetesen leggyakrabban 1848/49 nevezetes napjaihoz 
fűződő történeti eseményeket idéz fel az író:8 március 15-ikét, az aradi vésznapokat, 
a komáromi sziget-lét hónapjait, híres csatákat, ostromokat. Viszonylag gyakran hi
vatkozik a Martinovics-összeesküvés leleplezésének idejére, a felvidéki koleralázadás 
időszakára, azután pedig a porosz-osztrák, az olasz-osztrák, az amerikai polgárhábo
rú, a francia-porosz háború és a kommün egyes csatáira, harcaira. Az élet komédiásai; 
A lélekidomár; a Nincsen ördög és természetesen A jövő század regénye kritikai kiadásának 
jegyzetírói részletesen kitérnek arra, hogy Jókait valósággal sokkolták az 1870/71-es 
európai történések. A porosz-francia háború és a kommün eseményeiben az európai 
hadviselés és nagypolitika új, riasztó lehetőségeit pillantotta meg. S nem is az a kér
dés, hogy igaza volt-e vagy sem, hanem, hogy ennek kapcsán elsők között ismerte föl: 
a békének nincs más reális alternatívája, mint a teljes pusztulás. 

Az időtartara 

6 A tengerszemű hölgy 1848 elöttre visszaemlékező narrátora az idő célbeteljesítő, egyszersmind 
értékromboló hatásáról elmélkedik: „És még akkor mindaz fényes remény volt, ami most már 
csak borongó emlékezet. Maga a szabadság ritka gyémánt — akkor! — ma már úttöltő kavics, 
amin rajta járunk." (Kritikai kiadás), 52. Az arany emberben pedig az idő tőbbnemüsége is 
megjelenik; a cselekményt — egy harmadik időszemlélet nézőpontjáról tekintve — kétféle ídö 
pergeti le: a természeti és az üzleti. 

7 N A G Y Sándor, A hírlap hatása Jókai társadalmi regényeinek anyagára című írásában összefoglalja 
(néhányról megfeledkezve) azokat az egykorú (19. századi) történeti eseményeket, amelyeket a 
Jókai-regények megelenítenek. 

8 A szakirodalom Zsigmond fejtegetései nyomán hajlik arra, hogy a szabadságharc ábrázo
lásában csak a csodássá növelt heroikus mozzanatokat regisztrálja, s a számos kritikai elemet 
mellőzze. Ugyanígy — vagy helyesebben: éppen ezért — mellőzött kérdés az is, hogy a csúcsról 
való alábukás a köznapiasodás, egyszersmind a félbeszakadt ifjúkor problematikája, amely több 
regényét is meghatározza (Politikai divatok; A kőszívű ember fiai; Akik kétszer halnak meg; Enyém, 
tied, övé; A mi lengyelünk stb.), mennyire szoros kapcsolatban áll 48-49 kialakított képével. 
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Igen ri tkán korlátozódnak rövid időszakokra a Jókai-regények cselekményei, ame
lyeknek szinte mindegyike társadalmi változásoknak, egy vagy több, valahonnan vala
hová tar tó, vagy legalábbis elinduló (élet)útnak az ábrázolása. E regények világának 
meghatározott, kerek, egyszersmind valószerű voltát persze időbeli (ritkábban elő- és 
hátra-) utalások is biztosítják. A legrövidebb időtartamot átfogó regény a Szomorú 
napok; cselekményének egésze néhány nap alatt játszódik le. A Felfordult vüág hősei 
történetét kb. egy évnyi időszakban hozza közel az olvasóihoz az író (az epilógus ter
mészetesen messzebbre néz). Az Egy az Isten cselekményének nagy része egy év alatt 
játszódik le; az epilógus azonban itt mintegy tíz éves távlatot nyit Zboróy Blanka és 
Adorján Manasse sorsának. 7 regény fontosabb eseményei egy-két év alatt zajlanak 
le. 3-5 évet fognak át 6 regény és 10-20 — sőt talán még ennél is több — évet négy 
regény főbb cselekményszálai. 

Az epilógusokkal együt két, sőt három évtizedre széthúzódó (legtöbbször persze 
nagy időbeli ugrásokkal haladó) történetekre 1870 előtt csak elvétve találunk példát, 
1872-től kezdve azonban a regények több mint fele e csoportba sorolható. Mindebben 
az író megélt élményanyagának fokozatos és természetes növekedése éppúgy szerepet 
játszik, mint ennek az élményanyagnak állandó — tudatos vagy öntudat lan — értel
mezése és átértelmezése. Amíg korábban az egyszerre, egyidöben jelentkező ellent
mondásokra építette föl regényeinek szerkezetét, addig most az időbeli változásokban 
kifejlődő (általában véve a romlás tendenciája felé mutató) ellentéteket teszi meg a 
cselekmények pillérjévé. Éppen ezektől, a 70-es évektől kezdve kerül szembe — a re
gények tanúsága szerint — saját múltjával, eszményeivel. Ennek az értékválságnak, 
amelyet vagy a személyiség szétmorzsolódásának képével, vagy pedig az izolációnak, 
mint az önazonosság egyetlen menedékének fölmutatásával jelenít meg — az ábrázolt 
folyamatok leplezett jellegéből és önnön írói alkatából fakadóan — novelláiban és publi
cisztikai írásaiban nem tudja hiteles képét adni, csak regényeiben. Az írói kudarcként, 
hanyatlásként oly sokat emlegetett és oly kevéssé elemzett 70-es, 80-as évekbeli (sőt, 
az öregkori) regények a fogalmi feldolgozottság és az érzelmi kiérleltség változatos és 
sokszor egymásba átjátszott szintjein — miközben a századvég számos jelentős kér
dését fölvetik — tovább viszik, vagy inkább egyre élesebben rajzolják föl az író egész 
életmüvét átfogó dilemmát: az önálló személyiség és a társadalmi meghatározottságok 
ambivalenciáját. 

Á T É R 

A helyszínek 

Szembeötlő, milyen sokat utaznak Jókai hősei. Postakocsin, lóháton zötykölőd
nek, vonaton rázatják magukat; mennek hajóval, sajkával, gyalog, korcsolyán és re
pülőgépen. Jönnek hazafelé és menekülnek itthonról. Utaznak Észak-Amerikába, a 
szomszéd faluba, országgyűlésre és leánykérőbe, tanulmányi körútra, idegen földré
szekre; elzarándokolnak Tibetbe, kikötnek Japán partjain; óriás hegyeket másznak 
meg, keskeny csapásokon törnek előre; szalonkocsikban társalognak — szakadatlanul 
jönnek-mennek. 

A Kárpátoktól az Aldunáig, Törökországtól Észak-Amerikáig terjed a Jókai-regé
nyek földrajzi topográfiája. A cselekményekben kitüntetett fontossággal fölruházott 
helyszínek sem korlátozódnak csupán a történeti Magyarország területére; a magyar 
ügyek, magyar sorsok történetének színtereit nem egyszer Bécs vagy Párizs palotáiba, 
középületeibe, utcáiba helyezi az író. A 19. században játszódó regényeiben mintegy 
130 olyan (valódi vagy teremtett) helység szerepel, amely a történet (némelykor pedig 
a főhős személyének) alakulása szempontjából megkülönböztetett figyelmet érdemel
het. Egy részük a cselekmény lényegéhez kapcsolódik: meghatározó jelentőséggel és 
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jellemző erővel bír; más részük csupán díszletértékű jelzés. 
A kortárs olvasók számára ismerős, híven megjelenített, vagy valós elemekből meg

teremtett nagy fontosságú helyszínek sokszor nem csak a cselekmény hátterei, hanem 
átmenetileg nem egyszer az ábrázolás kizárólagos tárgyaivá is lesznek: az egyének 
meghatározottságait tárják elénk. Ugyanez mondható el az egyes helyszíneken belüli 
színterekről is.9 Ebben nem annyira a miliő-elmélet gépies alkalmazását fedezhetjük 
föl, mint inkább valamiféle naiv és — olykor a tudományosság csíráit is magában fog
laló — költői metaforikus társadalommagyarázat igényét, amely egyébként általában 
sem volt idegen a romantikus regény bizonyos törekvéseitől. 

A fontos helyszínek mintegy kétharmada a történeti Magyarország térképén helyez
hető el (60-ból 43). Ezen belül pedig sajátos szóródásban: 11 esetben a helyszín Pest; 
11-ben az Alföld; 6-ban a Felvidék különböző (legtöbbször csak általánosságban megne
vezett) falvai és városai. Ezután Komárom, majd Pozsony ill. Erdély különböző vidékei 
következnek: 4-4, illetve 3 esetben adnak keretet a cselekményeknek. A Dunántúl két
szer, Debrecen és a Délvidék egyszer jut kitüntetett szerephez. Ugyanezek a helyszínek 
(tájegységek) az epizód-jelentőségű történésekkel némileg másképpen kapcsolódnak 
össze. 

Jól látható, hogy az író megkülönböztetett fontosságot tulajdonított néhány táj
egységnek, városnak. Arra a kérdésre, hogy a konkrétan megnevezett és a riportszerű 
megelevenítés eszközeivel megrajzolt városi helyszínek közül miért éppen Pest, Ko
márom, Pozsony és Debrecen szerepel legtöbbször és a legnagyobb súllyal, egyszerű 
magyarázatot találni. Az író személyes sorsa éppoly szorosan összeforrt e városokkal, 
mint a 19. század első felének magyar történelme. 1848/49 legendáriuma felől tekint
ve pedig szinte jelképpé formálódott helységnevek ezek. Mindemellett föltűnő, hogy — 
bár felvidéki bányatelepek, erdőségek között megbúvó kis falvak, nemesi birtokok, főú
ri kastélyok leírásaival gyakran találkozunk — várost e tájakon egyáltalán nem jelenít 
meg. Ha mégis városi színteret követel meg a cselekmény, néhány vonással általános 
városképet vázol föl. Kassa, Lőcse, Bártfa régi, tiszteletet parancsoló helyszínei éppen 
olyan kevéssé tűnnek föl a jelenben játszódó Jókai-regények lapjain, mint a Mikszáth
vagy Krúdy-regények felejthetetlen felvidéki városkái. Míg történeti regényeinek cse
lekménye gyakran játszódik erdélyi színhelyeken, addig „társadalmi" regényei közül 
csupán négyben ju t fontos szerephez erdélyi település. Igaz, közülük háromban (a 
Szegény gazdagokban és az Egy az Isten 2. kötetében, valamint A fekete vérben) a szerep 
csaknem kizárólagossá válik. 

Föltűnő — Debrecent és Komáromot nem számítva — az alföldi és dunántúli színhe
lyek egyenlőtlen megoszlása. Az összes alföldi színhelyek száma (27) csaknem hétsze
rese az összes dunántúliénak. Ennek oka az, hogy a hagyományos nemesi életforma 
színtereit elsősorban alföldi tájakon10 helyezi el az író. Többségük kisebb-nagyobb 
erőfeszítéssel jól azonosítható: Kecskemét és környéke kétszer, a Közép-Tisza vidék, 
valamint Nagykálló és a Felső-Tisza vidéke ötször. Amíg azonban a dunántúli színhe
lyek mind név szerint megnevezett, valóságos földrajzi helységek (Balatonfüred, Zirc, 
Dudar), addig az alföldiek közül epizódjelleggel is csak elvétve akad egy-egy ilyen. 

Bécs kitüntetett fontossága a Jókai-mű vek topográfiájában első pillantásra is szem
beötlő. A császárváros négy regény cselekményében ju t jelentős szerephez (A szerelem 
bolondjai; A kőszívű ember fiai; Enyim, tied, övé; Az élet komédiásai), de 9 másik regény
ben is megjelenik kormányhivatalok, politikai, üzleti vállalkozások, egyetemek, szóra-

9 Bizonyos fokig hasonló szempontból tekintette át Babits, Halálfiai és Dabrowska, Éjjelek és 
nappalok c. regényét Kiss Gy. Csaba, Literatúra, 1985. 1-2., 74-86. 

10 Alföld-leírásai nemcsak Petőfi hatását mutatják (akire olykor név szerint is hivatkozik), ha
nem Eötvös, A falu jegyzőjének Alföld-képét, a Hazai rejtelmek tiszai jeleneteinek ihletését is. 
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kozások, társasági összejövetelek és a magánélet színtereként. Párizs — a 19. századi 
Európa fővárosa — azonban bizonyos értelemben Bécset is megelőzi: 5 regény fontos 
cselekményszálai kötődnek ide. Róma és Szentpétervár, Prága és London, Konstan
tinápoly és Brüsszel is föltűnik egy-egy regényben; fontos szerepet közülük azonban 
csak Róma játszik, az Egy az Isten történetében. 

A Jókai-regényekben az európai országok közül természetesen egyébként is Auszt
riához s a birodalomhoz kapcsolódik a legtöbb idegen (nem magyar) helyszín. Olyan 
fürdő- és gyógyhelyek, tanintézetek, csataterek, börtönök és hivatalok találhatók itt, 
amelyeken magyar emberek sorsa fordul meg, sőt dől el — , nem egyszer megmá-
síthatatlanul. Svájci, francia, német városok és tájak ritkán — s általában egy-egy 
epizódnyira, minden különösebb jelentés nélkül — villannak föl; kivétel (önértékénél 
fogva) Ermenonville és München, a festő város. 

Amerika legtöbbször csak a narráció szintjén jelenik meg: innen érkezik Párizsba 
a spleenes magyar arisztokrata ifjú, Szentirmay Rudolf az Egy magyar nábob cselek
ményének elején; ide menekül Tanussy Manó a szabadságharc bukása u tán , s a cső
deljárás elől ide szökik Diamant bankár. Dél-Amerikába küldi titka tudóját , második 
élete biztonságának veszélyeztetőjét Tímár Mihály. (Krisztyán dél-amerikai élményei
ről azonban az olvasó — akárcsak Tímár — csupán beszámolók alapján értesül: először 
a cég brazil igazgatójának leveléből, azután pedig a kalandos úton visszatért Krisz
tyán tói magától.) 

Szereplő helyszínként, azaz fontos cselekményrész színeként csupán két alkalom
mal jelenik meg észak-amerikai vidék: az Észak-Dél-háború zajától hangos Potomac 
mocsarai A szerelem bolondjaiban és a San Francisco melletti ültetvények az Enyim, 
tied, övében. 

Az egyetlen fontos egzotikus helyszínt — Japánt — Zárkány Napóleon történetének 
(egyik) záróakkordja idézi föl. A japán élet azonban kívül marad az ábrázoláson: a 
megkétszereződött sziget-lét színtere Az élet komédiásainak Japánja. 

Megfigyelhető, hogy nagyon sokszor csak keret az idegen helyszín; az ot tani tős
gyökeres élet — talán az író saját élményeinek hiányára is visszavezethetően — kívül 
reked raj ta . 

A tekintetben, hogy a cselekmény törzse egy, két vagy több földrajzi helyszínhez kö
tődik-e, a Jókai-regények meglehetősen változatos képet mutatnak. Úgy tetszik, hogy 
első alkotói korszakában gyakran szerkeszti a történetet egyetlen város, falu (és szű
kebb környezete) köré; olyan műve azonban ekkor sincs, amely kizárólag egyetlen egy 
helyszínhez kötődne, azaz a szereplőket megfosztaná a helyváltoztatás lehetőségétől. 
A korabeli magyar élet jellegzetességeként ábrázolja az utazást; még e szempontból 
legstatikusabb regényeiben is gyakori, hogy a hősök úton vannak. Talán nem is szo
rul bővebb magyarázatra ennek rejtett, sűrített, szimbolikus jelentése a kiútkeresés, a 
változtatás kényszerének fölismerése és e kényszernek való sokszor öntudat lan engedel
meskedés. Természetesen másról is szó van: éppen az ábrázolt (nemesi) élet jellegéből 
is adódik a sok utazás. A birtokos-lét elszigeteltségéből és a nemesi, vármegyei közélet
ből egyaránt fakad a helyváltoztatás vágya, kényszere és kötelezettsége; míg ugyanezt 
a városi élet (leszámítva a céhlegények előírásszerű utazásait) éppen nem teszi szüksé
gessé: a városi polgárok élete nem kedvez a pikareszk műfajnak, a feudális birtokosoké 
azonban igen. 

Az egypólusú (általában csak a kiindulópontra visszatérő kisebb uta t megengedő), 
a kizárólag az Alföldön vagy a Felföldön játszódó regények (Hétköznapok; Szomorú na
pok; A régi jó táblabírák; Az új földesúr) mellett már igen korán megjelennek a kétpólusú 
regények is. Bennük az egymástól földrajzi tekintetben is távol lévő két helyszín már 
önmagában is az életmódok, fölfogások, sőt a társadalmi fejlettség némelykor szélsősé
ges különbözőségeit jelzi. Tipikusan ilyen például a Szegény gazdagok vagy a Kárpáthy 
Zoltán cselekménye. 
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Az Egy magyar nábobbsni részben anekdotikus formába rendezetten, részben — hoz
zásimulva a cselekmény didaktikus vonásaihoz — enumeratív-szociografikus, részben 
pedig román cos jelleggel ábrázolva, három földrajzi pilléren nyugszik a cselekmény. Az 
elparlagiasodott (alföldi) nemesi, polgári és nagyvilági élet színtereit Kárpátfalva (és 
Kunmadaras), Pozsony és Párizs testesíti meg. E regényben az utazás, mint az egyik 
világból a másikba való átlépés természetes módja, a történet lényegéhez tartozik.11 

Az egyes földrajzi helyszíneken belül a színterek hasonló szembeállítása figyelhe
tő meg: egy-egy polgári vagy nemesi magánház, templom, vagy az Országgyűlés belső 
terei ugyanolyan élesen és éppoly világos tartalmi konzekvenciákat hordozva különül
nek el egymástól, mint az alföldi nemesi birtokok és a polgáriasult városok világa. 
Túlszerkesztettségre vall, hogy az író ugyanazon helység különféle épületeivel jelení
ti meg az életmódok, életfölfogások különbségeit (Hétköznapok); mélyebb hatást kelt 
azonban, amikor egyetlen épület kapcsán ábrázolja ugyanezt, így viseli az idő múlá
sának, de főként a tulajdonosváltozásnak a jeleit magán a bernócfalvi kastély A régi 
jó táblabír áJcha,n. 

Míg 1867 előtt — a helyszínek tekintetében — főleg egy- vagy kétközpontú cselek
mények töltik ki Jókai regényeit, 1867 után egy ideig nem ritka, hogy az író figyelme 
3-4, sőt olykor 5 fontos földrajzi helyszín között oszlik meg; A kőszívű ember fiai: Bécs, 
Nemesdomb, a Felvidék; Fekete gyémántok: Bondavár, Pest, Párizs stb. Ezekben a re
gényekben — akárcsak a határozottan kétközpontú Az arany ember ben — az utazás, 
az útonlevés válik meghatározó állapottá. 

Az arany ember egész története konkrét és elvont értelemben egyaránt úton (sőt vá
laszúton) játszódik le. Ugyanezt elmondhatjuk (a különbségeket megengedve) az Es 
mégis mozog a föld, az Enyém, tied, övé és Az élet komédiásai című regényekről is. Mind
egyik történet középpontjában egy önazonosságát, saját személyiségét kereső hős áll, 
s amíg Jenőy Kálmán végülis okulva (főleg az országon belüli) „tanulmányútjaiból", 
megtalálja önmagát, közösségi feladatait, küldetését, addig Áldorfait szétmorzsolják 
az utak — főként a „visszautak" — , Zárkány Napóleont pedig éppen a személyes szféra 
fontosságára döbbentik rá. 

A kőszívű ember fiaiban az egyes szereplők által megtett utak mint rejtett szerkezet 
tartják össze a cselekményt, sőt kifejezik az egyes jellemek értékeit is. Milyen más 
Ödön és Richárd nagyívű (messziről induló), megpróbáltatásokkal teli, a személyes 
karrierről való önkéntes lemondáson mint kiindulóponton alapuló, hazafelé tartó útja, 
mint Jenőé, aki az anyai védőszárnyak alatt hagyja el Bécset és a hivatali előmenetelt. 
S mindhármukétól mennyire elüt Tallérossy Zebulon csigavonalba kunkorodó (hol 
nemzetőri őrnagyként, hol kényszerű muszka vezetőként való) téblábolása a Felvidéken. 

Az Egy az Isten szinte megismétli a másik erdélyi színhelyű könyv kétpólusú szer
kezetét. Benne azonban az út sokkal fontosabb szerepet kap, mint a Szegény gazda
gokban; de dramaturgiailag nem válik egyenértékűvé a két pólussal, Blanka életének 
két, egymástól élesen szétváló részének színhelyeivel: Rómával és Torockóval. (Hogy 
ez a polarizáltság a katolicizmus és protestantizmus, a valós és virtuális közösség, a 
nagyvilági és a munkásélet, a szerepjátszás és az önazonosság, a dekadencia és az élet
erő ellentétpárjain kívül még mi mindent fejez ki, azt a regény részletesebb elemzése 
lenne hivatott földeríteni.) 

Még akkor is egy hely színű cselekménynek értelmezhető az Akik kétszer halnak meg 
története, ha különösen sok, kevésbé fontos színhelyről s hatalmas utakról is esik szó 

11Abellino Párizsból érkezik a cselekmény elején; Szentirmay Rudolf Amerikából, majd Pá
rizsból; Barna Sándor Párizsból; Kárpáthy János Kunmadarasról utazik Pozsonyba, Fanny és 
Teréz Pozsonyból Kárpátfalvára — hogy a kisebb utakat, amelyeket finom hálóként szövik át a 
cselekményt, most ne is említsük. 
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benne. A legtisztábban megrajzolt apa-fiú képletet megerősítve, A kiskirályok kétpó
lusú történetében földrajzilag csupán az egyik pólus rögzített: az apáé (Tuhutum vár
megye); a másik, a fiúé lebegő, ide-oda mozduló. Igaz, a cselekmény során a két pólus 
közti távolság állandóan változik (egyszer még szinte el is tűnik: a fiú — átmenetileg — 
hazatér, hogy azután örökre eltávolodjék); végülis azonban a lehető legnagyobbá nő: 
Manó feleségestől Amerikában telepszik le. Ha eltekintünk a helyváltoztatásokban 
feltűnően gazdag A tengerszemű hölgy és a De kár megvénülni cselekményétől — amelye
ket végülis a történetmondók stabil helyzete és látószöge ellenpontoz — úgy tetszik, 
hogy A lélekidomár zárja le a többközpontú regények sorát. Ebben a könyvben a kö
telesség-kötelezettség minduntalan fölbukkanó motívuma zavarja meg a lényegi egy-
központúság érvényesülését, amely egyébként természetesen fakadna a főhős, Lándory 
legbensőbb hajlamaiból. (Kormánybiztosi megbízatás; Godiva sorsáért való aggodal
mak; a Lis Blanc-kincs visszaszolgáltatása; a megbántott férfi önérzet kinyilvánítása 
stb.). 

Az öreg Jókai a Nincsen ördög és A mi lengyelünk cselekményét építi egymással tar
talmi polarizáltságban álló két helyszínre — az utak persze itt is döntő fontosságúak 
lesznek. 

A gazdag szegények (a nem magyar tárgyú Ahol a pénz nem Isten mellett) az egyetlen, 
szinte kizárólagosan egy földrajzi színhelyen (s csupán néhány színtéren) játszódó 
regénye Jókainak: itt a külváros izolált, enkláve-jellege fontos szerephez jut a történet 
mögöttes tartalmaiban. 

A színterek 

A bensőséges és közösségi színterek száma figyelemre méltóan eltér egymástól: az 
utóbbi csaknem háromszorosa az előbbinek.12 Ez a magánházak (kastélyok, kúri
ák), kertek és a középületek, közterek, utcák, ligetek aránya. Az intim és közösségi 
események száma azonban még nagyobb különbséget mutat ; ritkább ugyanis, hogy 
közösségi rendeltetésű színtér intim jelenetet keretezzen — mint ennek ellenkezője. 

A természeti színterek13 pedig mindenre alkalmasak Jókai világában is; a legtel
jesebb bensőségesség éppúgy megvalósulhat bennük vagy rajtuk, mint a remetei el-
vonultság; szerelmi idillnek éppen úgy hátteréül szolgálhatnak, mint tumultuózus 
csatajeleneteknek, népünnepélyeknek, stb. 

A szorosan vett magán- vagy családi élet — néhány természeti színtértől eltekintve 
— mintegy 90 szobabelsőben játszódik. Ugyanakkor e szobák felének falai között élénk 
a társasági élet, sőt a szalonokba, a kastélyok termeibe vagy parkjaiba olykor-olykor 
a közélet, néhányszor pedig az üzleti élet is beköltözik.14 

A nemesi magánházat több regény is az évszázados nemesi jogok és kiváltságok 
megtestesítőjeként állítja az olvasó elé. A magánház emellett természetesen mást is 
jelent: az élet elkülönülő köreit, a magánszférát annak minden változatosságával, 
rendi, vagyoni és szemléleti meghatározottságával. 

1 2 A kb. 230 közösségi színtérrel (középületek, hivatalok, üzlethelyiségek, birtokok, iskolák, szín
házak, kaszinók, vendéglök, közlekedési eszközök, utcák, terek, erődítmények, börtönök, temetők, 
templomok, csataterek stb.) szemben 87 magánház áll. 

1 3 A körülbelül 100 természeti színtér nagyon változatos: a Senki szigetét, a Kárpátok csúcsait, 
a Bükk rengetegeit, a viharos Keleti-tengert, a Dnyepert és a Balaton jégtábláit egyaránt nagy 
megjelenítő erővel idézi elénk az író. 

14 Az intim enteriőrök közül is kitűnik hangsúlyozott izoláltságával a nöi szoba, sőt két alkalom
mal a budoár. A magánszféra tüntető elkülönülése éppen a budoár esetében önmaga ellentétébe 
fordul át: a szerelmi fészek közügyek intézésének színterévé válik. 
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A közösségi színterekhez kapcsolódó események közül leggyakrabban nyilvános ün
nepélyeket, szertartásokat, különféle reprezentációs alkalmat jelenítenek meg a re
gények: — átlagosan kettőt. Szinte minden regényben szerepel egy-egy bál, estély 
vagy egyéb összejövetel, csakúgy mint színházi, cirkuszi eagy operai előadás, valamint 
társaságban történő utazás. Ugyancsak gyakoriak a bírói tárgyalások és politikai ren
dezvények s a különféle törvényes eljárások, valamint előkészületeik. Mindezeknél 
lényegesen kevesebbszer jelennek meg az iskolák, kórházak és fürdők. 

Az egyes regényekben is változó a nyilvános és személyes (intim) színterek aránya 
és szerepe. A Hétköznapokban többnyire a cselekmény előterében jelenik meg a ma
gánszféra, míg a nyilvános élet színterei a hátteret rajzolják ki. A Szomorú napoibban 
•— a történet jellegénél fogva — közösségi épületek, közterületek is az előtérbe nyomul
nak. Az Egy magyar nábob és a Kárpáthy Zoltán jelenetei világosan megmutatják, hogy 
az író szerint a reformkori nemesi hősök életét általában a nyilvános színterek határoz
ták meg: politikai, törvénykezési, társaséleti és reprezentációs helyszínek és alkalmak 
gazdag változatosságban jelennek meg mindkét regényben. Munka közben például 
viszonylag kevés hőst látunk; leggyakrabban az ügyvédi iroda vagy a birtok jelenik 
meg munkahelyként, majd a színház, az üzlet és műhely. (Az iparosokon kívül fizikai 
munkavégzés közben többnyire csak elit-(fő)hőseit ábrázolja az író: Wesselényit, Kár
páthy Zoltánt, Garanvölgyi Aladárt, Berend Ivánt; de Lippayt is látjuk levesfőzés és 
elsősegélynyújtás közepette.) 

Az Egy magyar ná&o&ban a szigorú értelemben vett magánéleti színterek többsé
ge bensoséget, melegséget, szeretetteljes érzelmeket sugároz: Boltay és Teréz háza; a 
Kárpáthy-kastély Fanny beköltözése után; a Szentirmay kastély stb. A régi jó táblabí-
ró&ban a magánélet színtereinek egy részén — elsősorban Krénfy házában — drámai 
feszültségeket hordozó közösségi akciók játszódnak le. Az író e könyvében már má
sodszor ábrázolja az óvott magánszférának éppen a jogi túlszabályozottságból fakadó 
torzulásait. Krénfy háza nem a személyiség önállóságának, hanem a közösségellenes-
ségnek a szimbóluma. Ugyancsak negatív színben tűnik föl a Szegény gazdagok számos 
magánkörben játszódó jelenete: a kivétel Juon Táré és Mariora kunyhója, amely
ben — míg Fatia Negra-Hátszegi tönkre nem teszi — az igazi boldogság és szeretet 
uralkodik. (A Lapussa-házban a pénz zsarnoksága j u t t a t t a uralomra a képmutatást; 
Hátszegi kastélyában a háziúr sötét titka; Kengyelessynél a léhaság.) 

A Mire megvénülünk és Az új földesúr azok a kiegyezés előtt írt regényei Jókainak, 
amelyekben a cselekmény elő- és hátterében egyaránt a magánélet színterei állnak. 

Jókai 1867 előtt megformált nemesi hősei között Topándy Samu a magánszféra igazi 
bajnoka: az ő háza valóságos sziget a reprezentáló középnemesség tengerében; az élet 
zavaró körülményeit azonban minden erőfeszítés ellenére sem tudja kívülrekeszteni; 
elméleti elzárkózó: különc és nem újtípusú ember. 

Bizonyos fokig hasonló karakter Garanvölgyi Ádám is, de az ő elzárkózása politikai 
demonstráció, amelyben a közösségi meghatározottságok föloldják magukban a belső 
hajlamokat. Az új földesúr — miközben a magánéletbe visszahúzódó passzív ellenállás 
értékeinek rajzát nyújtotta — az értékek anakronisztikussá válásának folyamatát 
is megragadta. Az író e regényben világosan olvasói tud tá ra adta, hogy a közélet 
színtereinek pusztulása, hiánya komoly gondot okoz és bojkottálása sem tar tha tó 
fönn sokáig. 

A Felfordult világ cselekménye túlnyomórészt vendégségekbe, ünnepségekbe jelene-
tezve kerül az olvasó elé. Minthogy e regény nyilvánvalóan a különféle reprezentációk 
(presztízsek) regénye, még a magánházak is elsősorban a különféle presztízsek érvé
nyesítésének színtereiként jelennek meg benne. 

Politikai divatokbaji válik élesen ketté a magánházak világa. E skízis előképe már 
az Egy magyar nábobb&n is fölmerül, de Boltay vidéki házát és Szentirmayék vagy Kár
páthy János kastélyait még egyértelműen a rendi meghatározottságon fölépülő életfor-
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mák különbségei választják el egymástól. A Politikai divatokban a nemesi magánházak 
egy része az intimitás, a családi élet (özvegy Lévayné háza, Judit lakása), más részük 
pedig a reprezentáció színtereiként jelenik meg (Holdváry-ház, Volozov-kastély, Sze-
rafin ot thona stb.). Ez a kettősség figyelhető meg Világosiék pusztai lakása (majd 
Harter-Szívós Elemér családi köre), valamint Lemming palotája között. Baradlayék 
nemesdombi kastélya a rendi presztízs kerete, míg kőrösszigeti házuk a magánélet 
bensőségesebb tereit a sziget szerűség, az izoláltság vonásaival őrzi. 

A reprezentálás hamis módjait, a csak reprezentáló életvitelek szinte szükségkép
peni hazugságait általában az otthonok enteriőrjének és a kerteknek a bemutatá
sával leplezi le az író. Szép példája ennek Kárpáthy János kastélyának, Kőcserepy 
svábhegyi kertjének, Krénfy otthonának, az öreg Borcz lakásának, Torhányi „mulató 
szigetének", Csollán Berti házának vagy a Cagliari-palotának a leírása. 

Az arany emberben a magánház az üzletház jellegzetességeit viseli magán, a titkolt 
szerelem színhelye pedig egyre inkább az otthonnal, a par excellence magánszférával 
lesz azonos. Ez a regény a boldog magánélet szigetszerüségét hirdeti (szószerinti és 
átvitt értelemben is). A Senki szigete a hazugságokon fölépült élet ellenpontjaként 
jelenik meg. A regény cselekménye egy választási folyamat ábrázolása: a legbensőbb 
hajlamok tisztázása közben a személyi szabadság, az önazonosság megtalálásának, 
egyszersmind a társadalmi értékek visszafordíthatatlan torzulásának rajza bontakozik 
ki. 

A szerelem bolondjainak farkasvölgyi háza u tán egyre többször jelennek meg a sze
relmi fészkek a legintimebb, legszemélyesebb magánélet színtereként. A Fekete gyémán
tokban ilyenek a kéjencségtől a nagyapai érzésekig eljutó Tibald herceg által Evilának 
vásárolt paloták, s bizonyos fokig és bizonyos ideig ilyen a Senki szigete is Tímár 
Mihály számára. Ilyen a titkos szoba az Áldorfai által Belle Ange-nak ajándéko
zott bécsi palotában. Másképpen kapcsolódik a Senki szigetéhez az a kis Tisza-sziget, 
amely Manó és Lizandra paradicsomi boldogságának színtere lesz. 

Az Es mégis mozog a földben ugyan gazdag változatossággal jelennek meg a magán
élet színhelyei az ábrázolt korszaknak megfelelően, de szinte mindegyikre a rendi-tár
sadalmi reprezentáció nyomja rá a bélyegét. Intimitásnak és önállóságnak együttes 
jelenléte csupán a paraszt- és az iparoshősök (Tóth Máté és Tseresnyés) házait jel
lemzi. Ugyanez mondható el A fekete gyémántok esetében is; itt a mérnök Berend Iván 
legénylakása és a szuverén művész, Belényi ot thona képviseli a független magánszfé
rát. 

A Jókai-regényekben a főúri házaknak szinte sohasem jellemzője az intimitás, csak 
Fanny boldogtalansága és Szentirmayék családi boldogsága kivétel ez alól. Az arisz
tokrata-ház voltaképpen nem magánház a szó polgári értelmében, és a középnemesi 
kúriák sajátos — mert széles közösségi alapokon nyugvó — bensőségessége is hi
ányzik belőle. De ugyanígy ritkán háborítatlan a magánszféra a vagyonos kereskedő
vagy bankárházakban is: itt is, ott is a reprezentáció és a „ház" érdeke határozza meg 
a bennük folyó életet. A feltétlen bensősegesseget csupán az egyszerű házaknak, a 
parasztokéinak, a munkás életet folytatókéinak ajándékozza az író. A Szentirmay-, 
Kárpáthy-, Somlyóházy-, Baradlay-, Ponthay-, Decséry-, Bondaváry-, Etelváry- és 
a Temetvényi-ház politikai-közéleti terep is: gyűlések, tanácskozások, szervezkedések 
színtere. S ugyanez mondható el a köznemesi Tanussy-fivérek (elsősorban Decebál), 
sőt bizonyos ideig Lippay Tihamér házáról is. 

Éles fordulatot jelez azonban — a színtereket tekintve — A tengerszemű hölgy, a 
Nincsen ördög, a De kár megvénülni és az Öreg ember nem vén ember című regény. A 
személyes szféra, az intimitás jelenlétét itt már elsősorban a konzekvensen végigvitt 
— sőt, két esetben meg is duplázott — első személyű előadásmód biztosítja. Mind A 
tengerszemű hölgy, mind pedig a Nincsen ördög esetében a főhős tété a tété meséli el 
kalandját a kerettörténet narrátorának, s a mesehallgatás intim színterei így legalább 
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olyan fontosakká válnak, mint az elbeszélt eseményekben felidézettek. Ezen túl pedig 
— miután a De kár megvénülni és az Öreg ember nem vén ember is szerelmi történet (ek)et 
mond el, s többnyire ez a felidézett érzés határozza meg az elbeszélés látószögét, a 
helyszínek inkább csak háttérként jelennek meg; önálló szerepet ritkán játszanak, 
annál inkább a hangulati ellenpontét. 

Föltűnően — a Szomorú napokra, emlékeztetően — kevés színtéren bonyolódik A fe
kete vér cselekménye. A benne fölvetett kérdés illusztrálásához nincs is szükség többre, 
de a jelenetezés kiszámított ökonomikussága művészileg nem válik előnyére: végülis 
minden kiszámított és lekerekített benne. A regénynek tisztán a személyes szféra kö
rébe sorolható színterei csaknem kizárólag a cigányélet köréből kerülnek ki, s ezek 
között természetesen van jelen a zene, a zenélés is. A művészet, mint a személyes 
szféra tökéletesen zárt, ámde virtuális színtere (amely ugyanakkor valóságosan is kö
zösségi) már az Eppur si muovéban is megjelent (háromféle formában is: az irodalom, 
a színházművészet és a festészet alkotásainak ábrázolásában). 

A Mi lengyelünkben azután a személyes szféra együtt lehetetlenül el az élet színte
reinek elkopásával, s a nyilvános színterek devalválódásával a személyes és közösségi 
védettség föllazulása során. 

A város és falu — vagy inkább a városi és falusi Magyarország — ellentéte ott fe
szül a Jókai-regényekben is: a vidéki helyszínek csupán mintegy kétharmadát teszik ki 
a városiaknak.15 A tágabb keret-helyszínek éppúgy meghatározhatják az ott élőket, 
mint az épületek a bennük lakókat. A vidéki kúriák, kastélyok külleme messziről árul
kodik uraik életmódjáról, életstratégiájáról, sőt személyiségéről is. Minthogy az épület 
és az enteriőrök reprezentációs terepként is szolgálnak, kiválóan alkalmasak a hősök 
társadalmi helyzetének jellemzésére. Úgy tetszik, az írónak egyéb fontos közlendője is 
van, ha enteriőrök leírásába kezd. A Nábobban — a Kárpáthy-kastély átrendeződé
se kapcsán — a kastély urának régi és új életét jellemzi. A Kárpáthy Zoltánban Fanny 
lezárt szobái a le nem zárult múltat idézik; Az új földesúrban a lomokkal teli régi ház 
— Aladár itt elrejtett levelei folytán — a szeretetet és a hűséget. (Jókai őszinte hí
ve István bácsi okoskodásának: „Hiába, lom nélkül nincs régi ház, / Iparlovagnak új 
csak mindene"1 6). 

A Politikai divatokban — noha sok magánházba, sőt palotába vezet el a cselekmény 
— az öreg Lávayné lakásának leírására szenteli a legnagyobb figyelmet az író. Ennek 
a kemény, puritán, egyedül élő öregasszonynak a háza tükör, amelyben minden őt 
magát tükrözi vissza. Itt nem összejövetelek, ünnepélyek, vendégségek határozzák meg 
a légkört, hanem a belső rend tárgyiasulása: egy konzekvensen leélt élet rekvizitumai 
(halvány visszfénye ennek Belényiék lakása Párizsban). 

Az arany emberben a Brazovics-ház szobabelsőjéről sokkal kevesebbet tudunk meg, 
mint a Senki szigetén lévő házról. A Brazovics-, majd Tímár-házban az írói figyelem, 
mint fénysugár, egy-egy tárgyra irányul csupán: élesen rajzolja ki egy-egy kép, író
asztal, lámpás, tükör körvonalait, de a szoba többi részét homályban hagyja. Teréza 
Senki szigeti házának és kertjének bemutatásakor az elbeszélő elidőz egy-egy részleten, 
egyszersmind átfogó pillantással az egészet is fölméri. Teréza kertjének és házának le
írását a közelítő látószög, a szigetre (haza) érkező Tímár Mihály látószöge határozza 
meg. Ugyanezt mondhatjuk el a kunyhó-motívum többi (Az arany embert megelőző 
és az azt követő) megjelenítéséről: az író a bensőségesség érzetét egyre közeledő, az 
épületben, majd az enteriőrben — esetleg a kertben — végleges megfigyelői pont-

15 A statisztikai adatok (ezzel szemben) azt mutatják, hogy Magyarországon 1869-ben a lakosság 
14,8; 1890-ben 16,9; míg 1910-ben 20,4%-a lakik városban. (M. CsÁKY,Die Gesellschafi. In Dos 
Zeitalter Kaiser Franz Josephs. 2. teil. 1880-1916. Glanz und Elend, 44.) 

16 MADÁCH Imre, A civilizátor. 
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ra helyezkedő látószöggel akarja fokozni. A társasági, üzleti, rendi stb. reprezentáció 
különféle formáival szemben — amelyek Jókai világának főúri, nemesi és nagypolgári 
otthonait egyaránt jellemzik — a kunyhók a természettel való harmonikus kapcsolatot, 
egyszersmind lakói munkáját, azaz független önmagukat reprezentálják. A „kunyhó" 
az önazonosság, a teljes élet szimbólumává lett. Egyértelműen — sőt talán a dida-
xis némi árnyalatával — állította ezt az olvasók elé Az arany ember néhány, a Senki 
szigetén házat építő, Tímár Mihályt bemutató jelenete. 

A sziget-mozzanatot, a társadalomtól való különállást azonban nemcsak a kuny
hók, olykor kúriák, sőt paloták is megtestesíthetik. A lélekidomárbaxi például Lándory 
bartafalvi háza és birtoka a szuverén életvezetés szigeteként tűnik föl. Az Akik kétszer 
halnak mezben az otthontalanság magán- és közéletre kiterjedő totalitását egy ház-
belső leírásával érzékelteti az író. Az elbukott szabadságharc u tán amerikai útjáról 
hazatérő Illavay otthonának leírásában egy ország általános fizikai, anyagi és szelle
mi elnyomorodásának képei a Himnusz halk parafrázisaként sejlenek föl: „ . . . bezárta 
az ajtókat s egyedül maradt . 

Milyen nagyon egyedül! 
Még sajátmagát sem találta otthon."1 7 

Szélsőséges példája a szigetszerűen elkülönülő enteriőrnek Temet vény i Pálma po
zsonyi háza, a bűnhődés e különös hajléka,18 amelyből az élet tudatosan van kire
kesztve; lélektelen gépezetek népesítik be, amelyek hátborzongató életszerűségükkel 
örök mementói az elhagyott kinti világnak. 

Mintegy ellentéte Pálma grófnő házának az élethez visszatalálni igyekvő Fiammá 
grófnő szobája Dumány párizsi palotájában: «Ajtó nem volt rajta; nehéz brokátfüg-
göny takarta félig a bejárást. A belépő csakugyan azt hihette, hogy a tündérország 
tárul föl előtte. Volt valami hasonlatosság a Capri-szigeti kék barlang é* e szoba kö
zött. Kék világításban minden. Szemközt valami nagy lugasforma látszott, amerikai 
folyondárokból, s annak a hátteréből jött a világosság a szobába. S ez a háttér egy 
végtelennek látszó télikertet mutatot t , csoportosítva üde, virágzó, tropikus növényzet
tel. S e kelet-indiai pagonyban tarka-barka apró madársereg repkedett, csicsergett az 
örökzöld lombok között, veszekedve a fészkek mellett. Az egész télikert felülről kapta 
a világítást, s ez tette olyan tündér-grottaszerűvé a budoár félhomályát. 

S hogy a télikert növényzetének kipárolgó ábrájától gutaütést ne kapjon az em
ber, az egész nyílás el volt zárva valami átlátszó lemezzel. Csakhogy ez a lemez nem 
üvegből volt, hanem vízből. Valami folytonos vízesés képezett egy olyan üvegvékony
ságú lemezt a télikert és a budoár között, hogy azon keresztül lehetett látni. Ez az 
állandó vízablak zárta el a télikert forró és fűszereit legét a budoártól. A madárkák is 
óvakodtak annak nekirepülni. Egy rugó nyomásával meg lehetett szüntetni az átjáró 
előtti vízesést, s akkor be lehetett lépni a télikertbe."19 

A mégoly különös enteriőröknél is hosszasabb és költőibb leírásokat szán az író a 
kertekére, a parkokéra. A kert sokszor nem is annyira kerete a történéseknek, mint 
inkább életformák, életvitelek, attitűdök megtestesülése. A kert gyakran rejtett vá
gyak, vonzalmak szimbólumokban való kivetülése, a tudat talan megnyilatkozási kerete 
(ilyen például a Hétköznapok titkos fészke, vagy a Senki szigetének kertje). Mindemel
lett a középkorig visszanyúló virágszimbolika és a korai romantika kertkultusza is nyo
mot hagyott Jókai műveiben. Gondoljunk csak Fanny kedvenc fáira, vagy Tarnóczy 

17 Akik kétszer halnak meg (kritikai kiadás) I. 284. 
18 Míg az idősebb kortárs osztrák író, Stifter művészetében — elsősorban Nachsommer c. re

gényében — még csupán utópikus életmodell a ház és a kert, az érett Jókai emellett már az 
elzárkózás őnbüntetés, illetve pusztulás jellegét is hangsúlyozza. 

19 Nincsen ördög (kritikai kiadás), 37-38. 
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Irénke és Világosi Ilonka kis kertjére, Cipra virágaira, Tukmányi Dienes különös rózsá
ira: az elnyomottak, a szomorúak, a gyámoltalanok és a különcök vigaszaira. Ahogy 
a női munka Jókai szemében nem más, mint néma vallomás készítője vágyairól, han
gulatairól — , a sajátkezüleg müveit kert is titkos érzelmekről vall. Az elkötelezetten 
kertészkedő és panteista hajlamát alig leplező Jókai a növényeket — s különösen a 
fákat — lelkes élőlényeknek tekintette, és a kertet teremtésnek: „44 év előtt választot
tam ki magamnak e helyet (olyan évben, amikor jó volt elbújva lenni), nem is én: a 
Gondviselés hozta elém; elhagyott kőbánya volt, rókának, kígyónak, tüskés borznak 
bozóttal benőtt tanyája. És most egy paradicsom, amit el nem cserélnék Semiramis 
függőkertjeiért. Minden lombos fa saját ültetésem, minden gyümölcsfa saját ojtásom: 
maga a termőföld: Isten segélyével az én saját alkotásom."20 

A középületek (s kisebb részben utcák, terek, szabad területek) a nyilvános élet 
színtereiként a bennük (rajtuk) zajló események által váltak meghatározóvá. Ezek az 
események általában szervezettek, megrendezettek, rituális rend szerint bonyolódnak 
le, s ábrázolásuk enumeratív (vagypedig a kiüresedettséget leplező) irányzatos jelle
ge is elüt a spontán események leírásának lázas mozgalmasságától. Különösen sok 
megrendezett közösségi eseményt örökítenek meg Jókai regényei. Ha valaki kíváncsi a 
korabeli (vidéki) népünnepélyek, a főispáni beiktatások, a különféle avatóünnepségek, 
estélyek, bálok, megye- és országgyűlések, választási rendezvények, sőt a törvényes 
eljárások hangulatára, külsőségeire, lefolyásának rendjére — e művekből bőséges el
igazítást kaphat. Ugyancsak talál anyagot a vallásos rítusok u tán kutató érdeklődő 
is: esküvőket, temetéseket szép számmal örökítettek meg e regények. 

A nyilvánosság hétköznapibb színterein szokásos viselkedési formákra általában 
sokkal közelebbi pillantást vetett az író. A viszonylag gyakori utazási jelenetek föl
tűnően plasztikus képet adnak a kor utazási szokásairól, az „utazó" szereplőkről. 
Ugyanez mondható el más, alkalmilag összeverődött közösségek társas szokásainak 
ábrázolásáról is: színházi, cirkuszi, csárdai, kocsmai tablókról s egyéb, egyes elemei
ben ritualizálódótt eseményekről, mint például párbajról, vadászatról. 

Nem egyszer jelenít meg Jókai olyan közösségi eseményeket nyílt színtereken, ame
lyek során fölbomlik a szabályozottság, a rituális jelleg, megzavarodik a szereptisztá
zottság. Ezek többnyire szerencsétlenségek, némelykor spontán tömegmegmozdulások. 
A szerepzavarodottság az egyensúlyi helyzet mielőbbi visszaállítását követeli, s az író 
ezt azzal együtt ábrázolja, hogy a régi szerepek a katasztrófa idején és helyén nem 
tarthatók, új szabályok kellenek. Ezért van az, hogy a katasztrófák (árvíz, tűzvész, 
vonat-, hajó- stb. szerencsétlenségek) Jókai műveiben nagy egyéniségek kiválásával 
is együtt járnak. A rendkívüli helyzetek nemcsak áldozatokat, hanem hősöket és ve
zetőket is követelnek: így lép föl Chataquela és Szentirmay a párizsi tűzvész idején; 
ilyen Kárpáthy Zoltán és (Wesselényi) Miklós, valamint Garanvölgyi Aladár21 helyt
állása a nagy árvizek alkalmával; Fenyéri és Lippay fellépése az éhínség napjaiban; 
Pusztai életmentő akciója a komáromi hídszerencsétlenségnél; Richárd erélyes viselke
dése a gyújtogatásra készülő csőcselékkel szemben; Tímár lélekjelenléte az elszabadult 
hajómalom megfékezésekor; Berend Iván heroikus munkája a bányatüz áldozatainak 
mentésénél. Mindezek hidegfejű döntéshozókat és bátor kivitelezőket igénylő hely-

20 Solitudo. In Jókai Hátrahagyott Művei, 5. 332. lap. Sötér finom meglátása szerint: „Jókai 
nemcsak álmai különös világát építette föl maga köré, hanem ennek egy kézzelfoghatóbb, élő 
változatát is: A kertet." (SŐTÉR István, Jókai Mór. In Félkör, 306.) Regényei kertjeiben is így 
fonódik össze ábránd és valóság, botanika és költészet. 

21 Említésre méltó, hogy Az új földesúr-beli árvíz megjelenítéséről a Jókaihoz egyébként oly 
igen szigorú Péterfy így ír: „ . . . elevensége, tiszta kirajzófasra nézve hamarjában csak Stendhal 
Waterlooi csatáját (mesteri leírás!) említhetném.'1 PÉTERFY Jenő, Jókai Mór. In Válogatott művei, 
629. 
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zetek, s Jókai nem szalasztja el az alkalmat, hogy kedvenc hőseit ne csak az élet 
mindennapjaiban, hanem a rendkívüli helyzetekben is tökéletesnek mutassa meg. 

A regényekben szerepeltetett közismert (alig másfél tucatnyi) középület közül csak 
néhányról22 ad részletes leírást az író, s végső soron ugyanez mondható el a tipikus
nak tekinthető épületekről: megyeházákról, templomokról, színházakról, bíróságokról, 
iskolákról stb. is. A középületek ugyanis e regényekben főként a bennük zajló esemé
nyek miatt válnak fontossá, keretként szolgálnak és csak ritkán válnak monumentu
mokká — amilyennek például a Magyar Kancellária épületét ábrázolja az író Az élet 
komédiásaiban. 

Föltűnő azonban, hogy az 1870-es évektől kezdve milyen sokszor visszatérnek Jó
kai regényeiben (bár meghatározó szerepet sohasem kapnak) a valaha szent hajlék
nak tartott épületek, a templomok, kripták funkcióváltásának, profán célokra való 
felhasználásának motívumai. Az arany emierben Fabulát, a Tímár üzleti és magáné
leti manőverei révén meggazdagodott hajdani kormányost foglalkoztatja a gondolat, 
hogy megvegye és lakóépület céljára hasznosítsa a neki oly igen tetsző komáromi zsi
nagógát. A fekete gyemantokha.il a Theudelinda grófnő cselédsége használja tivornyái 
helyéül a Bondaváry grófok hajdani kriptáját. Az Akik kétszer halnak meg cselekményé
ben fontos szerepet kap egy romos épület, egy valamikori huszita templom, amelyet 
eljegyzési lakoma céljaira éppúgy alkalmasnak találnak, mint titkos politikai tanács
kozások színhelyéül. Az Egy az Istenben a Monasteria (egy hegytetőre épített zárda 
és kápolna) a román fölkelők főhadiszállása lesz. A mi lengyelünkben pedig valóságos 
brain-storming folyik abból a célból, hogy mire is használják a kegyúri jogon magán
tulajdonba visszaszállt, hívők híján elnéptelenedett görögkeleti templomot. Az ötletek 
igen változatosak: legyen búcsújáróhely a birtokon fölfakadó vízforrással összekötte
tésben; legyen ásványtani és zoológiai múzeum, börtön vagy faragóiskola, serfőzöhely, 
a szlovák Matica kaszinója, nazarénus imaház; legyen biztosítva s azután felgyújtva 
(így kettős haszon várható: pénzt lát belőle a tulajdonos és a város céljaira felszabadul 
az értékes telek); végül azután magánszínház lesz, majd később a főhős által sajátos 
módon értelmezett „buddhizmus" hajléka. (Érdekes fényt vet e motívum valóságos 
alapjára A mi lengyelünk e részletéhez fűzött írói jegyzet.2a) 

A jelenség azonban már nem volt új akkor sem; a köztudatban még bizonnyal élt a 

22 A Pesti Magyar (Nemzeti) Színház; a komáromi vár; az aradi és a kufsteini várbörtön; a 
carszkoje szelői palota; a Neugebäude, a Magyar Tudományos Akadémia; a debreceni Kollégium; 
a Budai Vár —ezen belül a nádori palota —; az alcsuti nádori kastély; a zirci cisztercita rendház; 
a bécsi Magyar Kancellária épülete; a sixtusi kápolna; a vatikáni pápai palota; a budai királyi 
palota; a Sándor utcai Országgyűlés épülete; a brüsszeli börze. 

2 3 „De nehogy azzal vádoltassam, hogy én itt most a legvakmerőbb fikcióval teremtek lehetetlen 
tényeket, el kell mondanom ez alkalommal, hogy én magam is részt vettem egy ilyen ténykedés
ben. Nagykőrös városában történt, ugyanazon korban, amelyben regényem meséje folyik, hogy 
az utolsó görög, aki még a városban élt, onnan távozni készült. Ez volt Tomori (Theodorovich) 
Anasztáz, a körösi kollégium mathesisprofesszora, ki egy milliomos nagybátyát örökölve, kated
rájáról lelépett, s beállt földesúrnak. Eltávozását nagyszerű búcsúlakomával ünnepelte meg, 
melyre tanártársait és hajdani barátait meginvitálta. Azoknak a száma pedig nagy volt. Ott 
volt Arany János, Tompa Mihály, Szilágyi Sándor, Salamon Ferenc, Losonczy László, Vadnay 
Károly, Ballagi Mór, Gyulai Pál, Mentovich Ferenc és a többek között csekély magam. A hívek 
nélkül maradt görög templomot a város már korábban kiadta lakásul Mentovich tanárnak, aki 
annak belsejét e lakoma alkalmára telefestette tréfás karikatúrákkal. Hát bizony ebben a szeku
larizált görög templomban mulatott az a víg társaság egy szép őszi éjszakán, világos virradatig. 
Ez történt a krími háború idején. A falra festett torzképek ennek az eseményeit tették gúny tár
gyává. Ez alkalommal láttam Arany Jánost táncolni: soha többet más halandó nem részesült 
ebben." A mi lengyelünk (kritikai kiadás), 325. 
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II. József-i rendeletek nyomán tucatjával megszüntetett rendházak, kápolnák különös 
hasznosításának emléke (mint például a majki kamalduli rendház és szerzeteslakások 
együttese, amelyeket először raktárhelyiségnek használt egy bérlő, majd vadászkas
télyként és személyzeti lakásokként a kegyúri család). Hívő nélkül maradt templomok 
látszatéletéről szó esik a Fekete gyémántokban, és a Kiskirályokban is. 

A megszentelt helyek átváltozását, profanizálódását először talán A régi jó tábla-
btrákbaxi ábrázolta az író; noha itt nem templomról, hanem egy középkori, fényét és 
tekintélyét vesztett lovagvárról van szó: „Elmúltak a boldog idők is, hol a vándor 
héber-ivadék ingyen thaht tal és prémes bőrökkel szolgált az útját elzáró apró király
káknak; megfordult az idő, az izmaelita lett az úr és ő szedi a száraz fáról a gyümölcsöt 

A várárokból kivágták a sánckarókat s helyüket beültették burgundi-répával, a 
lőrésekből ablakokat vágtak, s a kazamatákban göbölyöket hizlalnak. A pompás kor
ridoron végig, melyek griffmadaras rácsozatán hajdan, a lovagi tornák alatt címeres 
szőnyegek lobogtak alá, most az esett juhok bőrei vannak kiteregetve a napra; a kasza-
tömlöcből igen könnyű trágyatermet rögtönözni; még inkább tanúsítja az új átalakító 
leleményességét az, hogy a nyolcszegletű tornyot, melynek ablakaiba a szélrózsa min
den irányából jövő vihar megbotlik, gabonaszeleltetőnek idomította. 

Ama terem, ahol egykor a brenóci urak ittak, [... ] az mostan birkanyíró; [... ] 
a híres kínzóteremben most barmokat vágnak s tulok- és ürühullákkal paródiázzák 
a múlt század rettenetesebb vérjeleneteit. Színültig áll sajtos döbözökkel a kripta-
bejárat, s visszaijeszti rettentő sajtszagával hűvös koporsóikba a ravatalok vándor 
szellemeit; teleaggatták a vértes vasember nyakát és karjait hagymakoszorúkkal, s a 
márványmedencékben, ahol a brenóci delnők játszottak az úszkáló aranyhalacskák-
kal^most kormos szolgáló mosogat konyhai limlomot."24 

És végül ugyanilyen leértékelődés figyelhető meg a 48-asság, a forradalmiság sze
repeit játszó hősök némelyikénél is. Nem a tudatos és haszonelvű szerepváltogatókra, 
színpadias szerep játszókra gondolok itt (mert számos ilyen hőse is van Jókainak), ha
nem azokra, akik elromlanak, akik hősöknek indultak és — hogy az előbbi képnél 
maradjak — lovagvárból szatócsüzlet raktárává silányultak. A legmarkánsabb pél
dája ennek Harter Nándor A szerelem bolondjaiból, de végső soron ugyanezt példázza 
Áldorfai Ince vagy Lippay Tihamér életútja is. Vagyis a hősök — és az itt említettek 
mind 1848/49 hősei! — éppúgy elveszíthetik hősi mivoltukat, mint a megszentelt he
lyek eredeti funkciójukat, és éppen úgy, mint azok, a megszentségtelenítettség zavaró 
érzetét keltik a szemlélőben. A hősök profanizálódását (de nem vulgarizálódását!) Jó
kai egyébként nemcsak természetesnek, hanem szükségesnek is tartja. Hiszen mi más 
magyarázhatja, hogy szabadsághősökből kétkezi munkásokká, politikusokká, mérnö
kökké átalakuló alakjai végülis mitsem veszítenek hősi aurájukból? Gondoljunk csak 
Garanvölgyi Aladárra, Baradlay Richárdra, Berend Ivánra, Tanussy Manóra, Lán-
dory Bertalanra, Negrotin Kázmérra. A hősöknél tehát nem a funkcióváltás okozza az 
érték változását (csökkenést vagy növekedést), hanem a belső tartalékok, az erkölcsi 
szilárdság, a törvényekhez való értelmes — de nem elvtelen — ragaszkodás megléte 
vagy hiánya. Eredendő belső gyöngeségek, a döntési következetlenségek, a teherbí
róképesség hiánya, elkényeztetettség és más fogyatékosságok okozzák a hősök (nem 
tragikus!) bukását — , hőssé pedig a rendkívüli körülmények tették őket. 

A megszentelt helyiségek elértéktelenedésének folyamata mellett vissza-visszatérő 
motívum Jókai regényeiben a szent helynek a természetben való kijelölése. Esküvők 
például, amelyeket fák lombjai és az ég kékje alatt, a szabadban tartanak (Az arany 

24 A régi jó táblabírák (kritikai kiadás), 71. 

183 



ember és A kiskirályok felejthetetlen jelenetei)25 nemcsak az irodalomtörténészek által 
kiemelt Ádám-Éva-Paradicsom allúzióval kapcsolódnak a fenti témakörhöz, hanem a 
Rousseau-ra visszautaló „természet=templom" motívummal is.26 

Anna Fábri 

LES RAPPORTS DE TEMPS ET DE LIEU DANS LES ROMANS DE MCEURS DE 
JÓKAI 

L'étude comprend deux chapitres d 'une monographie plus vaste qui, ä l'aide des méthodes 
interprétatives sociologiques et statistiques, analyse l'univers des romans de Jókai, ayant pour 
théátre la Hongrie du 19e siécle. L'action de la majeure partié de ces romans se joue au passé 
récent par rapport du moment de leur écriture, mais puisqu'il s'agit d'une carriére littéraire de 
plus de 50 ans, le sens du passé récent est différent dans les différentes époques. Aux années 
de la répression, c'est l'exemple et la consolation — par laquelle on peut suggérer la possibilité 
de dépasser le présent, aprés la création de la monarchie dualiste, un champ d'analyse pour 
examiner les origines des processus de perte de valeur et d'idéaux de plus en plus généraux. 
Par la durée de leur action, ces romans sönt également trés variés, tout de mérne les romans de 
carriére se multiplient essentiellement aux années qui suivent le compromis historique austro-
hongrois. Plus tót, la structure des romans était basée sur les contradictions qui se manifestent 
simultanément, maintenant les bases de l'action se sönt formées par les conflits provoqués des 
changements de temps. Les théátres importants des actions de deux tiers des romans analysés 
se trouvent sur la territoire de la Hongrie historique. D'importance plus grandé, parmi les villes, 
sönt seulement Pest, Pozsony, Debrecen et la ville natale de l'écrivain: Komárom, parmi les 
provinces la Grande Plaine et certaines régions du Nord. Parmi les sites étrangers on rencontre 
le plus souvent Paris et Vienne. Ces choix, ä cóté de la définition reelle par la matiére représentée, 
reflétent également les tendances de la vision de l'écrivain. 

II y a une répartition spécifique de ces romans par le nombre des lieux; les différentes scénes 
symbolisent souvent de difFérents modéles de mode de vie. Les lieux privés et les scénes de 
communauté, le rapport des extérieurs et des intérieurs et leurs röles se varient dans l'ceuvre, 
mais généralement les scénes communautaires recoivent le róle décisif. 

25 A gazdag szegények öregeinek „esküvője" sem templomban volt, „nem az oltárnál, nem a vi
aszgyertyák mellett, hanem csak egy virágos kökény bokornál, a csillagok ragyogása mellet t . . . " . 
(kritikai kiadás), 161. 

26 Súlyos problémát vetnek fel tehát azok az író által igenelt (sőt példaként állított) grandiózus 
természetátalakítások, amelyek néhány regényében dramaturgiailag oly fontos szerepet játszanak 
(Felfordult világ; Kiskirályok; A mi lengyelünk és bizonyos mértékben még Az új földesúr is). Az 
igazság azonban az, hogy a természet ellen elkövetett erőszakosságok közül a leginkább, sőt 
talán egyedül az ép fák kiirtását ítéli el az író. 
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