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JÓKAI REGÉNYEI A HETVENES ÉVEKBEN 

1. Irodalmunk elkötelezettségének oldódása 

Irodalmunknak a nemzeti célok szolgálatába állása — nem állítása, mert önként vállalt — 
szinte első eszmélésétől kezdve kísérő jelensége, magától értetődő állapota. Nagy különbség 
van azonban a romantika, valamint a romantika előtti és a későbbi elkötelezettség között, 
az utóbbi szakaszok egybetartozása inkább csak látszólagos, mint valóságos. A legfőbb elkü
lönítő jegy éppen a természetesség. Az egyetemes értelmezésű romantika kiterjedt az egész 
életszemléletre, s testvérjelensége a nagy nemzeti-történelmi átalakulásoknak, s érthető, hogy 
nálunk ezzel fonódott össze a legerősebben. 48/49-hez közeledve, az eszmék gyakorlati meg
valósításának idején a „hősi kiállás" lesz legjellegzetesebb vonásává, Világos után azonban 
az elkötelezettség értelmezése lassú és hosszan vívódó folyamatok után megváltozik. 

Sok oka és több módja van ez átalakulásnak. Első gyönge jelei már Arany Jánosnál fel
tűnnek. „Én nem mertem élni, mert élni akartam", sóhajtja a Mint egy alélt vándorban, nyil
vánvaló jeleként annak, hogy már magára, egyedi énjére gondol, egy pillanatra különválik 
a közösségtől, osztozik a közösség gondjában, de önnön sorsa is felmerül előtte. Vajda pedig 
csaknem ez időben, szerelmi ciklusaiban szinte teljesen feledni látszik közösségi kötelezettsé
geit. A jelek e költők esetében a továbbiakban is csak jelzések maradnak, s nem csapnak át 
az ellenkező oldalra, mert a háttérben és mélyben továbbra is ott élnek a régi eszmények, 
azoktól nem lehet könnyen elszakadni, mert nem felvett külsőség az elkötelezettség, hanem 
habitusokhoz tartozó, alkotó elemmé vált egyetemes nemzeti és legegyénibb élmény. De a 
hasadás jelei már érzékelhetők. 

A szétválás elkötelezettség és egyéni élet között más utat jár a lírában és az epikában, 
s időbelileg sem esnek egybe. A lírában — mint láttuk — már az ötvenes években jelentkezik, 
de nem mélyül el, nem válik egyedüli problémává, míg az epikában — mind a verses, mind 
a kötetlen regény formában — a 70-es években játszódik le, mélyreható válságokkal. 

Jókai számára letisztult és minden időben maradandó érzés a nemzet jövőjének önzetlen szol
gálata. E meghatározás négy szava négy kategória, amely egész költészetének alapja, s amelyet 
olykor akarata ellenére sem tud megtagadni. A 70-es években mást diktál már az esze, de a 
szíve nem hallgat rá. Hiába száguldja be az egész földtekét Kelettől Nyugatig s a Földön 
kívüli világokat, ami történik, az végül is mindenkor a nemzet sorsával függ össze, s bár
mennyire kibővíti is olykor a határokat, közepén mindig a magyar haza áll. Gondolkodásának 
legszűkebb és legtágabb határa egyaránt Magyarország. 

Ha azt tartja is az irodalomtörténet, hogy Jókai számára közelmúltja, 48 képezi a jelent, 
most már hozzá kell tennünk: mindenkor a jövő célját-útját keresi — most már védelemből, 
a fennmaradásért, de változatlanul a nemzet ügyét kívánja szolgálni. Igen, szolgálni. Ez sze
mében a legmagasabb eszmény: utat mutatni, tanítani, óvni, példát adni — tehát szolgálni 
és nem pusztán vezetni, önzetlenül, érdek nélkül. Mit sem ér a meggondolt, a számító csele
kedet. Lendületes, fiatalos tettre van szükség, magával sodró erőre. Jókai hagyja maga felett 
az érzelmeket eluralkodni, s inkább erénynek, mint hibának tartja ezt. Ez egyik legvonzóbb 
megnyilvánulása, amelyet lehet hibáztatni egy reálpolitikus álláspontról, sőt lehet egy adott 
időpontban káros is, de távlatában az emberi értékek legmaradandóbb vonásai közé tartozik 
ez a magatartása. 

Mindennek azonban csak addig van hitele, amíg valóban nemzeti célokra, nemes emberi 
értékekre fordítja erejét, de amikor már devalválódnak az eszmék, a nagy formátumra beren
dezkedett patetikus mozdulatok elvesztik jelentőségüket. Az ábrázolt világ már a hétköznapi 
élet szintjére szállt le, de köntöse még a dicsőség korából származik, s egyre észrevehetőbbé nő 
a szakadék a tartalom és a forma között. Akkor válik azután ez az ellentét szembeszökővé, 
amikor Jókai tudatosan is elfordul régi eszményeitől. 
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2. A hősök útja 
Az egy masszából öntött Jókai-hősök jól ismerik a külső világot, annak rejtett zárjait, s csak 

később kényszerűinek önmaguk felfedezésére. Amíg maguk voltak a sorsok irányítói, addig 
fel sem merültek kétségeik, amíg maguk szabták meg tetteiket, addig feltétel nélkül és teljes 
hittel vetették bele magukat hősi tetteikbe. Egy idő után azonban, úgy a 70-es évek elején 
kételkedni kezdenek, meginognak, sőt később felülbírálják múltjukat, érezni kezdik erényeik 
megfogyatkozását (Enyim, tied, övé Áldorfay Incéje), sőt egyesek árulással vádolják önmagu
kat (Az arany ember Tímár Mihálya), s világra ható cselekedeteiket megbénítja lelkierejük 
megtörése. 

Ez annak az egységnek a megbomlását jelzi, amely eddig a hősöket és tetteiket egységbe 
fogta, az az élmény, amely közös volt a nemzetével, a szinte kizárólagos nemzeti érzéssel. 
Jókai legkiválóbb méltatói is ezt a szerepét tartják legfőbb értéknek kezdettől szinte mind
máig, s ez eszmények csökkenésével párhuzamosan a hanyatlás jeleit látják egész művészeté
ben. Jóllehet a nemzeti eszme valóban új lehetőségeket nyújtott a magyar regény fejlődése 
szempontjából, s elévülhetetlen művészi értékeket teremtett, mégsem lehet azt mondani, hogy 
eszményeinek megváltozása miatt csökken irodalmi alkotásainak értéke. Sok tényező játszik 
ebben közre, többek közt az is, hogy az irodalmi művekkel szembeni igények ez időben már 
megváltoztak, íróink az orosz, az angol és a francia példák felé kezdenek orientálódni, kritiku
saink s az olvasó közönség egy része is ezek iránt érdeklődik. A mozgékony és eleven társa
dalmi és szépirodalmi lapok (Fővárosi Lapok) is szerepet játszanak az új igények felébreszté
sében. Kétségtelen, hogy a 70-es évek Jókai-regényei is közelebb léptek a „társasági" szinthez, 
ami azonban nem jár szükségszerűen irodalmi értékének csökkenésével, amire jó példa Az arany
ember. 

A változás kétségtelen, a nemzeti romantika nagy mozdulatai a közvetlen fenyegetettség 
megszűntével (1867) üres handabandázásnak tűnne, ezt az utat nem lehet tovább járni, s Jókai 
hősei felmentve érzik magukat az elkötelezettség erkölcsi kényszere alól, felszabadult ener
giájukkal azonban nem tudnak mit kezdeni, s kis vagy éppen jelentéktelen tettekre pazarolják 
— s egyre többet foglalkoznak önmagukkal. Érthető, írójuk sem lát számukra semmi lehető
séget, a cél mögöttük van, elvesztették, s előttük semmi kilátás sem nyílik a jövőbe. 

Jókai azonban nem könnyen adja meg magát. Sok kifogást lehet emelni ellene, de vitalitá
sának megcsappanását nem foghatjuk rá, örök mozgékonysága, minden új iránti érdeklődése, 
az események szeizmográf felfogása minden más magyar írót megelőz. Társadalmi vagy tudo
mányos jelenség azonnal megragadja érdeklődését, s elsőnek emeli irodalmi rangra az élet leg
szélesebb rétegét. Széttolt vagy éppen kicsinyített arányokban csaknem minden jelenség és 
probléma ötven évre előre megtalálható Jókai műveiben. 

Dicsőség vagy siker 

Korszakokat választ el egymástól ez a két fogalom. A dicsőség a hősi korszak sorsalakító 
erejét jelezte, a sikernek már csak a látszata közösségi, valójában magánérdek a rugója, s jelen
tőségének a hatása már gyakran negatív, míg a dicsőség kisugárzása mindenkor magával ragadó, 
előrelendítő. Az egyéni hősiesség az egyetemes felemelkedéshez vezetett, a siker egyéni tettre 
zsugorodik össze. A kiegyezés utáni időszakban már csak parlamenti sikernek számított egy-
egy politikai beszéd, amely Kossuth idején nemzetet szülő tett volt. 

Jókai 1870 utáni regényeinek hősei éppen ezzel a kérdéssel kerülnek szembe: dicsőség vagy 
siker? Az első megtorpanást a sok kérdés metszőpontjában fekvő És mégis mozog a föld Jenőyé-
nek pályája jelzi. Ő az első olyan nagy dimenziójú alak, akiben ketté válik az elv és a meg
valósítás. Jenó'y még nem áldozza fel a dicsőséget a sikerért — bár kacérkodik a siker kivívá
sával is —, de eszméinek gyakorlati megvalósításához már nincs elég ereje. Az mindegy, hogy 
lelki vagy fizikai erő fogytán szenved-e vereséget, ez mindenképpen alkotójának, Jókai opti
mizmusának megtörését jelzi. A Berend Iván, Baradlay fivérek diadalsora vele megszakad. 

Ez a változás nemcsak a főalak magatartásában mérhető le, hanem környezetének beállítá-
w sában is. Jenőynek tulajdonképpen nincsenek ellenségei, még ellenfelei sem igen, magasan 

kiemelkedik környezetéből, s nem kell „hősi" küzdelmeket vívnia. Mégis egy láthatatlan 
s megfoghatatlan ellenféllel küzd, az tékozló, önpusztító, de nem bűnös, csak sajnálatra méltó 
Magyarországgal. Jenőy már nem karddal és bátorsággal kivívható célt tűz maga elé, hanem 
apostoli feladatot. S hogy mit változott Jókai felfogása, s mennyire enyhült haragja a haladás 
ellenzőivel szemben, ezt legjobban éppen ez a regény mutatja. Tulajdonképpen senkit sem okol 
a vaskos elmaradottság, a megcsontosodott előítéletek miatt, mindenki magatartását megérti, 
és: tout comprendre c'est tout pardonner — talál rá mentséget. Jenőynét — a kialakulóban 
levő új legfőbb ellenzőjét a „nagyasszonynak" kijáró tisztelettel övezi, sőt az egész ország 
haladását hivatalból is gátoló nádornak is megérti gondolkozását, s jóakaró, emberséges kor-
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mányzónak mutatja, s a Bálvándy—Csollán-féle nagy gesztusok pedig egyenesen tetszésével 
találkoznak. 

A kőszívű ember fiainak hősiességére itt már nincsen szükség, hiányzik a személyes ellenség, 
s az eddigi értelemben vett nagy összecsapások is elmaradnak — Jenőynek már önmagával kell 
megküzdenie. De a regénynek ez a vonása még nincs lélektanilag kellően kidolgozva. Jenőy 
nem téveszti össze a dicsőséget a sikerrel, s nem áldozza fel az értéket a látszatért, s ennyiben 
még Jókai-hős, de pályájának megtörése már új irány feltűnését mutatja. 

Vele szemben Tímár Mihálynak már nincsenek eszmei fenntartársai, ő már teljes egészében 
földi ember, földi célokkal, földi vágyakkal és ehhez illő erővel; célja a siker, s vágya a nő bir
toklása, ereje karja és esze. Jókai ebben is elsőként jelzi a változást, szétválasztja a sikert 
és a boldogságot, ami eddig szorosan egybe tartozott. A valóságnak enged akkor, amikorTímár 
üzleti tevékenységét sikerrel jutalmazza, de nem köti egybe a magánélet boldogságával. Azért 
külön kell megszenvednie. 

Tímár vágya, felesége szerelmének elnyerése, nem teljesedik be, de ő már nem oly magas
rendű lény, aki a földi szerelem nélkül is meg tudna lenni, győz benne az ember, s van ereje 
céljának megvalósításához. Le tudja győzni magában a közéleti embert, s egyaránt visszavonul 
a dicsőségtől és a sikertől is, hogy asszonyt bíró emberi boldogságát megvalósítsa. A siker 
nem boldogít, példázza ezzel Jókai gondolatát, míg eddig — és néhány művében még későbben 
is — azt hirdette: a dicsőség magában foglalja az egyéni boldogságot is. 

Tímár nem hős az eddigi értelemben, kard helyett eszességével, furfangjával csinál magának 
jövőt, bátorsága ügyesség, de már ekkor éppen erre van szükség, túljárni a mások eszén, a saját 
érdeket emelni mindenek fölé, s jól palástolni, hogy erénynek látsszék. A morál még követel
mény, de már csak látszatára törekednek, nem valóságos tartalmára. A jövő helyett a jelennek 
élni, lelki gazdagság helyett anyagi javakat halmozni, ez az új szellem. S Jókai megengedi 
Tímárnak, hogy a kor embere legyen, de azt már nem, hogy boldogságát egyenes úton érje el. 
Ebben éppúgy álutakon kell járnia, mint a közéletben. Sőt a moralitás azt diktálja neki, hogy 
éppen a látszólagos boldogságot nyújtó eszközt, a pénzt, a vagyont, a kincseket fordítsa 
Tímár ellen, az teszi tönkre vágyott boldogságát. S Tímár elég erős ahhoz, hogy elvesse magától 
ezt az eszközt, mert gyönge ahhoz, hogy boldogtalanul is értelmét találja életének. 

Tímár már nem tör dicsőségre, nincs már rá e korban lehetőség, de nem elégszik meg a siker
rel sem, egyéni boldogságra vágyik. Tímár is, és a maga módján Jenőy is, valami szabadabb, 
kötetlenebb emberi életre vágyakoznak, igazán függetlennek Jenőy is a magába zárkózás 
óráiban, az alkotás idején érzi magát szabadnak, s Timár is fúrás-faragás közben él saját 
vágyainak. (Mintha az írásba menekülő Jókait is példáznák e vonások, akit már nyomtak 
az erősen megrendszabályozott családi korlátok.) 

Nem a dicsőség Tímár útja, de Jókai mégsem bagatellizálja tetteit, költői erejével a politikus
nál is jobban érzi, hogy ezeken át vezet az út a jövő felé, s ha tetszik, ha nem, ha boldogít, 
ha szerencsétlenné tesz is, ezt a harcot mindenképpen meg kell vívni. Erre utalnak Az arany
ember utolsó lapjai is. 

A legszembetűnőbben az Enyim, tied, övé Áldorfay metamorfózisai mutatják a dicsőség 
és a siker közötti különbséget. Hogy ez mennyire az író nézeteinek megváltozását jelzi, az 
kitűnik a mottóul felhasznált alcímből is: „Férfi sorsa a nő." A dicsőség valóban sors volt, 
a nemzet létével függött össze, s a férfi sorsa a nemzeté volt, s ebben osztozott vele a nő, s az 
vált az ő sorsává is, s együtt lettek dicsőkké. Ez a regény ebből a fázisból indul, s azután a 
siker útját mutatja, amelyben már elválnak egymástól a férfi és a nő útjai. A sorsból, a lét 
kérdéséből életforma lesz csupán, s minél jobban távolodik a dicsőségtől ez a társadalmi forma, 
annál messzebbre kerülnek egymástól a férfi és nő, s többé fel nem található a boldogság, az itt 
már egyenlő a pusztulással, a sors negatív előjelet kap. 

Óriási törés éri ezzel Jókai hőseinek hegemóniáját. Az eddig feltétlen uralmú férfi — hogy 
ne mondjuk, a nő szeszélyének — függvényévé válik. Most kap igazán erős hangsúlyt a fér
fiasság kielégítetlenségének végzetessége. Egyébként végső soron ez okozza Tímár vissza
vonulását is nemzeti fontosságú gazdasági tevékenységétől, s ez az oka Áldorfay Ince züllésé
nek és pusztulásának; ha olyan nő állott volna mellette, aki feleség és nő is egy személyben, 
akkor nem következik be nála a katasztrófa. A feleségnek nem elég „szentnek", feddhetetlennek 
lennie, asszonyi szerepét is be kell töltenie. 

Ezzel tulajdonképpen Jókai a felelősség egy részét a nőkre hárítja át, s furcsa, közvetett 
úton a nők társadalmi szerepének megnövekedését jelzi vele, ha mindjárt a férfi közéleti jelen
tőségének az árán is, valójában pedig a korabeli viszonyok devalválódását mutatja meg, s a 
magánélet jelentőségét hangsúlyozza, s azt emeli műveinek középpontjába. 

Mechanikus szemlélet volna határozott fokozatosságoti keresni Jókai regényeiben a dicsőség 
és siker alakulásának vizsgálatában, de bizonyos különbségeket erőltetés nélkül észre lehet 
venni. Alapvetően megváltozik a dicsőség fogalma a már „szélesebb hazában" — az Osztrák-
Magyar Monarchiában — játszódó eseményű regényekben. Ezekben a művekben, az Enyim, 
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tied, övében, Az élet komédiásában, az Egy az Istenben a dicsőség határa nem terjed túl Magyar
országon, sőt még azon belül is csak mint egy boldog múlt tűnik fel, melynek elmúlásával 
a jelenben már nincs jelentősége. 

Az élet komédiásaiban addig a pontig jut el Jókai, hogy játékká, sőt „komédiává" degra
dálja a hajdani nagy eszméket. A sikerekben gazdag Zárkány Napóleon útja nem torkollik 
dicsőségbe, kitér előle, inkább a névtelenséget vállalja, mint a számára mit sem jelentő „nagy
ságot", s közben játszik, alakoskodik, becsapja szűk és szélesebb környezetét egyaránt, s nem
egyszer ki is mondja: mindenki komédiázik. A nem egyenes jellem mint főalak, új Jókai művei
ben. Nincs már a régi értelemben vett komoly, szent dolog, a véletlen alakulása és nem Zár
kány tettei segítenek a magyar életek megmentésében. A lemondás a nagy feladatokról az 
egyéni boldogságért kétségessé teszi a helyhez kötött lét értelmét, a hazafiúi, patrióta érzést is. 
A minden ízében magyar talajba gyökerező Zárkány Napóleon boldog tud lenni választottjával 
a föld legtávolabbi ismeretlen körülményei között is — bizony nagy fordulat Jókai felfogásában. 

E magyar karrier-regényekben legtöbbször főrangú hölgyek nyújtanak lehetőséget a köz
rendű, de rendkívül tehetséges ifjak felemelkedéséhez — azt a még feudális nézőpontot hir
detve, hogy a férfinak társadalmi felemelkedésével kell egyenrangúvá nőni —, de a Jókai kar
rieristái az utolsó pillanatban maguk tépik szét az értük drukkoló, őket sokféle kitüntetéssel 
elhalmozó gróf- és hercegnők álmait és reményeit. E hősök megmutatják: mire képesek, mit 
érnek, de nem kérnek sem a dicsőségből, sem a sikerből. S érzik, hogy Jókai szívével helyesel 
Zárkány Napóleonnak. Valami pajzán csapongással játszik maga is, különösen a közügyek 
kipellengérezésében, de az európai eseményekkel is, s ezt olyan fokra emeli, hogy nem tudjuk: 
nem a fájdalom diktálja-e éppen ezeket. Hiszen Az elveszett alkotmányt idéző választási komé
diájával saját politikusi tevékenységét is elítéli, hanem amikor a magánéleti szférába lép 
— olykor még Alienor esetében is —, akkor elkomolyodik, ezt az érzelmet komolyan veszi. 

A dicsőségről való lemondás utolsó fokozatát az Egy az Isten Adorján Manasséja képviseli, 
aki 22 éves kora ellenére már túl van a dicsőségen, s nem hogy erre törekedne továbbra is, 
egyenesen menekül előle. Sőt, még sikerre sem pályázik, közömbösnek mutatkozik, valóban 
azonban egyikről sem tud végképp lemondani, csak jóval szűkebb határok közé szorítva látja 
ennek értelmét. A dicsőség ellenkezik elveivel, ennek fényében csillogó tettei nem is hőstettek 
valójában, hanem könnyelmű vakmerőségek; mások megfogalmazása szerint: bűvészkedés. 
Sikerei sem közösségiek, csak környezetét bűvöli el jól alkalmazott trükkjeivel. 

Tulajdonképpen Manassé ellenfelei sem igazi ártó szellemek, bár hihetetlenül felnagyított 
alakok, akik olykor félelmetességükben szimbólumokká nőnek (egyszer el is árulja ezt a regény), 
de nem eszmények ellen küzdő negatív, romantikus rossz megtestesítői, ők is csak fondorla
tosak, ami elől Manassé folytonosan kitérni igyekszik. Nem igazi ellenfelek, azért is oly groteszk 
az a nagy apparátus, amellyel ez egy ember ellen küzdenek. A védekezésbe szoruló Manassé 
a már békét óhajtó Jókai felfogásának kifejező, aminek jó takarója a vallási elfogultság. 

A hősi energia elpazarlása 

A „lélekcsere" a magyar közéletben, s azon nyomban az irodalomban, a kiegyezés utáni 
évtizedben következik be, s ez nyomon kísérhető Jókai alakjainak útjában is. Egyre kevesebbet 
küzdenek a külső világgal, s egyre jobban pazarolják energiájukat. Vagy nem bírják legyőzni 
az életet s elpusztulnak, mint Jenőy Kálmán, vagy komoly küzdelemre sem méltatják, mint 
Zárkány Napóleon vagy Adorján Manassé, s fölöslegesen vagy igen csekély értékekre fecsérlik 
minden erejüket, s mindenképpen egyre nagyobb szakadék tátong külső és belső világuk 
között. 

A külső világtól való elfordulás természetesen a belső elégedetlenségből fakad, s tulajdon
képpen menedékkeresés, védekezés, amely a magánéletben keres kárpótlást a maga számára. 
Szembeötlő, hogy ez az elszakadási — részben önállósodási — folyamat milyen nehézségek 
árán sikerül a hősöknek, csaknem egész energiájukat felemészti. Mennyivel járatosabbak ezek 
a hősök a külvilág harcaiban, mint a magánéletben. Eddig erre nem volt gondjuk, mindent 
magában foglalt közéleti tevékenységük. Most derül ki, milyen nehéz a „boldogság" elnyerése, 
s milyen áldozatokat kell érte hozni. 

Az új életkörülmények közé került hősök meginognak. Valamennyiükben — eltérő mérték
ben — felmerül a „tegyem, ne tegyem" bizonytalansága, az eddig szilárdnak vélt magatartás
formák a szemük előtt devalválódnak, az egyén kételkedni kezd cselekedete helyességében, 
ugyanakkor az „élet" elhatározó lépésekre kényszeríti őket. De hogyan? Feladva a régi elveket, 
vagy az eddigi alapokon az új mellett? Mindenképpen lehetetlen. Megalkuvás vagy esztelenség. 

A Jókai-hősöknek is egyre többet kell ezekkel a kérdésekkel szembenézniük, s egyre inkább 
hallják a lelkiismeret szavát. Tímár még álutakon kilábal ebből, de Áldorfay már belepusztul, 
s nem mentes tőle az egész környezetét kijátszó Zárkány Napóleon sem, s egy magasabb körből 
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kiszakított asszony magához láncolásának gondjával vívódik Adorján Manassé is. így, e lelki 
hányodások során alakulnak át a Jókai-hősök. Az eddigi jó - rossz ellentétét, a külső konfliktust 
a ketté vált én küzdelme váltja fel. Az én a lelkiismeretfurdalás alakjában folytat párbeszédet 
— önmagával. 

Jókai, bár kénytelen szűkebbre vonni alakjainak hatósugarát, tetteik jelentőségének össze
zsugorodásába — vérbeli romantikus lévén — nem tud belenyugodni, s olyan fénybe igyekszik 
öltöztetni a most már hétköznapi tetteket is, mintha azok valóban nagyon fontosak volnának. 
A csoda álarcába öltöztet mindennapi dolgokat is. Jókai, ha megtört optimizmussal is, ha meg
torpant lendülettel is, de nem vállalja a valósággal szembekerülés végső következményeit, 
a végső pusztulást, nem engedi hőseit az önemésztés végső útjára, valamilyen kapaszkodót, 
egy szalmaszálat nyújt fuldokló hőseinek, hogy élve maradjanak. Elpusztítani csak egyet 
merészel: Áldorfayt, s ettől megrettenve Zárkány Napóleon és Adorján Manassé számára új 
utakat jelöl ki. 

Ez utak jóval szűkebbek az eddigieknél, s már egészen a földön vannak, de az illúziókat 
ezek ellenére sem hagyja végképp kiveszni. Az évtized elején még utópista álmokkal kecseg
tetett, Delejország nagyszerűségét ígérte és Otthon államáról (Fekete gyémántok, ül. A jövő 
század regényében) mesélt, most jóval szerényebb körülményekkel is megelégszik. Szinte látni 
lehet: miként adja fel lépésről lépésre a meghódított területeket Jókai. A Delejország még 
a korlátlan lehetőségek hazája, s minden ember számára elérhető, az Otthon állam már csak a 
székelyek, Erdély védelmét szolgálja, s Adorjánék „holdszigete" a beszűkülő tölcsér alját jelzi. 

A lemondás a valódi nagyságról kárpótlást kíván, s Jókai a boldogsággal jutalmazza meg 
hőseit. Mekkora út ez is, a boldogítás igényétől a boldogság utáni futásig! A század első felének 
emberét még az a vágy hajtotta, hogy olyan eszméket adjon kortársainak, amelyek boldogí
tanak, s most csaknem ugyanazon hősök maguk kergetik a boldogságot. Ez a cél nem kíván 
nagyformátumú hősöket, s Jókai ezen úgy segít, hogy ennek megvalósíthatóságát fonja körül 
áthatolhatatlan szövevényességgel, hogy hősnek tetsző cselekedetnek lássék az egyszerű 
tett is (Zárkány Napóleon és Adorján Manassé példái). A hősök egyre inkább hasonlítanak 
a mindennapi emberekhez, de még vannak félelmetesnek tűnő eszközeik, amelyekkel legyőzik 
ellenfeleiket, s illúziókba ringatják a hiszékeny olvasókat. 

A boldogság értelmezése szinte kizárólagosan a szerelem, a családi harmónia kereteire szűkül 
össze ez időben. A szabad hazában, jólétben élő emberek közösségének gondolata már negatí
vumként merül csak fel, amelyet fel kell adni, ott kell hagyni vagy ki kell játszani. így zsugo
rodik össze a boldogság fogalma is, és lesz egészen magánjellegűvé, s így válnak e regények 
nagy társadalmi körítéssel tálalt szimpla férfi—nő viszony történeteivé. A társadalmi képlet 
e regényekben már nem döntő tényező, a történetek éppen azt hangsúlyozzák, hogy a boldogság 
független a társadalom elismerésétől, ítéletétől. 

A családon belül a férfi szerepe a döntő — az Enyim, tied, övé eltorzult eset. ő áll ellent min
den külső erőnek, csábításnak, az ő esze — most már nem karja — védi meg szeretteit, s ez 
kielégíti ambícióit. A nő szerepe teljesen passzív, egyetlen hivatása a férfiben való teljes fel
oldódás, a férfi boldogítása. Az erős, határozott Jókai nő-egyéniségek ez időre már eltűntek 
(legalábbis pozitív értelemben). 

A nagy fordulat e regényekben, hogy megkétszereződnek az arra érdemes, a boldogításra 
hivatott nők. Lehetőségként Jenőy előtt is felmerül Dorothea grófnő ellenében az egyszerű 
„földész-leány" Erzsike képe, s ez a csere Az élet komédiásaiban Rafaéla—Lívia esetében 
az utóbbi javára is dől el, de sokkal érdekesebb ennél aTimea— Noémi és a Hanna—Fatime 
helyzet. A nős férfi esetében az egyik nőnek a házasság köteléken kívül kell maradni, s ez egé
szen új szituációkat teremt Jókainál. Tímár szereti Timeát, de nem talál viszonzásra, Áldorfay 
szereti Hannát, de az megtagadja tőle a hitvesi szeretet, így „kénytelenek" új viszonyokba 
sodródni, de ez nem a két nőt egyszerre szeretni problémája, hanem csak szükségszerűség. 
HaTimea, ha Hanna csak a kisujját mozdítanák feléjük, Tímár és Áldorfay is imádattal borul
nának lábuk elé. Mindezek már egészen új erkölcsi légkört teremtenek Jókai műveiben. 

A tetterejükben megingott hősök, a magánélet boldogsága után vágyódó, gyötrődő Jókai
alakok már korántsem a régi művek folytatásai, sokkal közelebbi rokonságot tartanak a kor
társi fiatalabb irodalommal, az Arany László, Beöthy Zsolt, Toldy István, Asbóth János és 
mások műveivel, akik meglehetős összhangban valamennyien ennek a korhangulatnak a kife
jezői. A vállalkozásai sorozatába belebukó és a női ideáljában is csalódott Hübele Balázs 
(Arany László: A délibábok hőse), a hasonló bukásokon már túljutott, s most a szerelemben 
vigaszt kereső Darvady Zoltán (Asbóth János: Álmok álmodója, 1876), a Jenőy vergődését 
folytató Bíró Márton (Beöthy Zsolt: Bíró Márton, 1870), a kiégett Kálozdy Béla (Beöthy 
Zsolt: Kálozdy Béla, 1875) Zárkány Napóleonnak rokona, s Anatol sorsa (Toldy István: 
Anatole, 1872) az Áldorfayéhoz hasonlatos. Valamennyien a nagy energiák semmibe vészesét, 
elpazarolását jelzik. A Jókai-hősök annyiban különböznek tőlük, hogy még nem enerváltak, 
még hajtja őket Jókai meggyengült, de teljesen fel nem adott romantikájának ereje. 
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3. Az erkölcs világa 

A világszemlélet elemei között talán az erkölcsi nézetek a legkonzervatívabbak, az átalaku
lásnak legmerevebben ellentállóbbak. A folyton változó viszonyok már régen más felfogáshoz 
igazodnak, de elvi elismerésük messze későbben következik be. Éppen ezért morális érzékünk 
nagyon éber, azonnal figyel, s rendszerint hevesen reagál minden új kezdeményezésre, s gya
nakodva árulást vél felfedezni az újításokban. A legtettenérhetőbb vonása Jókai kiegyezés 
utáni műveinek is az erkölcsi szemlélet megváltozása, amellyel a lélekcserélő kor legjellemzőbb 
tünetét ragadja meg. 

Jókainak az 1870-es években írott nyolc regénye közül — nagyon sokat mondóan — 
a Nemzetben megjelent öt nagy terjedelmű műve erkölcsi kérdéseket feszeget, egyszerre tuda
tosan és ösztönösen is, jelezve hogy ezen a téren keresi az eltévesztett utat. A kérdés most 
nagyon sokfelé ágazó, több alapon nyugvó, közéleti és magánemberi problémák feszülnek 
benne, magában foglalja a nemzeti eszméket, a faji, nemi, egyéniségre visszanyúló új szempon
tokat, de ezeknek még határterületeit is egymástól élesen különválasztva látja és mutatja be. 
Érzik ez ábrázolásokon, hogy az írót személyesen is foglalkoztatják a kérdések, s valami olyan 
megoldást szeretne, amely egyszerre igazolná új útra lépését anélkül, hogy megtagadná örök
érvényűnek tartott elveit. Keresi azt a részletet, amelynek felnövesztésével pótolhatná az 
egésznek megcsonkultságát. 

Ez természetesen nem mehet végbe belső küzdelem, vívódás nélkül, hiszen végső soron 
minden alkotás a művész párbeszéde önmagával, s e küzdelmet jelzi Jókainál, hogy a mű ellen
tétbe kerül az író szándékával. 

A hazafiúi erkölcs 

Irodalomtörténetírásunk mindmáig azt tartja, hogy Jókai legkiemelkedőbb műveinek 
értékét azok gazdag eszmeisége határozza meg. Ez részben igaz is, és hozzá kell tennünk, hogy 
ez eszmeiséget a legtöbb esetben a hazafiúi erkölcs tisztasága, annak elementáris erejű feltörése 
jelenti. Ez a lendület több mint romantikus lelkesedés, a legmélyebben fekvő igazság, amelyben 
a pillanatnyi forradalmi lehetőség ereje érvényesül, ahol az ellentmondások is egy magasabb 
rendű törvényszerűségben oldódnak fel. Ez a nagyszerű alapérzés kölcsönzi e műveknek nemes 
pátoszát. Ennek megfogyatkozása, majd csaknem teljes eltűnése jelzi a változást Jókai 70-es 
évekbeli működésében. 

A hazafiúi erkölcs csúcsát Jókai műveiben 1848 jelenti, de nem minden időben és esetben 
egyértelmű ennek felfogása. A 70-es évek regényeiben mintha egyenesen bújna e kérdés elől 
Jókai, hol eléje kerül 48-nak (Eppur si muove), hol meg túlugrik rajta (A jövő szazad regénye, 
Az élet komédiásai), máskor nyíltan kikerüli (Egy az Isten) vagy nem is kívánja megemlíteni 
sem (Az aranyember). Mindössze az Enyim, tied, Övében emeli méltó helyére e kérdést, de ebbe 
a műbe is kerülnek a régebbi regényekkel szemben újabb, módosító vonások. Nem jelenti ez 
48 megtagadását, de jelzi azt, hogy a köztudatban már nem ez az elsőrendű probléma, s Jókai 
igyekszik alakjainak erőforrásait más talajból meríteni. 

A hazafiassággal mint közéleti kérdéssel az egyéni boldogság áll a legtöbb esetben szemben. 
Az És mégis mozog a föld Jenőyje, akinek élete a forradalom elé esik, tudatosan készül a nem
zeti ügy feltétlen szolgálatára, s elszántsága olykor az értelmetlenség határát súrolja. (Nem 
véletlenül támaszt kritikusaiban e vonása — Gyulai Páltól máig — kételyt.) Az olykor szükség
telen hősi tartás levon ugyan valamit önfeláldozásának nagyságából, de azért nem semmisíti 
meg a magasztosság érzését. A pátosz még nem válik fölöslegessé. 

Sokkal problematikusabb ennél ennek az eszmének a szolgálata és a magánéleti boldogság 
egymással ellentétbe kerülő ábrázolása és megoldása. Azt még el lehet fogadnunk, hogy az ural
kodó körökbe emelkedő ifjú egyszer csak hátat fordít karrierjének, s a kilátástalan nemzeti ügy 
mellé áll, de már ennek egyéni, szerelmi következményeit, a boldogságról való lemondást 
nehezebb elfogadnunk. Ennek motiválására az író sem fordít kellő gondot, mert nem is igen 
tudná indokolni az érzelmek megfordulását vagy elmúlását. Csak utólag, az események után 
jóval később szerzünk tudomást arról, hogy amíg úgy láttuk: szerelmével karrierjét készítette 
elő, vagy éppen fordítva: karrierjével szerelméhez jutott közelebb, azalatt a nemzet ügyét 
szolgálta, megírta halhatatlan művét. A szerelmi boldogságot festő író önfeledtségéről árul
kodik a nagy céljáról időközben megfeledkező hős. Az írói szándék és az események festése 
ellentétbe kerül egymással, a boldogság olykor elébe kerül a nemzeti ügynek. Ez ugyan még 
nem árulás az író részéről, de már jelzése annak, hogy szíve indíttatása szerint inkább festené 
a magánéleti boldogságot. 

Jenőy magatartásával nemcsak olvasóit tartja kétségek között, hogy vajon szerelme vagy 
hazaszeretete nagyobb-e, hanem környezetét is félrevezeti. Ez pedig merőben szokatlan Jókai 
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hősei között, ez már új vonása az alakuló erkölcsi felfogásnak. Jókai-hős, aki nem egyenes, nem 
őszinte, nem kristályosan átlátszó, aki kifelé mást mutat, mint amit belül érez. Ez a Tolnai 
Lajos filozófiájába tartozó s Mikszáth Különös házassága végső moráljának az előképe: ebben 
a csaló világban csalni kell, ha meg akarunk maradni. Ez nem tartozott eddig Jókai hőseinek 
vonásai közé, csak most jelentkezik a lelki egyensúly megbomlásának eltüntethetetlen jeleként. 

A hazafiság és a magánéleti erkölcs különleges szövedéke az Enyim, tied, Övé. A legmagasabb 
eszmeiség csúcspontjáról indul, hogy fokozataiban bejárja az egész skálát, s a legmélyebb 
erkölcstelenség szintjéig jusson el. A nemzeti érzület a legszelídebb, legjámborabb emberekből 
is önmaguk fölé emelkedő áldozatos hősöket teremt, s magasztos eszmeiségükben minden más 
szempont másodrendűvé válik, s feloldást nyer, mert tisztasága vitathatatlan. Itt már nem 
a látszatra, hanem a belső igazságra apellál. De ez csak azoknak lehet osztályrészük, akik 
feddhetetlenek közéleti tevékenységükben. Áldorfay és Serena szerelme tiszteletet gerjeszt, 
mert megtestesül bennük a hazafiúi—honleányi nagyság, míg Gideon és Cesarine együttélését 
elítéljük, mert önös érdekeiken kívül más, egyetemesebb eszme nem vezeti őket. 

Mindez nagyon különös módon játszódik egymásba a regény cselekményének folyamán. 
Az első részben a felmagasztosult férfi—nő kapcsolatba mégis belejátszik egy mellékzönge is. 
Áldorfay egy helyen hosszasan fejtegeti az ő kapcsolatuk rendkívüliségét, amely a történelem
nek csak ez adott szakaszában lehetséges. „Hívei [vagyunk] egy úrnak, aki nem jutalmaz, hívei 
a sírig, a börtönig, a kétségbeesésig. Ez az úr: a mi zászlónk. Ez a zászló adott bennünket egy
másnak . . . Enélkül soha egymásé nem lehettünk volna. És nincs az a bűnbocsátó hatalom 
a földön, mely fölmentsen bennünket, amiért szeretni mertük egymást; egyedül e zászló árnyé
kában lett erénnyé, kötelességgé, ami minden más helyzetben bűn és szentségtörés." (JKK 
29. köt. 182.) Ez már előre vetíti annak árnyékát, hogy ha ez a probléma még egyszer felmerül, 
akkor már más megítélés alá esik. 

Ez az epizód a nagy egészben csak egy részlet, amely a pátosz nagy lázában alig vehető 
észre, de már jelzi, hogy a feltétlen áldozatnak valami kis magánérdekű jellege is van, hasadás 
állott be már itt az ügy és az egyéni boldogság között. Helyenként erősödik is ennek kapcsán 
a belső hang, a lelkiismeret szava, s nemcsak kívülről hallatszik Gideon csúfondáros hangja, 
hanem olykor magában Áldorfayban is megszólal. Néha úgy érezzük, hogy Gideon nem is 
külön személy, hanem Áldorfay belső, vádoló hangja. 

E regény nem fut egy vágányon más művekkel negatív alakjai tekintetében sem. A Gideon-
szerep nem azonos a nagy, romantikus ellenfelekével, a küzdelmet nem vele szemben vagy 
ellenében kell folytatnia Áldorfaynak, hanem a segítő-védelmező nemtő, Serena halála, Áldor
fay énje másik felének elvesztése minden baj forrása, ami azt is jelenti, hogy a nagyság is csak 
vele együtt volt egész. Mindenképpen a férfi föltétlen hegemóniájának megtörését jelzi ez a 
változás. 

Csak fokozódik a kérdés összetettsége az Enyim, tied, övé harmadik részében, az Áldorfay— 
Hanna-kapcsolatban. Nem tagadhatja meg a nőtől erkölcsi fölényét a férfival szemben, mégis 
Hannát okolja Áldorfay pusztulásáért. Makacs hidegsége, fel nem engedő énjének keménysége 
a férfi züllésének okozója, amivel indokolttá teszi a férfi házon és házasságon kívüli kapcsola
tait, noha erkölcsileg nem talál erre mentséget. Az ötvenéves Jókai túl kötöttnek érezheti 
a házasság fennálló kereteit, s szeretne rajta lazítani, s mentséget keres egy új házassági-
együttélési forma számára, amely később természetszerűen torkollik a polgári házasság propa
gálásába (pl. Tégy jót, 1893). 

Részben meg is oldja a kérdést, de nem mér azonos mértékkel mindenki számára. Valami 
különleges szempont szerint a cseh származású pénzember, Walter Leó számára megengedhe
tőnek véli a szeretőtartást, attól még „imádhatja" feleségét, de választott hőse, Áldorfay, 
az erkölcs volt felkentje belepusztul ebbe. Miért? Nyilván, mert ő még ebben a helyzetben is 
a régi erkölcsi keretekben gondolkozik, s ez nem egyeztethető össze. A régi elvek és az új hely
zetek nem férnek meg egymás mellett. 

A Jókai számára egyre bonyolultabbá váló kérdésre olykor meghökkentő kibúvókat talál, 
érzik a választott témán, mennyire kapva-kapott az alkalmon, a maga megnyugvását keresve, 
pl. az Egy az Istenben. Hogy húzza az időt — illetve mesét —, hogy halogatja a döntő pillana
tot, amikor végül mégis színt kell vallani az áldozatos élet vagy a teljes közömbösség között. 

Valami olyasmit próbál meg ebben a regényben, amely eleve nem nyújthat megnyutató 
választ, megkísérel kívül helyezkedni a magyar eseményeken, éppen a legkritikusabb idő
pontban: 48-at csak keretül használja egy bonyolult szerelmi história számára. S ha van fel
háborító Jókai magatartásában — ez az. A forradalom és szabadságharc egyik részvevőjétől 
s annak lelkes megörökítőjétől érthetetlen ez a pálfordulás. Nem elégséges magyarázat erre, 
hogy Tisza közvetlen körébe került, hogy politikájával támogatta, hogy hamis illúziókba rin
gatta magát, mert az igazi művész mindig elárulja legrejtettebb érzelmeit is, a politika nem 
tudja teljesen bekötni a szemét. Abban az igyekezetben, ahogy topográfiailag is kikerülteti 
hőseivel a forrongó és élethalálharcot vívó Magyarországot, valami mélyebb, belső, egyéni 
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törésre kell gyanakodnunk. A békepártiság sem elég magyarázat erre, de meglepő, mennyire 
az egyéni, a családi boldogság szemszögéből nézi és ítéli meg a helyzetet, minden tettét ez a 
szempont irányítja. A regény nagy hányadában az egymásra találás a legfőbb motívum. 

De Jókai romantikájában a magánéleti boldogságnak is feltétele némi nimbusz, amely 
a férfi fejét övezi — különösen a beállított főrangú hölgy—köznemes férfi viszonylatában —, 
s ezek közül nem hagyható ki a hősiesség vonása sem. De hogy lehet valaki egyszerre „aktív" 
hős és békepárti az adott keretek között? 48-at ugyan sikerül formálisan kikerülnie a főalak-
nak, de a szűkebb haza, az otthon védelme már nem bízható a véletlenre, s Jókai — magának 
is ellentmondva — kénytelen a hősi elszántságra is példát mutatni, s felnöveszti a mellékalako
kat, mert a főhős csak az egyéni áldozatot hajlandó választani, s ez is inkább valamiféle bűvész
kedés, mint hősi erény. 

A védőpajzs, amely a küzdőtérről elvonja és az egyéni tetteket hivatva van igazolni — val
lási, a fegyverrel nem harcoló unitáriusok, egyistenhívők felfogása. Ez a hit azonban nem érző
dik olyan minden problémát megoldó elementáris erőnek, amely bármely körülmények között 
biztos támpontot nyújt. így történik meg, hogy maga Manassé is majdnem kiesik „hitéből", 
s vállalja a légiókkal a Magyarországba-törést, s amikor erre mégsem kerül sor, isteni beavat
kozásnak tekinti ezt. A valóságban lehet ez jó megoldás, de a regényben kettős élű: vagy hős, 
vagy hitehagyott Manassé, mert a keresztény felfogás szerint elég gondolatban elkövetni egy 
tettet. 

Megváltozott a férfieszmény, nem közösségi hős elsősorban, hanem békés férj és családapa, 
aki csak annyiban emlékeztet régi önmagára, hogy megoldást talál bonyolult egyéni gond
jaikra. A hétköznap szintjére szálltak le az igények, nem kellenek már a rendkívüli nagy célo
kért küzdő áldozatos hősök. 

Az utolsó fokozat, amikor a közéleti nagyság egyenesen akadályává válik az egyéni boldog
ságnak, a társadalmi konvenciók ereje majdnem fölébe kerül egy elrejtőzni kívánó érzelemnek. 
Az élet komédiásaiban visszájára fordul a régi helyzet, a boldogság a névtelenséggel, a jelenték-
telenséggel párosul. A társadalomtól független emberi szabad elhatározásnak szószólója ebben 
a regényben Jókai. A boldogság vált céllá, amely nem függvénye, tartozéka többé a közéleti 
szerepnek. A boldogsághoz nem tartozik a mások, a közösség boldogítása. 

Addig a pontig jutott el ezzel Jókai, hogy teljesen értelmetlennek állít be minden küzdelmet. 
Ez a morál még akkor is káros, ha a társadalom hibáira, a kor ürességére vetül is vissza, és 
semmi esetre sem „Jókai-hős" erkölcs. S nem is könnyű kitörni a társadalmi keretek közül, 
ezernyi visszahúzó szál tartja fogva a hőst, Zárkány Napóleont éppen úgy, mintTimár Mihályt, 
s kimenekülésük „áldozatot" kíván tőlük. A világból kiszakadáskor nemcsak a nyilvános élet, 
az elismerés közösségi vonzóerejét kell legyőzni, hanem a belső hangot, a lelkiismeretet is, 
a beidegzett kötelességérzetet is. Még ha egyénileg nem vágyunk is a közösségi sikerekre, de az 
elért eredmények mögött ott kísért a gondolat: van-e jogom visszavonulni, kivonni magamat 
a hasznos és szükséges tevékenység köréből. E kérdés gyötri az írót és hőseit egyaránt. Jókai 
szíve szerint az egyéni boldogság mellé áll, ennek festésére van külön világa, melege, nyelve, 
de esze nem helyeselhet szívének. Az érzelem és értelem összeütközik benne egymással, a poli
tikus szembekerül az íróval. Az aranyemberben mindvégig ott kísért egy vádoló morális érzés, 
a világ erkölcsi törvénye: mit szól hozzá a világ, az emberek? Tímár szinte reszket, mikor fede
zik fel titkát-kilétét, s mikor leplezik le kettős életét, a törvényen kívüli állapotot még alig 
tudja elviselni, egy ideig még megrontja életét az áhított boldogság és a való világ közötti 
lebegése. Azért szenved a „hűséges", erényes, hites-feleség erkölcsi fölényétől, mert alapjában 
a régi formák, a régi törvények szerint szeretne boldog lenni, csak ez nem adatott meg neki. 

Nincs más megoldás e hősök számára, mint olyan világba emigrálni, ahol elérhető a boldog
ság, ahol a társadalmi morál nem köt, egyedül a természeti, az emberiesség törvényei érvé
nyesek, a Senki vagy a „holdbéli szigetre", távol-keleti ismeretlen vagy még ember nem lakta 
területekre. Ezek a boldogságszigetek nem csupán a romantikus antikapitalizmus országai, 
hanem egy már túlhaladott, gátló erkölcsi felfogás „szabad" hazája is. 

Az üzleti erkölcs 

A gyorsan változó gazdasági viszonyok hatására rövid idő leforgása alatt nagyot változik 
Jókai felfogása az üzleti erkölcsről is. A fekete gyémántokig (1870) általában elítéli az üzleti 

tevékenységet, s rendszerint nemzetietlen vagy éppen nemzetellenes tevékenységként tüntet i 
fel, ez időtől kezdve azonban már másképpen vélekedik. A nemzeti cél szolgálatát ugyan ez u tán 
s lényegesnek tartja, de nem kizárólagosnak, s morálja sem olyan szigorúan puritán, m int 

a múltban volt. Tímár Mihállyal, az „arany emberrel" új típus született, a korszerű vállalko zó, 
aki a kereskedelmi-üzleti kereteken belül büntetlenül véthet a régebbi közmorál ellen, az ér t 
nem kerül a vádlottak padjára. 
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Igaz, Tímár tevékenysége nemzeti célt is szolgál, tehát magasabb síkon ellensúlyozza üzleti 
„fogásait", de Jókai nem ezt hangsúlyozza; egyszerűen felismerte, hogy a gazdasági élet morálja 
más, mint aminek eddig vélte, s tudva vagy ösztönösen is helyes, jellemzően polgári gondolko
dásmódja. Tímár a megszerzett kincset úgy kívánja jogos tulajdonosának, Tímeának „vissza
adni", hogy őt magát is tulajdonává teszi, szabadságát is elveszi, magához köti. S még egy 
másik, alapvető problémába is beleütközik Jókai, az üzleti tőke, az ún. eredeti tőkefelhalmozás 
kérdésébe. Azt tisztán látja, hogy kuporgatással, szatócskodással nem lehet korszerű üzleti 
alapot teremteni. Berend Ivánon úgy segített, hogy apjától örökölt bányába ültette be, de jól 
tudja, hogy az örökségek erre az időre már elfogytak, s ahhoz a módhoz kell folyamodnia, ami 
a való életben van, „szerezni" kell a vagyont. Tímár tevékenységét még némi jóhiszeműséggel 
és állandó lelkiismeretfurdalással igyekszik enyhíteni, mindez azonban semmit sem változtat 
a lényegen: az üzleti erkölcs „szabályai" messzi túlnyomulnak a régi felfogás határain. 

Marad azonban még ezeken kívül is néhány tisztázatlan kérdés, amit elsősorban az Enyim, 
tied, övé vet fel. Miként lehetséges az, hogy ugyanaz a tevékenység egyik hőse számára tisztes
ség, a másiknak gyalázat. A bankár Walter Leót az arisztokráciával teszi egyenrangúvá, míg 
Áldorfayt elbuktatja. „Walter Leó nem azon közönséges bankárok osztályából való, akik 
minden utat-módot jónak találnak, hogy gazdaggá legyenek. Ő cavalier. Nem uzsorás. Nemes 
ember a pénzvilágban. Lehetne régen igazi báró is . . . " — mondja Hanna grófnő, a született 
arisztokrata, s még később is folytatja ezt a gondolatot. S az író is egyetért ezzel, nemegyszer 
Áldorfay fölé nő még erkölcsi tekintetben is e pénzember. 

Nem egyszerűen az van emögött, hogy Walter Leó nem uzsorás, s betartja a pénzügyi világ 
játékszabályait. Nem hunyhatunk szemet afölött, hogy Jókai különbséget tesz a cseh bankár 
és a magyar közéleti férfi között. Az utóbbit a múltja, a nemzeti tradíció köti, méghozzá oly 
erősen, hogy az alapvető jellembeli tulajdonságként jelentkezik nála, míg Walter múltjáról 
semmit sem tudunk. A magyar múlt olyan tudatot alakított ki, s ebben osztozik részben Jókai 
is, hogy a magyar jellemhez nem illik az üzleti tevékenység, s ez elsősorban a történelmi osztá
lyok tagjaira vonatkozik. Ezen a morálon nem tud túllépni. 

Hogy mennyire együtt halad Jókai a kor követelményeivel, arra jó példa, hogy még a nagy
vállalkozásokkal szembeni felfogását is módosítja egy idő után. Az Egy az Isten Torockóját 
is korszerűsítenie kell Manassének, nagyüzemmé kell fejlesztenie képzett munkásokkal stb. 
Igaz, Manassé nem nemes a szó társadalmi értelmében, csak jellemében, viszont felesége egye
nesen hercegnő volt, s most könyvelő. Fűz is ehhez némi magyarázatot Jókai: „ . . .minden 
ember végzett valami dolgot, ami nem az ő hivatása volt. Manassé gyártott ekevasat, akit 
esze államférfinak kvalifikált, hajlama művésznek avatott, Blanka üzleti számadást vezetett, 
akit szíve odahívott repeső kicsinyeihez . . . " — egyszóval nem egészen ez a világ rendje, ezek 
csak rendkívüli állapotok, de meg kell velük küzdeni, ez a lét parancsa, amely most már erősebb 
minden más egyéb morálnál. 

Jókai a vezetést természetszerűleg a férfiak kezébe adja, a nőknek, feleségeknek csak rajtuk 
keresztül válik értékessé vagy károssá tevékenységük. Valahogy annyit érnek, amennyivel 
egy férfi pályáját elő tudják segíteni, így munkájuk értéke a családon belüli skálán mérhető 
csak le. Innen van az, hogy míg Blanka hercegnő könyvelése Manassé oldalán erénnyé magasz
tosul, ugyanez a tett Timea részéről nem ugyanezt éri, mert ezzel ugyan erkölcsi nagysága 
növekedik, de hitvesi szerepénél szinte makacsságnak, a hajthatatlanság kísérő jelenségeként 
hat Tímár és — kissé — Jókai szemében is. 

Az üzleti erkölcs s annak következményei csak a férfi hősökre vonatkoznak. 

4. A regényforma változásai 
Az író szemléletének módosulása kihat a műformára is. A 70-es évek társadalmi regényei 

nagyobb változatosságot mutatnak, mint az eddigiek; a jellegzetesen magyar keretű művektől 
a szélesebb határú társasági formáig, a lélektani mélytől az útirajzi horizontális irányú szét-
áradásig terjednek. A külső formai változásoknál azonban lényegesebbek az élményi alapban 
végbement átalakulások következményei. 

Az élmények megváltozott szerepe 
Jókai ez időbeli regényei nem tisztán élményi indíttatású művek, ami nem azt jelenti, hogy 

nem élményi fogantatásúak. A századközép íróinak egyik legjellemzőbb vonása az érzelmi 
beállítottság, a tárgy iránti érzékenység. Ez Jókaira fokozott mértékben vonatkozik. Ennek 
kétféle megnyilatkozási formája van, az élmények szubjektív kivetítése, a másik az élmények 
irányzatos, célzatos, egységre hozó elv szerinti feldolgozása. Jókai művei az 50-es évektől kez-
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dó'dően az irányzatosság elvét szolgálják, mégis az elrendező elv is élményi, az egész ma élményi 
indíttatású, bennük az érzelmi momentumok és a spontaneitás kap szabad teret, s romantikus 
szerteágazásaik ellenére is egységesebbek, mint a 70-es évek regényeinek többsége, amelyekben 
több a kívülről bevitt szempont s mesterséges bonyolítás. 

Az aranyember az egyetlen ebben a sorban, ahol elengedte magát az író, ahol rábízta müvét 
alkotó lendületére — s ennek meg is van a belső feszítő rugója. Ellentétbe is kerül több ponton 
is a szépíró és a politikus Jókai. Az élményi indíttatás jellegzetes művei A kőszívű ember fiai 
és a Fekete gyémántok, míg az átmenetet az Es mégis mozog a föld jelzi érzékelhetően. Nem tagad
ható benne a megírás motívumai közül az élményi-érzelmi elem, de kitűnik ez élmények másod-
lagossága, a nem közvetlen, hanem más forrásból átvett élmény újraélesztése is. A nagy, az 
átfogó érzelmi alap általános és egyéni élmény is, míg a konkrét megvalósítás anyaga átvétel. 
A többi műveknél éppen fordítva áll a helyzet, a művek anyagát kitevő részélmények elsőd
legesek, az elrendező elv már nem ilyen élményi, hanem mesterkélt, spekulatív. Jól érzékelhető 
ez Egy az Istenben, ahol a vallási alapon nyugvó pacifizmus kérdése inkább a ráció műve, 
szemben a részleteket nyújtó közvetlen élmények melegével ható útibeszámolókkal. 

A művészi alkotás szempontjából nincs jelentősége annak, hogy első- vagy másodrendű 
élményekből táplálkozik-e az alkotó, ez csak akkor válik érzékelhetővé, ha nem forr egybe 
a két elem, ha nem elég erős az eszmény-élmény. A század utolsó harmadának műveiben a 
valóságos eszményiséget vágy elsősorban nosztalgia — élmények helyettesítik, amelyek 
az érzelem-szegény időszak jellemzői. A tényekre építkezés és meggondolások időszaka közeleg 
irodalmunkban is, s a belső élet számára a vágyakozás jelenti az egyetlen kiélési lehetőséget. 
Ezen az alapon érthetők meg Az aranyember szépségei, mert el meri vetni az író a való szorítá
sát, de már a több józanságot kívánó „holdsziget" patetikussága kevéssé kap meg bennünket, 
s a teljesen ködbevesző, megrajzolatlan, gyenge erejű Az élet komédiásainak vágya, amely már 
szinte hidegen hagy. 

Bizonyos, hogy a külső-belső világ variációinak megrajzolásával nagymértékben bővült 
a magyar regény megújulásának lehetősége, és nem Jókai hibája, hogy nem az elmélyültebb 
belső ábrázolás felé haladt a továbbiakban. 

Lélektaniság, modernség 

Amíg áttekinthető a helyzet, tiszta a cél, addig bátran haladnak előre Jókai hősei lerázzák 
magukról a visszahúzó erőket, de amint összetettebbé válik a világ, kétségessé a célok, zavarba 
jönnek az alakok is. Feltámadó kételyeik, töprengéseik gyöngítik erejüket, elvonják őket 
a nagy céloktól, s elszegényednek tetteikben. Ugyanakkor érzékenyebbekké válnak a lelki 
rezdülésekre, apróbb jelenségekre is reagálnak, s fogékonyabbak lesznek az emberi érzelem
világ iránt, egyszóval közelebb kerülnek a kor átmenetiségét jelző érzékenyebb embertípushoz, 
a modern emberhez. 

Megőriznek azonban valamit régi képességeikből, nem csenevészesednek puszta ideggócokká, 
jajgató, tehetetlen, siránkozó bábokká, mint egynéhány magyar és külföldi írónál (pl. Toldy 
Anatole-\a). Jókai alakjai lefelé estükben igyekeznek megkapaszkodni, s lehetnek kétségbe
esettek, önámítók, esetleg cinikusok (Zárkány Napóleon), de dekadensek sohasem. Rokonság 
fűzi ugyan Jókait kortársaihoz az új embertípus meglátásában, de nem azonosul velük teljesen 
sohasem, nem állít elénk egy sebből elvérző alakokat. 

A belső konfliktusok ábrázolása azonban szükségszerűen az eddigi népies-anekdotikus meg
jelenítés elhagyásával jár. Művei újszerűségét, modernizálódását éppen ez a vonás jelzi. 
Az a Jókai, aki nemzedékek iskolapéldája volt, s szinte megteremtője ennek az iránynak, 
olyan alkalmakat is kiaknázatlanul hagy, amit romantikus felfogása tálcán nyújt feléje, pl. 
Noémi egyszerűsége, Dodi gyermeksége nem válik magyaros primitívséggé, hanem „csak" 
emberivé. Itt-ott még feltör népies kedélyeskedés, patriarkális érzelmesség, zsánerszerűség, 
de sehol sem válik jellemzővé, egészen háttérbe szorul, s ami ezzel együtt jár, felhagy a mindent 
nagy pátosszal megmagyarázó, szájbarágós kollégiumi elbeszélő stílussal, s már több kihagyás
sal, gondolatmegszakítással él. 

Szerkezet és terjedelem * 

A belső feszültségből fakadó dinamizmus, a belső intenzitás fokozatos csökkenése észlel
hető a művek formai elemeiben is. Az eddigi magabiztosságot nyugtalanság, zaklatottság 
váltja fel, s ez kihat a szerkezetre is. Egymás sarkára lépnek ugyan itt is a történések, mint 
a régebbi művekben, az eseménysor éppen olyan dús, mint eddig, de a főcselekmény mégsem 
halad a szokott ütemben, s mert nem látni, hogy mi miért történik — vagy mert nagyonis 
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hamar meglátni a végét, mint az Egy az Istenben —, érdektelenné válik az eseménysor, a körül
ményesség nem teszi egyben érdekessé is a regényt. 

Jellemző formai tünete a műveknek a hosszanti kiterjedés. Ez nem jelenti azt, hogy nincs 
e műveknek központi magjuk, eszmeiségük, még azt sem, hogy nem volnának jellemregények, 
de tény, hogy ezek ellenére is jobban húznak a cselekményregények részhalmozásaihoz, az egy
más mellé rakott technikához, mint a centrikus felépítéshez. Ez végső soron mégiscsak 
az eszmeiség erejének csökkenését, a központi mag potenciális lehetőségének visszaesését jelzi, 
a már nem életbevágó s a széles rétegek érdekeit hordozó gondolat elsorvadását. Nyilván érzi 
ezt Jókai is, s mintegy ellenszolgáltatásként a terjedelemmel kívánja helyrebillenteni a meg
bomlott egyensúlyt, mert szinte fordított arányban a regények eszmei magvával, egyre szöve
vényesebb művet duzzaszt mondanivalója vékonyságának elleplezésére. Olykor már alig 
követhető kuszáitsággal gubancolódik össze a cselekményszál, amelyet aztán már az író is 
csak egy drasztikus mozdulattal tud tisztázni. A Zárkány Napóleon köré fonódó eseményekből 
csak a főalak hirtelen eltűnésével tudja kivágni magát. Ezzel megint egy olyan utat nyit meg, 
amelyet nála nem szoktunk erényei közé sorolni, de amelyet 35 év múlva a Különös házasság
ban már új vonásként üdvözlünk. 

El kell ismernünk, hogy a különböző elemekből összerótt regényforma rendkívül változatos; 
megtalálható benne a tudományos pikaró, a gondolati kalandorság, a politikai karrier hosszanti 
rajza vagy az itinerarium mozaikszerű összeállítása. Nagyban emlékeztetnek e vonások 
a korabeli művek kísérletezés és bukás sorozataira — Hübele Balázs vagy Darvady Zoltán 
(Asbóth János: Álmok álmodója) vergődéseire, általában a lefelé tendálás ábrázolására, fel
felcsillanó illúziókkal és néhol némi öngúnnyal is. 

A részletekkel e művek látszatra epikusabbá lesznek a lírai felhangú régebbi műveknél, 
de nem epikaiabbak. Az egymásba szőtt meseszálak csak tarkítják a regény szövetét, de nem 
teszik mélyebben egy arcúvá, márpedig egy műnek a maga határain belül egyneműnek kell 
lennie. Ma művészibbnek véljük azt a regénytípust, amelyben belső szükségszerűségből fakad
nak a tettek, s igénytelenebbnek tartjuk azokat, amelyek — látszólag — kötöttség nélkül 
szövik az epizódokat egymás mellé. Lehet, hogy ez az ítélet — előítélet. A jellemábrázolásra, 
lélektanra alapozott szemlélet már lenézi az anekdotikusnak is nevezhető felépítési módot. 
Pedig a kitérések, felsorolások és részletezések valamiképp a haladó idő jelzés nélküli érzékel
tetésére szolgálnak, s amikor visszakapcsol a mű a főtémára, akkor fogjuk fel az elmúlt időt. 
A baj ott kezdődik, hogy nincs, ami arányba állítsa a részeket, s az már valóban nem válik 
javára a műnek, ha tetszés szerint szaporítható vagy csökkenthető a részek aránya anélkül, 
hogy az egész szempontjából jelentőségük volna. Ez már nem formai jelenség — mint láttuk —, 
hanem az író világlátásának következménye. 

Kettős befejezésü regények 

Látszólag a kettős életű hősök belső konfliktusának következménye a müvek kettős befeje
zése. Azért csak látszólag, mert a hősöknek végül mégiscsak színt kell vallaniok valamilyen 
módon egyik vagy másik út mellett, vagy úgy, hogy az egyiket elvetik, vagy úgy, hogy levon
ják a következtetéseket és megfutamodnak a döntés elől — s mindenképpen az író állásfogla
lásának tükrei. 

A művek igen fontos része a befejezés. Itt dől el, hogy mindaz, amiért létrejött, milyen 
eredményre jut. Ebben csattan a művészi hatás, s ettől válik maradandó értékké vagy éppen 
érdektelenné a munka. Rendszerint a befejezés oldja meg a felvetett kérdéseket és oldja fel 
a várakozás feszültségét. Jókai szóban forgó művei éppen ezen a ponton mondanak ellent 
az eddigi gyakorlatnak, befejezései mesterségesen bonyolított, olykor művön kívüli eszközökkel 
válnak egyértelművé (Az aranyember), máskor nyíltan alternatív „megoldást" mint lehető
séget illeszt a mű végére, mint Az élet komédiásaiban. 

Ez a befejezésforma éppen a befejezetlenséget, a megoldatlanságot jelzi, s annak árulója, 
hogy az írónak csak a probléma meglátására futotta erejéből, de a határozott válasz elől kitér. 

A 70-es évek sokrétű változásának közösséget és egyéneket átalakító hatására Jókai első
ként reagál, és maga szolgál a regény műfaji megújítási lehetőségeinek példáival. Igaz, később 
újra visszakanyarodik régebbi útjára, de azért nem ő az oka annak, hogy a magyar regény 
a továbbiakban az anekdotizmus autochton útját s nem az európai elemzés módját választja. 
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