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7 . 

E cikk kezdés és befejezés fogásait, művészetét elsősorban az író 1850-es években készült 
„beszély"-ein kívánja megvizsgálni. Akkori kisepikai termése mennyiségben is hatalmas, érték
ben pedig jócskán felülmúlja a megelőző, illetve elkövetkező év tizedekét. Ha a nagyobb, regény
számba menő munkákat (A kétszarvú ember, A khámok utódja stb.) mellőzzük, szemünkbe 
tűnik, hogy a gazdag kincstár nem áttekinthetetlen, a nagyszámú írást aránylag könnyű 
néhány határozottabban kirajzolódó csoportba osztani: világosan elválnak egymástól azok, 
melyek megformálásukban a mesére, mitológiai vagy népies mondára, illetőleg az anekdotára 
emlékeztetnek. Természetes, hogy az utóbbiak tartománya különösen gazdag: nemzetközi 
pályát megfutott, pl. a Dictionnaire de l'amourból merített, irodalmiasan lecsiszolódott törté
netek mellett tömérdek az élőszájról hallott, azon frissiben lejegyzett eset, amely egyaránt 
lehet a paraszti, kurtanemesi, avagy kollégiumi közösség „közköltészetének" tanújele. A meg
maradt nagy tömegből ismét elkülöníthetők a francia romantikától ihletettek, mert ezekre 
az izgalmas és zsúfol cselekmény, bűnügyek, valamint a morbid szenvedélyek halmozása jel
lemző, érzékletesebb környezetrajz nemigen akad bennük. Végül itt vannak a Jókai egyéni 
stílusát képviselők. Olyan összetett hangulatú, kissé hosszabb novellákra gondolunk, mint 
A két menyasszony, A nagyenyedi két fűzfa, Háromszéki leányok, A peregrinus, A falu bolondjai, 
a századvégiekből: A béka, A vén emberek nyara. Ezekben lecsiszolódtak a romantika szélső
ségei, az irányzat inkább a hazafias pátoszban, optimizmusban, egyes eszményített jellemek
ben él, míg a környezetrajz s a gyakori humoros, kicsinyítő szemlélet az egésznek realisztikus 
színezetet biztosít. E kisebb egységen belül persze nagy árnyalati eltérések vannak aszerint, 
hogy a pátosz, hazafias eszményítés pólusa felé tart inkább az adott elbeszélés (A két meny
asszony, Az utolsó budai basa), vagy inkább a realista ízű életképtechnika uralkodik el (A pereg
rinus, A béka). 

E novellatípusok már címválasztásban is elütnek egymástól. A mesés és a franciás darabok 
bizarr, érthetetlen, illetve a várakozást erősen felcsigázó és meghökkentő címet kapnak 
(A caldaria, Az achaemenidion, A bizebán, Négy óra egy voltán fenekén, 10 millió dollár; az 
Álmodád c. Ősmonda). A magyaros életképeknek köznapibb a megnevezésük (A hazajáró lélek, 
Kedves atyafiak), míg a hazafias irányzatosság sokszor erősen emfatikus, metaforás címeket 
követel (A tűzön át az égbe). 

Jókai ösztönösen ír, ám ösztönös müvésziességgel, ezért nemegyszer már a címnek jósló, 
előreutaló jelleget ad, érezteti vele történet kifejlését, fordulópontját. A komor lezárást sejteti: 
Az utolsó budai basa, A megölt ország, Egy halálraítélt. Derűs hangulatot és határozott döntést 
sugall ellenben: Mégsem lesz belőle tekintetes asszony (itt ugyanis az a dilemma a főszereplő előtt, 
fiskális lesz-e vagy marad az apai mészárszék mellett, mely esetben nem illeti meg majd sem őt, 
sem házanépét a tekintetes megszólítás). 

A különleges, illetőleg a könnyen félreérthető elnevezések persze magyarázatot követelnek, 
s így adva is van sokszor az első bekezdés. Nemcsak arról értesülünk A bizebán elején, kik vol
tak a „bizebánok", hanem arról is; ez esetben a „hazajáró lélek" nem jelent valami lánccal 
csörgő, fehér lepedőben járó (...) másvilági nem tom kicsodát". A Vándoroljatok ki kezdetben 
valóban azt írja körül, hogy a Üazafiatlan felszólításnak megvan a maga létjogosultsága: „Légy 
hidegvérű. Hát mi érdeme van arra a nemzetnek, hogy szeresd, hogy hozzá tartozó légy?" stb. 
A cím természetesen ellentétes a végtanulsággal. 

A gyakori alcímek arra utalnak, hogy keretes elbeszéléssel van dolgunk, de ezek aránylag 
nem nagyszámúak. Kiváltképp kicsiny azon novellák száma, amelyekben a keret kidolgozott, 
s valóban látjuk az egyénített elbeszélőt, amint reneszánsz hagyomány szerint szűkebb tár
saság középpontjában előadja mondókáját. írónk ugyan tüntetően kacérkodott a Boccaccio-
párhuzammal, hiszen egyik gyűjteményét Decameronmk, a másikat tréfásan KMameronmk 
keresztelte el, azonban már a keret elhalványítása, a kötet teljesen laza fölépítése is mutatja, 
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hogy kettőjük közt külsőséges volt a kapcsolat. A cím, alcím Jókainál olykor valamilyen fiktív 
naplóra, levélre, krónikára céloz (Egy komondor naplója, Egy bál: Egy kisasszony teveléből), 
csakhogy keveset törődik a kérdéses irat megszerzésének magyarázatával. Az ilyesfajta „ráma" 
regényei között is ritkaság számba megy, mindössze a Szerelem bolondjaiban lelhetünk több 
részből álló keretes elbeszélést. 

Keveset ügyel a keretben megadott elbeszélői nézőpont fenntartására. Kitűnő a Szózszor-
szépek indítása: a szerző íróasztalán áll a tatárjárás idején Esztergom alatt levágott Karadzim 
kán koponyája, amely a költő felszólítására beszámol a város ostromáról. A fikció azonban 
indokolatlanul eltűnik: a barbár vezér egészen magyar szempontból nézi az eseményeket. 

S most lássunk egy sort Jókai alcímeiből, illetve a keretet megvillantó jelzéseiből: A kény-
leien mulatság (Egy öreg báró fecsegéseiből), Libapásztor (Egy öreg anyóka meséli unokáinak), 
A csillagos szoba (Beszéli az, akivel megtörtént), továbbá: Egy poétaviselt ember levele, Egy 
komondor naplója stb. 

Ami a szorosabban vett kezdést illeti, sokkal egyszerűbb az általa elhanyagolt, pedig a XIX. 
században népszerű megoldásokat felsorolni, mint a saját igen sokszínű gyakorlatáról képet 
adni. Környezetfestés, tájleírás bevezető funkcióval sokkal ritkább nála, mint a kortársi 
realista elbeszélőknél, Gyulainál meg Arany Jánosnál. Ne feledjük, hogy A fösvény halála 
s Az egy régi udvarház utolsó gazdája ugyanúgy miliőrajzzal indul, mint Arany töredékei 
(Látogatás egy barátomnál, A kétablakú ház). Még fontosabb az effajta kezdő tablók elütő jellege. 
Aranynál leltározó pontosság figyelhető meg, ami — kivált az utóbbi „beszélytöredék" 
esetén — valóságos kicsinyeskedéssé válik. Ez írónktól egészen idegen, annál inkább kedveli 
indításul a festői motívumot, még igénytelenebb zsánerképeiben is több a nyelvi ötletességre 
törekvés a részletező kedvnél. Történelmi novelláiban szintén a könnyed vázlathoz, a jelennel 
összevetéshez vonzódik, kerüli a forrásokra támaszkodó helyszínrajzokat, meglepetésként hat, 
amikor Az utolsó budai öasában ilyenre bukkanunk. A korai írások operanyitányként zengő 
patetikus prózaversei — amelyeknek alaphangja a sors igazságtalansága, az ember eltorzult-
sága miatti háborgás — gyakran egy-egy tájképet is elénk vetítenek az első bekezdések után. 
Sivatag és szfinksz borong Az aegyptusi rózsa elején. Az átkozott ház első lapján elhagyott épület 
kietlenkedik, rejtélyes betűvéset, félelmetes óceáni hajóroncs ragadja meg máskor az olvasó 
figyelmét az expozícióban (A gonosz lélek, Adamante). E leírásokat kérdés követi, amelyre 
visszhangként felel az egész további cselekmény. Az efféle iniciáléktól szinte szabadulni sem 
tudott a Vadon virágai (1848) ifjú szerzője, akinek modorossá váló technikájára e ponton már 
Zsigmond Ferenc felfigyelt, s az eljárás ősét Victor Hugo Párizsi Notre-Dame-\ában mutatta ki.1 

Kézenfekvő az epikus munkát a főalak(ok) jellemzésével, a róla (róluk) kiformálódott köz
véleménnyel indítani. Az író mégis gyéren él e megoldással, legföljebb a környezet ítéletét fog
lalja össze a figuráról csattanósan: „Azt beszélik Borsos István uramról, hogy ő nagyon okos 
ember mindig, amikor nem iszik" (Kötél áztatva jó). Ezzel a bemutatás megtörtént, s a követ
kező bekezdésben apró esetek igazolják a megállapítás igazságát. E technika jól összevág 
Jókainak a mélyebb jellemrajz s különösen az elemzés iránti közömbösségével, ekként a kivé
telek valóban pusztán a szabályt erősítik (a Kötél áztatva jó hangütéséhez hasonló: Kertész a 
csatatéren, Veszélyes sakkjáték c. novelláké). 

Akármennyire is a dús, lebilincselő cselekményesség mestere Jókai, mégis csupán novelláinak 
bizonyos része kezdődik történéssel. Általában a bűnügyi, franciás romantikájú, valamint a 
tömör, anekdotikus elbeszélések típusaiban kerül élre nála a cselekmény első mozzanata. Más 
a helyzet az inkább életképes, lassúbb folyású kisepikával vagy azon darabjaival, ahol pátosza 
szabadul fel. Az efféléket többnyire bölcselkedő hangütéssel, érzelmektől átitatott reflexiókkal 
vezeti be, legalábbis szerzői közléshez folyamodik, tartózkodva hőseinek megszólaltatásától. 
Jócskán akadtak ugyan akkoriban hívei a párbeszédes indításnak, kivált a csevegő, francia 
„feuilletonokat" másolgató kisebbek sorából. Már a korabeli elméleti irodalom jellegzetes pél
dának tartotta ilyen tekintetben Degré Alajost, amint ez P. Szathmárynak A beszély elmélete 
c. dolgozatából kitetszik: „(...) személyei kitűnő szivar füstje mellett, ha férfiak, thea asztal 
körül, vagy táncközben, ha nők, egyszerre beszélni kezdenek, jó ha az író egyelőre nevöket 
megmondja."2 Azonban Jókai nem rokonszenvezett az ilyen újítással. Regényei közül talán 
mindössze A szegény gazdagok, továbbá Az élet komédiásai él e fogással, s alig egy-kettő elbeszé
léseiből (pl. Én lehettem volna az, A gyerkőc). 

Sőt, nem elégedett meg a történelmi daraboknál szokásos korrajzi nyitánnyal „beszélyei"-
ben, hanem gyakran indított a témához alig tartozó narrátori monológgal. Nem állt e téren 
egyedül! „Ez élőbeszédek sokszor históriai vagy politikai cikkekké nőnek ki" — elmélkedett 
a konvencióról enyhe gúnnyal P. Szathmáry, majd hozzátette: „sőt az sem rendkívüli, hogy 
épen természettani vagy nemzetgazdasági értekezést találunk". A következőkben Szathmáry 

1ZSIOMOND Ferenc: Jókai. Bp. 1924. 59-60., 381. 
z P. SZATHMÁRY Károly: A beszély elmélete. Pest 1868. 38. 
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igyekezett a megjegyzés élét elvenni a mesterére szórt dicsérettel: „E hiba a magyar beszély-
irodalomban is elharapózott, ( . . .) [Jókai] azon ritka nyelv-bűbájt, mely sajátja, rendesen itt 
ragyogtatja legjobban."3 

1848 előtti novelláinak élen álló bekezdéseiben gyakran olvashatók a style coupé hatáskereső 
formájában megfogalmazott világfájdalmas elmélkedések (pl. A gonosz lélek, A bűntárs). 
Ugyanily általános Jókainál Bach idején a kezdő reflexió nemzeti színezetű tárgy választása: 
hol kis népek, európaiaktól megvetett fajok kálváriájáról ír (A megölt ország), hol ünnepélyes, 
szónoki kérdésekkel keresi a népdal ősforrását (A népdalok hőse). Magát a megszemélyesített 
nemzetet szólítja meg rendkívül hosszan Az utolsó budai basa s részben az Egy bukott angyal 
elején. Hétköznapibb, derűsebb eszmefuttatás áll a Sylvester éjszakák első lapján; megtudhatjuk 
belőle, hányféle szeszélye van Magyarországon az időjárásnak az óesztendő utolsó napján. 
E sok klímaváltozat aztán sorjában visszatér az elbeszélésben. 

Az elmondottak azt a már régebben kifejtett megállapítást igazolják, hogy írónk az aukto-
rális elbeszélőforma híve,4 nem igyekszik beleolvadni alakjaiba, hanem tőlük határozottan füg
getlenülve, magasabb nézőpontra emelkedve tekinti át az életet, készíti elő az olvasót a feltáruló 
konfliktusokra, jelképekre. Szerzői öntudata mégsem terjed odáig, hogy az elkezdődő történést 
nyíltan fikciónak, saját fantáziatermékének nyilvánítsa. Holott a virágzó német romantika 
ezt nagyonis megtette ! Mint láttuk, Jókai még azt sem igen szereti leszögezni: a novella meg
történt dolgok hű visszaadása, regemondás valós alapon. Többnyire nem minősíti, nem kere
tezi a narrátort eláruló mondatoknál műveit, szeretné, ha azok megelevenedő életdarabként 
hatnának. Ezen az sem változtat, hogy aránylag sokszor folyamodik ősi epikai alakzatokhoz, 
amelyek az elbeszélői aktus kifejezését tartalmazzák: „Ha meg akarjátok hallgatni, meghall
játok, ha nem akarjátok hallgatni, nem halljátok" (Xelenhoa és Toipingvang); „Elmondom 
tinektek, milyen halála volt Arriának" (Arria).5 Mindez számára csupán archaizáló nyelvi 
bújócska, nem pedig komoly törekvés elbeszélői fensőbbségének megmutatására vagy éppen 
szubjektív hangütésre! 

2. 

A befejezésre irányul vizsgálódásunk a továbbiakban. Nem kétséges, hogy a fölépítés e sza
kaszán követelőbben, kisebb áttétellel jelenik meg a művész világképe, erkölcsi értéktudata, 
mint a semlegesebb, természeténél fogva technikaibb jellegű bevezetésben és megkezdésben. 
Drámák mintájára Jókai novellaírásában is megkülönböztethetjük a komédia jellegzetes lezá
rását éppúgy, mint a színműét. E két típusban az értékesebb szereplők és eszmék—magatar
tások diadalmaskodnak, hol kemény harcban, hol játékosabb eszközökkel, álértékeket szét
pukkasztva. Éles határt vonni e két kategória közé aligha lehet. Lebegőbbé teszi, megfosztja 
súlyától a művekben többnyire megbúvó meseiség még a nem komikus ellenféllel folytatott 
küzdelmet is. A „modern" tárgyúak közül jó példa erre Az egyhuszasos leány, a történelmiekből 
meg a Mennyei parittyakövek. 

Bármily nagyszámú Jókai kedvező kimenetelű elbeszélése, ezúttal mégsem velük foglalko
zunk. Részint Mikszáthtól, Zsigmond Ferenctől, de elsősorban Szinnyei Ferenctől beható 
figyelmet kaptak eddig. Aztán minden kiválóságuk mellett is kevesebb eszmei—poétikai kérdés 
vetődik fel velük kapcsolatban, mint a tragikus, illetve elégiái kicsengésűeknél. Szembetaláljuk 
majd magunkat a tragikumfajták s a tragikum mellőzésének, tompításának problémájával 
éppúgy, mint általában a nyomasztó hatású lezárás feloldását szolgáló törekvésekkel. 

Az ötvenes években nem a napfényes befejezések mestere az író. A tragikus megoldások 
többnyire idegenek tőle, amint ez ismert regényeiből is kitűnik,6 annál több húrja van a gyászra: 
gyakori motívuma a korai halál, visszahozhatatlan ifjúság, letűnt dicsőség. Ha mégis tragikus 
alakot rajzol, nem olyat választ, aki gőgjével, elhatalmasodó szenvedélyével vétkezik, hanem 
az igaz ügy vértanúinak állít emléket. Már 48-ban foglalkoztatja a császári bosszú elől öngyil
kosságba menekülő Arria és Paetus sorsa (Egy római polgárnő), és a zsarnokok bátor áldozatai 
az önkényuralom alatti novellahősök arcképcsarnokában természetesen nagy helyet kapnak. 
Vesztüket gyakran egy megátalkodott cselszövő okozza, s ebben a késő szentimentalizmus 
nála egyébként is erőteljes hatása csillan fel. Ilyen helyzettel nemcsak a keleti témájúakban 
találkozunk (Shirin), mivel a Budavárát elsőként visszavívó Petneházy szintén féltékenység 
szülte orgyilkosság áldozata (Az utolsó budai basa). 

»I. m. 36. 
«Vö.: NAGY Miklós: Jókai . Pp. 1968. 3 4 2 - 3 4 4 . 
»ZSIGMOND Ferenc: i. m. 382. 
«ZSIGMOND Ferenc: i. m. 149,-NAGY Miklós: i. m. 6 8 - 6 9 , 8 8 - 8 9 . 
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Mindössze egy-két francia romatikájú „beszély"-ében dolgozta ki a meggondolatlansággal 
eljátszott boldogság meseelemét, amely Arany meg Kemény számára alapvető fontosságú. 
Hihetetlenül felcsigázott féltékenység vezet merő gyanakvásból kirobbant feleséggyilkosságra 
A láthatatlan seb lezárásában, s ennek már a Csataképekben felbukkan az előzménye (Találkozás 
ismerősökkel, Nő és szerető). Gyakrabban jelenik meg egy telivér romantikus jellemképlet: 
a hős egyetlen (súlyos) megaláztatás hatására kivetkőzik önmagából, majd ördöggé válva mél
tán bűnhődik. Ilyen az Egy női szó c. Decameron-darabban Ciprus uralkodója. Csakhogy való
jában még az efféle tragikus pályák ideje sem jött el. Később, hanyatló korszakában válogatja 
ki a történelemből a kiáltó emberi fordulatokat, amidőn az Ocskayak, lőcsei szépasszonyok 
lélektani rejtélye izgatja, vagy A dagői torony rejtélyes lakói után kíváncsiskodik. 

A Világost követő tömeges megtorlás mozzanatai joggal keltették Jókaiban azt az eszmét, 
hogy a derekakra kiszámíthatatlan megpróbáltatások várnak az életben. Majd mindig enyhí
tette a lesújtó felismerést a gonoszok bűnhődésének látványával, esetleg jóslatával. így joggal 
merül fel a kérdés: akad-e példa arra, hogy teljesen szakítva a költői igazságszolgáltatás 
akkor általánosan hirdetett elvével, negatív alakjait boldogította? Bár e megoldás a francia 
regény számos realista mesterének sajátja — Balzacot. pl. „a bűn diadalának" festésével 
vádolták Magyarországon századunk elején is —, mégsem nevezhető egyedül vagy döntően 
a realizmus vívmányának. Meghökkent, arcul csap, a romlott társadalom ellen mozgósít az 
ilyen finale. Épp ezért kedvelte Dumas és Hugo, akiktől aztán Petőfi (A hóhér kötele) s barátja, 
Jókai is átvette az újítást, miként ezt Fekete Sándor részletesen elemezte.7 A Vadon virágaiban 
A gonosz létekkel együtt A nyomorék naplója mutatja fel legjobban a hitványak érvényesülését, 
míg az esztétikai tétel kétségbevonását A Nepean sziget végsoraiban fogalmazza meg leginkább 
a szerző: „Géza és Mária mint éltek tovább? Nem akarom a költői igazságtételt azáltal zavarba 
hozni, hogy további életök folyamát ide írjam."8 Uralkodó renddel, uralkodó nézetekkel meg
hasonlás jele ez eljárás, eza t ismét felbukkan majd a századvég anyagiassága elleni tiltakozása 
idején, Tégy jót (1894) kisregénye lapjain. Ám nincs helye az önkényuralom alatt, midőn 
nagyonis nyílt és közvetlen vigasztalásra törekedett a költő. 

Hankiss Elemér A halál és a happy ending9 c. tanulmányában joggal állapítja meg, a regény
írók egyik legfőbb gondja: „Hogyan transzformálható a halál, mint eredendően negatív érték, 
pozitív értékké?" Sokféle útja van ennek. Éppúgy felhasználható a mártír helytállás, mint 
a hérosz romlott ellenfeleinek bűnhődése vagy a lezárás megnyugtató távlatadása, szerkezetet 
kikerekítő formája. Jókai inkább az első két megoldással él novelláiban. Azt, hogy a többi sem 
ismeretlen előtte, eredetien bizonyítja be A béka c. kései „életkép"-ben. 

Szabályos elbeszélés ez a szerző nyújtotta megjelölés ellenére, nincs híjával ama nagy sors
fordulatnak (sőt több sorsfordulatnak), amelyet az irodalomtudósok cáfolhatatlan műfaji 
ismertetőjelnek tekintettek nem is oly régen. A főalak egy elhagyatott csárdában nevelkedő 
ötéves kislány. Akkor éri az első meglepetés az olvasót, amikor megtudja, ez a kis „béka" 
Gavallér Jóska gyermeke. A második közlés még meghökkentőbb: Gavallér Jóskát, a híres 
betyárt másnap felakasztják. Erős árnyék vetül itt a történetre, ám az elbeszélő annak eloszla
tásán munkálkodik. íme, gondoskodnak a leánykáról, apja egyik cimborájától máris téli ruhát 
kap, a távolabbi jövőről pedig biztató hangsúllyal mondja el a kocsmárosné: „Nem kell ezt 
félteni. Nagy úr a puszta. Engem is az nevelt. Nem lesz ez mindig árva."10 Erőtlen vigasztalás 
ezl Ha figyelmesen megnézzük, sokkal inkább az elbeszélő tragikumkerülő lényéből, mint 
az alkotás egészének erővonalaiból következik. Azonban erővonalakat inkább csak gyakorlott 
és türelmes szemmel vehetjük észre. Az átlagolvasót bizony megtévesztheti a jövendölés, 
a romantikus magyarságtudatnak kedves pusztai összetartás sugallása, továbbá egy szándé
kosnak tetsző összecsengés. A kis „békára" váró, mostohaságában sem reménytelen sorsra 
mintha a puszta növényvilágának a hosszú bevezetésben ábrázolt küszködése rímelne. Nem 
hal ki a futóhomoktól fenyegetett nyírfabozót, ezért az árva jövőjének előképe lehet. 

A peregrinust egy magyar Akakijevics Akakij históriájának tekinthetjük. Gogol kishivatal-
nokához hasonló, nevetségesen szánalomra méltó madárijesztő ez a véndiák. Amikor a „Sus" 
halálát megtudjuk, nem az elmúlás tudata nyomasztó, sokkal inkább azok az értelem és méltó
ság nélkül eltöltött lét körvonalai. A depresszió mégiscsak eloszlik. Ennek főoka nem a peregri
nusnak pályája végén megmutatkozó javulási szándéka, hanem az utolsó bekezdés erős han
gulatteremtése: „Elébb meglátta azt a boldog világot, ahol a bölcsek tudománya s a bolondok 
bolondsága egyforma füst és pára."11 Belekerültünk Kölcsey Vanitatum vaw'fasának mindent 
letörpítő, viszonylagossá tevő, magasrendően humoros világába! 

' FEKETE Sándor: Petőfi romantikájának forrásai. Bp. 1972. 97—103. ItFüz 77.) 
• JK.K. Elbeszélések 1. k. 30. 
• HANKISS Elemér: A halál és a happy ending. Kritika 1970. 12. sz. 16. 
"(N)emzeti K(iadás) 92. k. 127. 
»NK 11. k. 255. 
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A Sylvester éjszakákat boncolgatva látjuk igazán, milyen mestere az író a hatások vegyíté
sének. Jelenetfüzér ez Petőfi pályájáról. Az Öt szilveszter ugyanannyi kis ablak a költőpálya 
útkanyarulataira, az ötödiken át már a segesvári csatatér kietlen tömegsírját pillanthatjuk 
meg. Csak fokozza a gyászos benyomást az óév utolsó szélviharjának leírása, ám a mű többi 
szólama még ezzel is meg tud birkózni. Mert Jókai markánsan kiemeli, ez a halál nem brutális 
véletlen, hanem a kemény és tiszta lélek sorsvállalása. Segít eltörölni a komor zárófreskó meg
semmisítő hatását a versre, muzsikára utaló, könnyűkezű kompozíció. A szilveszterek rajza 
nagyjából egyforma hosszú, még inkább strófákra emlékeztetnek azzal, hogy „Sylvester nagy
apót" szólongató refrénbe torkollik mindenik. A legendásaggastyán bennük egyszer „jó kedé
lyes öreg úr", majd „unalmas vén ember", „hideg embertelen uzsorás", „jókedvű cimbora", 
utoljára pedig „háborúit szellem" !12 

3. 

E kitűnő írás nem hagy kétségben a végkifejlet felől. A vátesz poéta 1846 utolsó esetéjén, 
amikor iddogáló pajtásai sorban jövőbelátással kísérleteznek, megfogalmazza már a maga 
végakaratát: „Én nem halok meg gyáván, csöndesen; a csatatér lesz a halálos ágyam, ott tapos
nak össze, ottan temetnek el, soha rám nem talál senki."13 

Láttuk: a finálét olykor a cím is beharangozza, ám ezentúl még széles skálája lehet az előre
jelzéseknek, amelyek két nagy osztályra bonthatók aszerint, hogy a narrátortól származnak, 
s így bizonyosak vagy a szereplőktől, ami mindig bizonytalansági tényező az epikus mű alap
vető kritériumai értelmében. (Ritkaság számba mennek az elbeszélő csalóka bejelentései 
téren.) Már a kezdet kezdetén sem kételkedhet senki abban, hogy A gonosz lélek sátáni cím
szereplője diadalmaskodik. Kezeskedik győzelme mellett a novellaindító elmélkedés komor 
hangütése: „ . . .korán elhal a józan, a becsületes, a hazafi... Mártír a szent, hóhéra az isten
telen . . . " " Nem sokkal később Jókai már jobban kedveli a misztikumból fakadó, tudatalatti 
sejtésekből szövődő utalásokat az efféle szónokias dörgedelmeknél. Különösen a szabadság
harc leverését követő spiritizmusos, asztaltáncoltatós esztendőkben halmozódnak kisepikájá-
ban a próféciák, álomjövendölések, babonás előjelek. Sokat mondó tény például az ilyen jelle
gűek nagy száma 1851-ben: tizennégy beszély közül Ötben jóslat, illetve félreérthetetlen szerzői 
gesztusok, betyárballadára hivatkozások teremtik meg a baljóslatú atmoszférát (A láthatatlan 
csillag, Másik haza, Mahizeth, A népdalok hőse, Regék a kandalló mellett — cím változata: 
Afluidoni harc). Mindennek megvan a poétikai jelentősége. Mint Eberhardt Lämmert idevágó 
megállapításait összefoglalva Hankiss Elemér írja, a jövőbeutalások „zárt, szervezett univer
zummá" teszik az elbeszélő alkotást, szemben a sokkal kiszámíthatatlanabb, cseppfolyósabb 
élettel.15 Akkori lelkiállapotában, továbbá Osszián meg a franciás romantika hatására írónk 
mégis többre becsülhette a velük járó különleges, izgató hangulatot. 

Csalatkozhatunk persze sejtéseinkben, ami kirívóan mutatja az emberi tudás korlátoltságát, 
a rejtélyes Fátumnak való kiszolgáltatottságot. Talán ezért nem találják el például a Két 
menyasszony lapjain ábrázolt fiatal leányok, melyikük vőlegénye kap halálos sebet a szolnoki 
csatában. 

Közismert tréfa az, hogy a nagy ajándékdobozban kisebb van, s ez rejti magában a valódi 
meglepetést. Jókai éppen így skatulyáz bele a befejezés nagyobb egységébe egy-két bekezdést, 
melyben kitekint alakjai további pályájára, a mesebeli „Boldogan éltek, míg meg nem haltak" 
formulához hasonlóan. Akár egy lapnyira duzzadhat az ilyen egy-egy hosszabb kisregény végén, 
amint a Kedves atyafiakban megfigyelhető, míg A békában két mondatra összpontosul a jöven
dőlés: „Nem lesz ez mindig árva. Hej, sok szegény legénynek megfájdul még emiatt a szíve 
tájéka." Ez pedig a szerző sugallta legfőbb érzelmi tartalmat — bizalmat, derűlátást — össze
gezi tömören, eléggé váratlanul, vagyis csattanósan. 

Az író kisepikája (valamint regényei is) ritkán futnak kiélezett poénbe az anekdotás művek
től, konklúzióktól eltekintve, noha szépprózánk még a kései Nyugat idején is kedveli az effajta 
szerkesztést (pl. Kosztolányi: Caligula, Móricz: Barbárok). Sőt hangsúlyos tettel, gesztussal 
szintén ritkán szokott lezárni, bármilyen jól megfelelne ez a hagyományos novella aktív, moz
galmas alaptermészetének. Ily végső nyomatékot leginkább akkor tapasztalhatunk nála, 
amikor a hős halála, máson elkövetett bosszúja szab természetes véget a „beszély"-nek. Az egy-

»NK 11. k. 104-108. 
» I. h. 108. 
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korú hazai novellaelmélet ugyan a „meglepő, rövid" befejezést pártolta,16 mégis a részletező, 
kényelmes stílushoz vonzódott írónk. Akkor sem lehetett meg egy kurta előretekintés nélkül, 
ha néha drámaibb kicsengést adott művének. Bizonyíthatjuk ezt a Sárga rdzsííval is. Elénk 
állítja a förgeteggel szemben vágtató, párbajban győztes Decsi Sándort, ám a jelképes erejű 
rajz mellett ott áll azért a kitekintés: „Talán sohasem is látta őt többet." 

„A ráérős epilógus" egy különleges változatában a közvélemény ítéletét is megismerhetjük 
a figura életéről—haláláról. Ez történik az Egy magyar nábobban, ahol János úr elhunytát 
követően a Világ nyelve c. fejezet nem egyéb, mint az előkelő és léha társaság Mayer Fannyra 
meg Kárpáthyra szórt rágalmainak felsorolása. Hihetnők, e motívumot csupán a regény bírja el, 
ámde egyetlen bekezdés erejéig A láthatatlan seb c , erősen franciás írásban is rábukkanhatunk. 
Azt találgatják benne a jólértesültségükkel tüntetők, miért lett öngyilkos a csak ***-gal jelzett 
földbirtokos, „leggazdagabb uraink egyike". 

Bármennyire is nagy művésze Jókai a tájképeknek, szobabelsők leírásának, ilyennel egész 
kivételesen végzi csak elbeszéléseit, pedig a kor regényeiből — gondoljunk A falu jegyzője 
utolsó lapján feltáruló Alföld-panorámára — nem hiányzott az efféle. Még gyakoribb az önma
gán túlmutató, jelentéshordozó kép utolsó benyomásaként rögzítése századunk regényművé
szetében. Elég itt olyan alkotásokra gondolni, mint A fáklya, Árvácska, Rózsa Sándor a lovát 
ugratja — valamennyi a tűzvész látomásával. 

írónknál többnyire akkor kerül nagyobb szabású leírás a befejezésbe, ha ún. rondóval, 
a kezdő szakasz megismétlésével van dolgunk. (Ez eredetileg francia középkori strófaképlet, 
később vokális és hangszeres zenei forma, amelynek szkémája: abacaba.) Túl e gyakorlaton, 
a kezdés meg lezárás azonos vagy hasonló kialakítása egyetemes jelenség a költészetben. Sok
rétű, gazdag az olvasóra tett hatása: az ünnepélyesség, a véglegesség érzetétől egészen a pan
gásig, fojtogató egyhangúságig terjedhet. Jókai szélsőséges romantikájú korai darabjaiban 
— Marce Zare, Az aegyptusi rózsa — ez utóbbi céllal használja. E mondatokkal indul egyiptomi 
történetének visszatérő periódusa pl.: ,,Az enyészet szelleme ül a sivatagon . . . Hosszan, széle
sen körül kietlen, halomtalan a tér."17 Később aztán a rondó elszakad a panorámás képektől. 
Már a Csataképekben, Egy bujdosó naplójában állapotot jelez, érzelmi hullámzást fejez ki, még
pedig igen gyakran, mert e két kötetre mindenestől jellemző a megindultság, ossziános borongás. 
Mivel a monográfiában már foglalkoztunk e stílusformával, elegendő itt a címek felsorolása, 
s az egyik különösen megkapó megoldás fölidézése. Rondóra bukkanunk a Komárom, A kis 
szürke ember, Fehér angyal soraiban, A két menyasszony megfelelő szakaszai pedig így hangza
nak: „Élt Szolnokon egy özvegyasszony két szép leányával. . . Feketében járt az özvegy
asszony, rózsaszínben jártak leányai." Végül a lekerekítés: „És most mind a hárman feketében 
járnak, mind a három özvegy, egyenlően megáldva."18 

Népköltésünk kutatói szerint az ilyen szerkesztés ismeretlen a magyar népmesében, Jókai 
rondó formái mégis harmonikusan illeszkednek a naivabb hangvételhez. Már kevésbé mondható 
el az általa felkarolt oktató-moralizáló befejezésekről, bár ezek közt is akad friss, bájos: 
„Leányok, leányok, szeleburdi leányok! tanuljátok meg,hogy a hűtlenség mindig jutalmaz . . .lft 

— szól A libapásztor tanulsága. A Karácsonyi dolgozó végén a narrátor az öngyilkosért 
fohászakodik, a Fulkó lovagban oltalmat esd hazájának — és ezek a betétek még nem bontják 
meg a mesélgető stílust. Az se bántó, hogy eljutottunk a meggondolatlan menyecskéknek szánt 
figyelmeztetéshez A hazajáró lélekben is. Azonban bőven találkozunk didaktikus, nehézkes 
biztatásokkal (pl. Egy haramia-banda a havason), amelyekkel egészen praktikus célokra töre
kedett az író. Szerencsére ezeket Jókai általában jó ösztönnel hagyta meg a tudálékosan népies-
kedő Vas Gerebennek. 

Nem csupán a népiesség, az agitatív franciás romantika s a türelmetlen hazafiasság is meg
követelhette az intő, lelkesítő lezárásokat. Ezúttal persze nem a száraz didaktikusság, inkább 
a könnyen dagályba csapó retorika fenyegett. ízelítőül álljon itt az Egy halálítélet (1850/51) 
végső reflexiója. Benne a szerző V. Hugo nyomán, de nagyon is a Haynaukra gondolva tilta
kozik mindenféle vérbíráskodás ellen: „Az isten lát, az ember sejt. Isten olvas a szívből,az ember 
a szóból. Aki adja az életet, az adhatja a halált. Az ember csalódik. Ne játszatok a halállal."20 

A hosszadalmas patrióta buzdítások dús termőtalaja a Bach bukása utáni rövid szakasz, 
a magasra ívelő nemzeti remények ideje. Az utolsó budai basa (1859), a Kurbán bég (1860) 
egyként igazolja e megállapítást, s az előbbiben a bevezetés a befejezésnél oktatóbb modorú. 
Egyetlen tiráda a zárlat, jobbára mellérendelő mondatok füzére: „Azóta sok víz és sok vér 

" P. SZATHMÁRY: i. m. 38.: a „meglepő és rövid" befejezés mellett. 
" J K K Elbeszélések 1. k. 321. 
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lefolyt Buda alatt; a hatalmas török nemzetről úgy beszél a világ, mint egy nagy tüneményről, 
mely volt és múlni indul; a szegény, sokszor elfelejtett magyarról pedig úgy, mint egy becsü
letében halhatatlan népről, mely megvan és meglesz . . ."21 

Összefoglalásul ki kell emelnünk: mennyit fáradozott Jókai a novelláiból kiolvasható komor 
végtanulság (részleges) eloszlatásán. Változatos fegyvertára a hősivé avatott haláltól a vonzó 
ritmusú szerkezet vigaszáig terjed. Jellemző elbeszélő technikájára az erős auktoralitás. Tete
mes részt jussolnak írásaiból narrátori megszólalásai, szerepük is fontos. Az egész novellát még
sem járják át, a bevezetésben és a befejezésben kapják meg állandósuló, bőségesen kimért 
helyüket. Elnyújtott lezárásai a reneszánsz—barokk hagyományoktól éppúgy elütnek, mint 
a századvégen gyorsan terjedő sietős vagy drámai megoldásoktól. 

Nem a romantikával kell elsősorban összekötnünk e módszert, hanem az agitáló hazafias
sággal, erős nemzeti—szabadelvű állásfoglalással. így történhet meg az, hogy a már döntően 
realistának mondható Mikszáth nemegyszer hasonló ódái jóslatokat illeszt elbeszéléseihez. 
A németke (1893) pl. csattanóval végződhetnék: a németnek nevelt fiúcska észrevétlenül egy
maga is kitűnően elsajátította anyanyelvét. De nem torpan meg itt az elbeszélő. Felhangzik 
még a jókaias zárótétel: „ . . .én újra megtanultam, . . .hogy van külön magyar vér és talán 
külön isten is. Egy csodálatos mag a lélekben, mely se puha nem lesz, sem össze nem zúzza 
semmi erő, mely kicsírázik, előbújik,.. .még ha sziklát hempergetnek is rá. Magyarok! Minden 
összeomolhat, átváltozhat, de ti világvégeiglen megmaradtok. Elég sokan talán egyszer se lesz
tek, de végképpen soha el nem fogyhattok."22 

" N K 37. k. 210. 
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