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Három évtized 
A kőszívű ember fiai című regényének megírásával Jókai Mór egy pálya-

szakaszát zárta le, mint aki tudta, hogy a „nemzeti jelentőségű irány regények" 
kora elmúlt, hogy többé ilyen típusú művet alkotni nem lehet, s mint tudjuk, 
Jókai Mór az elkövetkező harminc esztendőben, utolsó pályaszakaszában, 
ilyet nem is alkotott. Ami 1867-ig még elképzelhető és lehetséges volt, az a 
kiegyezés után már lehetetlenné vált. A Bach-korszak ugyanis a magyar 
politikai gondolkodást mintegy konzerválta 1848—1849-es meghatározott-
ságában (szabadságharcos öntudatában és a vereség élményében), ilyen 
módon alkalmas légkört biztosított az olyan átfogó és általános értékű alkotások 
megírására és befogadására, mint amilyenek Jókainak mindmáig annyira 
méltányolt „nemzeti" karakterű alkotásai voltak. Az író és közönsége nem kény-
szerült a földre szegezni tekintetét, hogy észrevegye az élet mélyében leját-
szódó társadalmi-gazdasági folyamatokat. A kiegyezés tulajdonképpen kitolta 
az életszínpadról a valóságot eltakaró politikai kulisszákat, és az 1870-es évek-
ben már látható volt, mi az, ami az előző majd húsz esztendő alatt a mélyben 
lejátszódott: a kapitalizálódás. Ezzel pedig együtt járt az az erős társadalmi 
differenciálódás, amelynek végeredménye a Grünwald Béla emlegette „régi 
Magyarország" aránylag egyöntetűbb „világának" és „világképének" a meg-
semmisülése, a tőkés termelési viszonyok kiépülése. Ilyen módon pedig 
előtűntek a kapitalizmus előidézte összes tünetek az ember „világhelyzetének" 
viszonylatában is. 

Jókai új s mindinkább „művészi" írói korszaka tehát kézenfekvő módon 
olyan regényekkel kezdődik, amelyekben a polgárosodás kérdéseivel, a pol-
gári létezés lehetőségeivel foglalkozik. Ha A kőszívű ember fiai az optimista 
jóslattal zárult, hogy „minden emelkedik az ég felé: házak, népek, szellemek", 
akkor az 1870-es évek első Jókai-regényeiben a „polgárrá lenni" gondolata 
kap művészi formát a múlt-jelen-jövendő távlatainak felrajzolásával. Sajátos 
és jellegzetes trilógiával kell szembenéznünk, amikor Az arany ember (1872), 
a Fekete gyémántok (1870) és A jövő század regénye (1872— 1874) című műveit 
vizsgáljuk, méghozzá arról sem feledkezve meg, hogy előbb készült el a 
Fekete gyémántok, majd egymás után a másik kettő, a múltat és a jövőt idéző. 
Nem véletlen, hogy A jövő század regényének első számú epilógusa (Te Deum 
laudamus!) azzal zárul, hogy a trónörökös tanulja, „hogyan kell polgárnak 
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lenni". S az is fölöttébb jellemző, hogy mind a háromban ott van az utópia 
gondolata is, leírása is. Ezeket a regényeket azok a Jókai-művek követik, 
amelyekről a Jókai-irodalom igen határozottan azt állítja, hogy „művészetének 
hanyatlása, rutinra és ötletekre alapozása" jegyében fogantak (Nagy Miklós). 
Alig hihető azonban, hogy egy művész haldoklása három évtizeden át tartson, 
s hogy közben egy könyvtárnyi művet alkosson. A -változás, amely az 1870-es 
évekkel vette kezdetét, nem volt válság is, s ha igen, akkor az az új művészi 
lehetőségek keresésének természetes velejárója volt. Jókai felismerte, hogy a 
társadalmi és gazdasági életben nagyméretű változások játszódnak le, hogy 
egy más, az előző korszaktól különböző mértékű és erkölcsű kor van ki-
alakulóban, s főképpen, hogy ennek az új korszaknak szükségképpen külön-
böznie kell az 1848 előtti vagy az 1849-et követő korszaktól. Ezzel a felismerés-
sel az is együtt járt, hogy érzékelte, az élet harmóniájának addig ismert for-
mája felbomlóban, értékei veszendőben vannak, s mi több: ennek az érték-
rendszernek is relatív volta a jellemzője. Nagy érdeme tehát, hogy művészi-
-alkotói síkon vállalta az ilyen időszaknak minden diszharmóniáját emberben, 
erkölcsben, társadalomban. Kézenfekvő volt tehát az új harmóniák keresésé-
nek igénye is. Az író, aki vállalta a diszharmónia realitását, vállalni tudta a 
harmónia utáni vágy líráját, illetve utópiáját is. Jókai társadalom ismeretéről 
van szó, amely éppen az 1870-es években kezdte mutatni mélységét és befo-
gadóképességét. Olvassuk csak el A jövő század regényéhek előszavát, hogy 
erről meggyőződjünk! Az elkövetkező harminc esztendő Jókai-regényeinek 
prolegoménája ez az előszó, melyben szinte tételszerűen sorolja fel az őt 
érdeklő kérdéseket, egyúttal pedig ítéleteit is. Mint például a következő 
részletben : 

„S mentül könnyebben halmozódik a pénz a társadalom magaslatain, 
annál könnyebben omlik szét onnan a társadalom lapályaiba. A királyoknak, 
főpapoknak, minisztereknek, bankároknak, főuraknak, hadvezéreknek, nép-
képviselőknek parasytjaik is vannak, nagyon sokan vannak: eladó emberek, 
patentált csalók, köztolvajok, zsoldosok, hízelkedők, naplopók, bérenc írók, 
kerítők, alkuszok, szállítók, sinecuristák, sáfárok, engedményesek, kortesek 
és szomjas, éhes néptömegek. Az aranyfolyamot elnyeli a homok, s lesz belőle 
mocsár. S ha az aranyfolyamban elmerül a férfijellem, hát a nő hová legyen 
előtte? A phaeákok népe zsoldjába vesz mindent, s zsoldba ád mindent. 
A könnyen gazdagult élvhajhász szolgálatába áll a szerelem, a művészet, a 
zene, a szobrászat, festészet, az irodalom. Foly az örök harc az erkölcsi életalap 
s a társadalmi rothadás között." 

Az író nyomában jár ezeknek a folyamatoknak az 1870-es évek második 
felében és az 1880-as években. A „hírhedett kalandorok" egész arcképcsar-
nokát készíti el: ott látjuk őket mind a kaland hőseitől a kalandorokon át az 
„eladó emberekig", akiknek „áruja" az ország. Főképpen a két évtized határ-
mezsgyéjén születnek az ilyen művei: 1879-ben írta az Egy hírhedett kalandort, 
1885-ben jelenik meg A lőcsei fehér asszony című regénye. Ebben hirdeti: 
„Az eszmék átalakultak, a korszellem, -az új ivadék fogalmai megváltoztak 
azóta. Ami valamikor bűn volt, az most erény; ami szégyen volt, az most 
dicsőség". A szabadságharc bukását követő két évtizedet ennek a felismerésnek 
a mély barázdájával választja el az utána következőtől. Nem lehet tehát Jókai 
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művészetét tisztán a hivatalos magyar politikához való viszonya alapján érté-
kelni és periodizálni. Az író az élet ütőerén tartotta kezét, tehát az ízlést és az 
ideálokat egyaránt érzékelte, a morál változásait regisztrálta. A közéleti ember 
a politikai látszatok gőzeiben élt, a művész a kor ún. emberi közegében. Felté-
telezhető tehát, hogy Jókainak volt egy naphoz kötött, igencsak konkrét 
politikai taktikája, és volt egy általánosabb, eszmei, gondolkodásbeli straté-
giája, s hogy a kettőnek nem is ugyanaz volt a nyomvonala. A regényírót 
ez a stratégia jellemzi, az ő külön „kiegyezése" előtti és utáni időkben egya-
ránt. Az a feltűnő következetessége tükrözi ezt, amellyel regényei cselekmé-
nyének a korát megválasztja. Sokat és szívesen időz a XVIII . században, 
amelynek mintegy a határa az utolsó magyar nemesi felkelés, azután az 1848-at 
megelőző és az azt követő időszak érdekli, miközben nyomon követi, kis 
késéssel, a maga korának eseményeit is a világpolitikai és világtörténeti ese-
mények fonalával a kezében, hogy a Gazdag szegények című regényével 
(1890) mintegy utolérje a hazai élet változásait. Jókai a XVIII . században a 
maga korának a visszfényét látta, abban fedezte fel azokat a jelenségeket, 
amelyek a XIX. század második felében váltak uralkodókká, s ezek rendre 
a polgári világnak a feudális világrenddel vívott küzdelmét mutatták. Előcsalja 
az „úri" árulás motívumait (gondoljunk kuruckori regényeire), és új utópiát 
melenget 1871 után, tehát a párizsi kommün utáni korszakban is: az 1789-es 
francia forradalmat kínálja fel menedékül Ráby Mátyásnak és Trenk Frigyes-
nek 1879-ben, illetve 1893-ban. A XVIII . század erkölcsi képe, a korszak 
szabadosságainak tünetrendszere is vonzotta: a morál hasonlóságát szemlélhette 
benne. Nem kevésbé jelentős az 1848 körüli évek eseményeihez és jelenségei-
hez való viszonya sem. Ezek a regények azzal a magyar nemesi szemlélettel 
polemizálnak, amely a kapitalizmus megjelenésével és előretörésével magyaráz-
ta a társadalmi „rossz" jelenlétét a magyar társadalom életében. Azt példázták 
ugyanis, hogy a nemesi birtok veszése, a „dzsentriesedés" folyamatai megkez-
dődtek már 1848 előtt, 1848 pedig szentesítette mindazt, ami a XIX. század 
második felében lejátszódott. „Az új kor jelszava felszabadítá a földet a 
jobbágyi szorgalom alól. Ezt a szabadságot vérével pecsételte meg kétszázezer 
honvéd. . ." (A mi lengyelünk). Az új körülmények között a magyar birtokos 
nemesség nem tudott gazdálkodni, mert nem tanult meg gazdálkodni, kézen-
fekvő volt tehát előbb anyagi, majd erkölcsi züllése is. A polgári vállalkozás 
ellenben gyümölcsöző! Jókai polgáremberei, ha küzdeniük kell is, el nem vesz-
nek. A nemesi világnak, különösen a középnemességnek a haldoklását a 
történelmi alakulás természetes következményeként értelmezte, s nem külső 
okokkal magyarázta, hanem a polgári gondolkodásmódra és cselekvésre való 
képtelenségének tulajdonította. A század utolsó évtizedében már-már kímé-
letlen, ha a Pestre futott dzsentriről beszél: „Hiú, elkapott dzsentri kamasz, 
aki keresztülbukott az érettségi vizsgán, s annálfogva egyedül a képviselői 
állásra bírván kvalifikációval, be hagyja magát ugratni a politikai hajcihőbe 
a kutyapajtások által, s a hiú ambíciójáért elvesztegeti az őseitől ráhagyott 
tisztességes birtokát. Ez is sport neki, mint az agár- és lóverseny. Egyformán 
virtusnak tartja a csalást: a turfon, a kártyaasztalnál és a politikában, s aztán 
átkozza a világot, mikor megtudja, hogy mások még jobban tudnak csalni 
mint ő. . . " (Nincsen ördög). Minden piacra kerül ebben a világban: az ide-
álok éppúgy, mint a feleség. Ha ezek voltak a „fiúk", az „apák"-ról sem volt 
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jobb véleménye A kiskirályok című regénye szerint: „A felesége elhagyta, 
a fia meghalt, a hazája elmúlt, a nemessége elveszett, vége volt az egész világ-
nak; csak ez az egy maradt: a dicső múltnak emléke. Hát még ha ez is csak 
töklevél? Elfonnyad, ha gyökerét megfúrja a féreg. . ." Nem igazi próféták, 
természetesen, az ilyen Jókai-hősök, noha, mert maguk tönkrementek, a 
világ pusztulását várják. A Jónás-analógia azonban így is beszédes. A „dicső 
múlt" hűsébe húzódtak, s szemük előtt a virágzó, bűnös új Ninive, a polgá-
rosodni akaró és kapitalizálódó, az ipari forradalom kiváltotta váltólázban 
élő ország. 

Az erkölcsi romlás okait Jókai nem abban találta meg, ami a korszak 
magyar társadalmi életében már polgári volt, hanem abban, ami még feuda-
lizmusként megmaradt. Sajátos kétlakiságról van tehát szó, amely azt magya-
rázza, hogy miért találunk a Jókai-regényekben, az 1880-as és 1890-es években 
születettekben pedig különösképpen, érintkezési pontokat a XIX. század 
második fele francia és angol irodalmának azzal a vonulatával, amelyet a 
századvég magyar kritikája misztikusnak, az új értelmezések sora pedig olyan 
romantikusnak tart, amelyben ennek az „irány"-nak az agonizálása játszódott 
le. Azaz: Jókai Mór nem csupán gazdasági-társadalmi következményeket 
talált a maga korának életjelenségeiben, hanem esztétikaiakat és morálisakat 
is, és ezeket mintegy az emberi természet és viselkedés új vonásainak hang-
súlyozásával érte tetten, mint aki azt vallja, hogy nemcsak a világ értékrendje 
változik, hanem az emberi természet is addig alig ismert arcát mutatja. A 
Kráó (1895) című kisregénye szimbolikus kifejezése ennek az élménynek: 
ami évszázadokon át egy ősi nemesi család eredetének „hiteles címere" volt, 
s ami nem zavart senkit a reneszánsz, a direktórium, az empire meg a resta-
uráció időszakában, az a XIX. század második felében borzadályt kelt, mert 
egy majomembert jellemez. Ami szépnek tűnt még pár évtizeddel azelőtt 
is, az a rút benyomását kelti. Jókaitól természetesen nem várhatunk klasszikus 
értelemben vett polgárregényt, már csak azért sem, mert a XIX. század második 
felének magyar társadalma ezt még nem tette lehetővé, hiszen a tőkés termelési 
viszonyok sem látványos módon törtek utat maguknak, és a polgári osztály 
kialakulása is mintegy a felszín alatt játszódott le, akárcsak a gyári proletari-
átus formálódása, amely különben szorosan összefüggött a „gyáripar korláto-
zott fejlődésével, felszívó erejének gyengeségével" (Lackó Miklós). A kapi-
talizmus társadalmi jelenlétére ilyen módon elsősorban abból a társadalmi 
lázból és morális válságból lehetett következtetni, amely a magyar uralkodó 
osztályt, a nemesség különböző rétegeit elfogta. Mindez a patologikusnak a 
kivirágzását hozta a társadalmi életben, ezáltal pedig az emberek egymás 
közötti viszonyában — nézzük akár a pénz, akár a szerelem vonatkozásait, 
nem különben a tetszés kérdésének változatait, az érzékelés szenzibilitásának 
a fokozatait, a szép új értékrendjét. Jókai Mór nemcsak érzékelte,hanem művé-
szi következményeit követni is tudta mindvégig a társadalmi élet közelről 
sem egyenesvonalú, egyértelmű változásainak, és az 1890-es években, művészi 
pályájának mintegy összegezéseként, a modern magyar próza legtöbb lehetséges 
változatának a prototípusát elkészítette, s tehette, mert a „századvég", a 
„fin de siécle" esztétikai-erkölcsi „világrendjét" is felfogta, s vállalta, még 
ha fenntartásokkal is. Regényeiben és regényeivel megfogalmazott eszmei-
-esztétikai vitái is erről vallanak. 
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A jelentősebb bizonyságok azonban a regények. A tengerszemű hölgy 
(1890) pszichológiai tanulmánya egy patologikus lelkiség fejlődéséről e művek 
egyik pólusát képezi, a másikon a Sárga rózsa (1893) cimű regényét találjuk, 
míg a kettő között vannak szimbolista-szecessziós, „dekadenciával" telített 
regényei: a két Trenk-regény (1893), a Fráter György (1893) és a Rákóczy 
fia (1892), valamint a Gazdag szegények (1890) és a Tégy jót (1895), s zárókőnek 
ott A mi lengyelünk (1902), amely e kérdéses harminc esztendő regényeinek 
szinte minden jelentősebb szálát összefogja, s Jókai „művészi" korszakának 
mintegy a kezdeteire mutat vissza. 

A nyitánya ennek a korszaknak az 1860-as évek első fele volt, amelyben 
a Mire megvénülünk (1865) született. Különleges figyelmet érdemel ez a 
Jókai-regény. Sőtér István a „magyar römantikus regénynek is talán legjelleg-
zetesebb, álmot és életet a legszerencsésebben egyesítő példájaként" tartja 
számon, Nagy Miklós a regényben „Dezső lírai, apró pillanatfelvételekhez 
tapadó naplóját" nevezi a „századforduló impresszionizmusa előjátékának", 
amelyet az „emlékezés forrásai táplálnak". A naplórészletek valóban mind 
stílusukkal, mind művészi felfogásukkal kitűnnek: ez a narratív hang szinte 
megismételhetetlennek tűnt, s Jókai is majd csak a Tengerszemű hölgy egyes 
lapjain adja mását. Líraian opálos bensőség és plaszticitás jellemzi: ezt sem 
a kortárs romantika, sem a naturalista-realista író nem nagyon szólaltatta 
meg, az ilyen énszerűséget majd csak a századforduló korának írója adja. 
Összefüggéseit azonban kortársainak „impresszionizmusában" kell keresnünk, 
a Mire megvénülünk azok közé illeszkedik, noha egyetlen szinesztéziát hordozó 
mondata inkább előre, a XX. századra mutat: 

„Ah, de az asszonyi szemnek megvan az a csodás adománya, hogy különb-
séget tud tenni tekintet és tekintet között. A féltés prizmáján keresztül színekre 
törik a szemsugár, s ez a csodálatos optikai elemző megmondja: ez itt a kíváncsi 
pislogás, ez itt a kacér kacsintás, ez itt a sárga féltés, ez itt az égő szerelem, 
ez itt a sötétkék elmerengés. . ." 

Azt is mondhatnánk, hogy ebben a regényben még minden romantikus, 
ám ugyanakkor azt is, hogy maga az elgondolás már a naturalizmusba látszik 
fordulni: a patologikus szükségszerűségnek, az „apa vére baljóslatának" 
a diadala. „Ti egy szerencsétlen család ivadékai vagytok, melynek minden 
tagja öngyilkosul hal meg. . ." — mondja a nagyanya a regényben, s ez a 
mondat akár egy Zola-ciklus alapját is képezhetné, noha nem biológiai, hanem 
ideológiai örökségről van szó. Az átok, amely végigkíséri férfiágon az Áronffy-
-családot, hazafiúi konfliktus eredménye, s bár feledve vannak már az ősök, 
a főhős sorsa meg van pecsételve, még ha 1848 után már megmenthetőnek 
tetszik: halálát egy méhcsípés okozza. De csak látszólag, mert a regény 
utolsó sorai mintegy visszaveszik, amit ígéretként előbb még felcsillantott 
az író: „Mikor már a kísértés utolsó perce eljött, hogy az életunalom az ősi 
átokkal felfegyverezze kezét, akkor elküldötte repülő szolgáinak legesleg-
kisebbikét, s elszállítá őt egy méhszárnyon oda, ahol a boldogok laknak. „A 
főhősnek, Lorándnak az alakjával, pontosabban alakmásaival, még majd 
találkozunk, ha nem is Jókainál mindig. Ő az a fiatalember, aki „nem örült 
már semminek az életben", „nem foglalkozott semmivel, amivel más ember 
foglalkozik" : 
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„Nem volt élet már az övé, hanem csak a napok számlálása. 
Siralom volt ezt tudni és őt látni. 
Egy délceg alakot, kinek hivatása volt, hogy hőssé legyen! 
Egy forró szívet, ki földi mennyországa lehetett volna egy nőnek! 
Egy képzett, lángeszű főt, ki vezérszellem lehetett volna egy országban! 
És aki tétlenül, szerettelenül, boldogtalanul hullatott levelet levél után, 

és nem várt a holnaptól semmit. 
Hanem félt a jövő napoktól. . ." 
Tulajdonságait a romantikától örökölte még, sorsképér a zománc azonban 

már újabb keletű. Jókai írói szíve különben is a cselekvő hősökhöz pártol majd, 
akik egy új világban akarnak utat törni maguknak. 

Az „új termelés demiurgosa" 

Az új pályaszakasz első, egyúttal igényt bejelentő alkotása a Fekete 
gyémántok. Új hős-eszmény lép fel ebben a műben, s új kérdések is: a kapi-
talizmus kérdései a magyarországi ipari forradalom kezdeteinek idején. Az is 
természetszerű, hogy Jókai kapitalizmusképe és -élménye kétarcúságot mutat, 
amely elkíséri majd az utolsó művekig: bizonyos vonásai futurisztikusak, 
mások „históriaiak", az előző évszázadokig mennek vissza, mintegy jelképezve, 
hogy Jókai írói nézőpontjáról, amely a maga jelenének a valóságában jelölhető 
ki, múltba, jövőbe egyaránt kilátás nyílik. 

A múlt technikatörténeti szempontból a kapitalizmus hőskora, s leginkább 
a XVIII. századot jelenti, abban volt nagyon is időszerű a csatornaépítés, 
a fémkohászat, a bányászat, a ballisztika, akkor szövetkeztek valójában a 
hagyományos iparos mesterségek a természettudományok eredményeivel. 
A kézművesek és a mérnökök százada is volt az, s Jókai, akár tudott róla, 
akár nem, amikor a kapitalizmusnak az „egészet" mutató jellegén inszisztál, 
valójában azokat a kérdéseket reprodukálja, amelyeket Angliában a preraffa-
eliták vetettek fel és időszerűsítettek, tiltakozva a megosztottság ellen, amely-
ben munkás, technikai értelmiségi és kapitalista vállalkozó a maga külön 
barikádján találta magát. így kellett tennie azonban részben azért is, mert 
a magyarországi ipari forradalom e szakaszában ezek a problémák újra fel-
merültek, részben pedig, mert az írói szükség is ezt diktálta. Jókainak hősre 
volt szüksége, és a „kőszén contra opál" viadalában korának hősére ismert, 
amelyet embereszményként vállalhatott. S tette ezt a társadalmi viszonyok 
ellenében is, minthogy a magyar társadalom szerkezete és a még uralkodó 
viselkedésformák haladást gátoló tényezők voltak. Ezért Jókai Amerikája a 
„tevékenységek paradicsoma", ott „aki dolgozni akar, az megél". Kapitalizmus-
eszményére azonban nem Amerika-képe és a munka társadalmáról vallott 
felfogása a jellemző (noha egyiket sem szabad figyelmen kívül hagyni), hanem 
a Berend Iván alakjában felmutatott emberideál. A polgár hőskorának kéz-
művesét és mérnökét egyesítette a kapitalista vállalkozó alakjában. Berend 
Iván mind a három egyszerre. Idézi hát a múltat (amelyben ezek együtt 
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voltak még), s a jövőt, amelyben az egység ismét helyreáll, a vállalkozó és 
a munkás szövetséget köt egymással. „Minden munkás . . . sajátjának tekinti 
a tárnát", részesül jövedelméből, és befolyásolja a vállalat gazdálkodását. 
Ezért Berend Iván tárnájában „kevesebb volt a kár, több volt a munka látatja; 
nem veszett kárba sem idő, sem erő". 

Azt is mondhatnánk, hogy az új kor kulcskérdését ragadta meg az író, 
amikor a szénbányász Berend Ivánt tette meg regénye hősévé, s a csata, amelyet 
megvív, ezért kap eposzi jelleget: a bondavölgyi szén birtoklásáért indult 
küzdelem a „nemzeti" tőke és vállalkozás küzdelme az „idegen" tőkével, de 
a „jó" és a „rossz" csatája is. Jókai példamutatóan állítja fel a frontokat, híven 
a korhoz, amelyben élt. Az egyik oldalon a magános Berend Iván van, aki 
távol a szállítási lehetőségektől, csak néhány közeli hámor és városka szén-
szükségletére támaszkodva vezeti üzletét. A másik oldalon a magyar feudaliz-
mussal (arisztokráciával és klérussal) szövetkezett osztrák konzorcium áll, 
amely hazárdjátékká változtatta a békés termelő munkát, s a kalandorelvet 
képviseli nemcsak a társadalmi erkölcs, hanem az emberi etika szférájában is. 
A becsületesség ellen tehát a „sok ész, sok pénz és sok merészség" indul 
csatába. S nyilván igaza volt Jókainak: csak egy Berend Iván formátumú 
egyéniség tud dacolni azokkal a társadalmi-gazdasági erőkkel, amelyek a 
részvénytársaságokban testesülnek meg, mert bennük a pénz mutatja meg 
hatalmát és átkos természetét. 

Nem kell-e éppen emiatt a Fekete gyémántokat, néhány más Jókai-regény-
nyel együtt, a sajátosan magyar, feudalizmussal és egyházzal szövetkezett 
kapitalizmus torzulásainak a regényeként is olvasni? Kétségtelenül így kell, 
hiszen Jókai elbűvölten nézi és ábrázolja a pénz hatalmának (és „tréfájának") 
a munkáját a magyar társadalom életében. Ábrázolja építőkedvét és torzító 
természetét egyaránt. Az utóbbinak szenteli a nagyobb teret, hiszen a szeme 
előtt játszódott le az emberi értékek áruvá válásának a folyamata, a pusztító 
szenvedélyek elhatalmasodása. Mert a kíméletlen kizsákmányolás regénye 
is a Fekete gyémántok. A tőkével kalandorkodó Kaulman nemcsak a föld kincseit 
akarja áruba bocsátani, hanem az emberi erényeket is. Sámuel apáttól Evelinig, 
a vallástól a szerelemig, a boldogságtól a boldogtalanságig mindenki a „vásáron" 
van. Éppen ezért, ha Jókai világlátásának arányairól megközelítően pontos 
képet akarunk alkotni magunknak, figyelnünk kell mind utópiáira, mind 
pedig arra a módra, ahogyan a tőkés termelés konkrét magyarországi viszonyait 
ábrázolja és megragadja. 

A tőkés termelés kulcsa a tőke kérdése, és Jókai a Fekete gyémántokban 
közgazdasági értekezéseket is megszövegez. Kaulman Félix, a pénznek ez a 
kalandora, a tőke természetrajzáról tart előadást, amelyben a tőke koncentráció-
jának szükségességét magyarázza: 

„Mert sok millió pénz hever még, ami csak csinálásra vár. Hol hever? 
Életrevaló, de élni nem tudó vállalatokban. Egy helyen a föld rejtett kincseiben, 
miknek kiaknázásához nincsen forgalmi tőke, más helyen halomra gyűlt 
tőkében, aminek felhasználásához nincs biztos vállalat; új találmányokban; 
az ipar és kereskedelem számára még meg nem hódított területeken; a közle-
kedési eszközök kiterjedésében; az emelkedő luxusban, az emberek bolond-
ságaiban s a tudomány vívmányaiban és főleg a pénzféltő kis tőkepénzesek 
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ládáiban. Mindezeket a heverő kincseket felszínre hozni, a stagnáló kapitális-
nak gyors forgalmú csatornákat nyitni, a sok apró tőkét egy naggyá egyesíteni, 
az iparnak piacot, a piacnak árkeletet szerezni, a hitel által minden tényleges 
forintot két-három helyen szerepeltetni; ez az, amit mai nap pénzcsinálásnak 
nevezünk. Szép tudomány. Tisztességes tudomány. S úgy látszik, hogy eltartja 
az emberét. . ." 

A vita, amelyet Berend Iván folytat Kaulman Félixszel, nem elvont tétel 
taglalása, hanem korviszonyokban gyökerező: a természetes és a harmonikus 
iparfejlődés szükségességének a gondolata és az „erőszakolt" kapitalizálódás 
eszméje csap össze nézeteikben. Berend Iván szerint nem a készpénz hiányzik 
a nagy ipari vállalkozásokhoz, hanem a „kész ember", mert Magyarországon 
a kézi munka drága, nincs „hozzáértő technikai vezető", és rossz a közlekedés. 
Partnere szerint viszont, „ahol pénz van, van ember is". Jókai szerint az 
olyan iparvállalat az eszményi, amely a „maga természetes kifejlődése stádi-
umain keresztül a korkívánalom és közszükséglet mellett nőtt naggyá". Nem 
kívánatos ellenben az „erőltetett nagyszerű iparvállalat", amelyet „nyerészke-
désre alakult konzorcium" hoz létre. Ez tündököl, majd megbukik, mert 
kiderül, hogy a „vállalatnak nagyobb a teste, mint az ereje, s nem bír mozogni": 
„van sok épület, gép, anyag, készlet, de nincs elég üzleti tőke". E nézetek 
tükrében a Fekete gyémántok sajátos súlypont-eltolódása figyelhető meg. 
A kor gyakorlata nem Berend Ivánt, hanem a Kaulman Félixet tartotta fel-
színen, éppen ezért eszményi voltával csak ellenpontozni tudja a „reális" 
ellenfelét — jellemben, eszmékben, utópisztikus elképzeléseiben. 

Az „élet" a „kerek világra spekuláló" Kaulmané, akinek fényes tehetsége 
versenyez Berend Ivánéval. Csakhogy ő a kalandor-elvet képviseli, s bukásában 
nem az írói igazságszolgáltatás diadalát kell látnunk, hanem a „tündöklés és 
bukás" dialektikájának a munkáját. Berend Iván azért győzhet, mert nem 
került e dialektika bűvkörébe. Az újabb Berend Iván-típusú hős, az Enyim, 
tied, övé (1875) Áldorfay Incéje már nem tudta kivonni magát hatása alól. 
Ő megtanulni vélte a pénzcsinálás akkor divatos technikáját, és vasútépítési 
panamákba keveredve elveszítette önmagát. Ismét az arisztokráciával szövet-
kezett, szükségképpen eltorzult kapitalizmusnak a képét festi Jókai. Pusztítása 
nemcsak az emberi sorsokban, hanem az emberi lélek mélységeiben is mérhető. 
Áldorfay Ince is feddhetetlen jellem, igazi Jókai-hős, épp csak nem tud ellen-
állni a pénz kísértésének. Abban a pillanatban, amikor ötödmagával belépett 
egy konzorciumba, és társaival együtt a „jelen kormánytól engedélyt kért egy 
állami kamatbiztontás mellett épülendő vasútra", már elveszett ember. Az 
engedély és a kamatok megszerzése csak szabadságharcos múltjának megta-
gadásával, ellenzéki álláspontja feladásával volt lehetséges. így indult meg az 
erkölcsi lejtőn, és nem volt megállása. A látszat szerint szerelmes volt belé a 
pénz, holott csak kalandortársai játszottak kezére, s taszították a kalandornő, 
Fatime, karjaiba — a modern világ örvényei közé. 

Az 1870-es évek regényeinek egy részében a kapitalizmus kérdései 
központi szerepet játszanak, s belőlük a magyarországi tőkés rendszer egész 
alakulástörténete kiszűrhető. Az arany ember első szakaszát mutatja be, a 
Fekete gyémántok, az Enyim, tied, övé, az Akik kétszer halnak meg a másodikat, 
az ipari forradalomét, éles konfliktushelyzetekkel mindegyikben. A bánya, 
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a hámor (Fekete gyémántok) és a mezőgazdasági nagybirtok (Akik kétszer 
halnak meg) kapitalizálódásának a drámái ezek a regények, és Jókai képei 
nem mondanak ellent a modern, a marxista gazdaságtörténet megállapításai-
nak sem. Jókainak azonban nem sikerült feloldania harminc esztendővel 
később, a századfordulón, A mi lengyelünk című regényében sem a „nemzeti" 
érdekű kapitalizmus igénye és a konzorciumokkal beáramló, heveny társadalmi-
gazdasági lázakat kiváltó idegen tőke hozta életvalóság közötti ellentmondá-
sokat, noha A mi lengyelünk Negrotinja nagyon is kivételes hős: ő az egyetlen, 
aki nem bukik bele az idegen tőkével kötött szövetségbe. Kiutat csak az 
utópiák kínáltak, s Jókai kedvvel festette az emberi üdvösségnek ezeket a 
képzelt birodalmait. 

Az ipar életátalakító hatását nemcsak az emberi sorsok változásain figyeli 
hanem a táj változó képein is. Ha az emberi jellemre gyakorolt befolyást 
nézzük, azt általában negatív előjelűnek kell tartanunk, ha a tájat átalakító 
szerepét figyeljük, azt Jókai általában pozitívnak minősíti. A regények ipari 
tájai a hagyományos szépség-fogalom értelmében nem „szépek": „természeti" 
harmóniájuk eltűnt, kifakult kiességük is. De mégis „szépek", mert „emberivé", 
a munka tájaivá változtak. A Fekete gyémántok Bonda-völgye tehát „egy fekete 
tájkép, mely korommal van festve": „Az utak, melyek hozzávezetnek, feketék a 
kőszénsalaktól, a házak feketék a lehullott koromtól, erdő, mező fekete a finom 
kőszénportól, melyet a szél messzire elhord azokból az óriási kőszénhalmok-
ból. . . s az emberek és asszonyok, akik ott dolgoznak, azok is mind feketék a 
koromtól. Talán még ha madarai vannak az erdőnek ott körül, azoknak is mind 
feketének kell lennie. . ." S Jókai fekete országán át, a „fekete erdőkön, mező-
kön keresztül, győztesen száguld végig a fekete patak", amely a szénbányában 
vált tintafeketévé. Nem mulasztja el természetesen Jókai felülnézeti képét 
sem megrajzolni az új tájnak a Párbaj istennel című „regényes korrajzában": 

„A rónának más képe van most már a Duna és a Tisza között. Nem 
legel már gulya, ménes a szabad határban; szántva, mívelve van minden. 
Egy gyönyörű mozaik, világosabb, sötétebb zöld táblákkal kirakva, mik közt 
rózsaszín kockák, sárga négyszögek tarkállanak, itt-ott piros folt, lilaszín 
szegély, dohány, repce, olajnövények vetéstáblái; vasutak keresztezik rajta 
egymást; gazdasági tanyák vannak téréin elszórva, gyümölcsös kertek zöld 
rámáiban, népes falvakat, városokat kötnek össze kereskedelmi utak, makadam, 
klinkerépítmények. S a gazdag vetések közepett roppant gyárak füstölgő 
kéményei, ezek az óriásai az újabbkori mitológiának, mikben az új teremtés 
demiurgosai laknak. . . 

Sok őskori illúziónak vége. . . az ősi gazdálkodásnak vége; gép szánt, 
gép arat, csépel szerteszéjjel; vad ménes, vad gulya akolba szorult; vad cim-
boraság helyén számító consortiumok. Aki megállt: azt az idő kereke eltapos-
sa. . ." 

Nem csoda tehát, ha a Tengerszemű hölgy című regénye egy helyén a 
távoli hámorban a „pörölygépek kimért zuhogása" a „föld szívének dobogá-
saként" hallatszik. 

Az ipari munkának azonban azt kell újjá varázsolnia, ami egykor virág-
zott, majd parlaggá lett a feudalizmus dekadenciájának idején. A mi lengyelünk 
Negrotinja egy „puszta országot" talál a feudális nagybirtokon, és ennek kell 
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a hámor „varázsvesszejének" intésére ismét azzá változni, ami egykor volt, 
„új viránnyá". Amikor a kopár táj kietlenségét festi, jellemzően, hasonlatai 
rendre a mágikus-mitologikus világképből származnak. A kopár hegyoldal 
mély árkait a „köznép ördögszántásnak nevezi", a bazalt oszlopok, mint 
orgonasípok állnak, a gránitot mintha „óriások rakták volna szépen tégla-
sorba", az „özönvízi jégáramok" csiszolta „koloncok" pedig „gömbölyűre 
köszörült bálványok". 

Jókai természetesen Pestet és Budát is végleteiben ábrázolja: főúri 
szalonokba és nyomortanyákra ragadja az olvasót, mintha okok és okozatok 
összefüggéseire akarna figyelmeztetni. A városi élet ugyanis tartósan foglal-
koztatta képzeletét: a polgárosodó Pest belső és külső képe az a színtér, amelyen 
a réginek és az újnak a küzdelme folyt életmód és erkölcs síkjain. Valóságlátá-
sának ezek a képek is próbakövei. Kialakulóban lévő, de még igazi karaktere 
nélküli állapotát tükröző városképet rögzít, és szeszélyes eklekticizmusát 
bírálóan jellemzi: „ahány ház, annyiféle stíl". „Gyár, lerakóhely, akadémia-
palota, bálház, bérkártyaház, műmalom egymás hegyén-hátán, az akadémia 
szöglete elszorítja a rakparti közlekedést, s a rakpart lármája elnyomja a 
tudósok értekezletét; a műmalom füstje elfojtja mind a kettőt, s a városházának 
igazi ősmuzulmán mintára alkotott minarettje hirdeti az idegennek, hogy: 
gyere csak beljebb, itt van Konstantinápoly. . . " Nem különb a belváros 
sem: a „kirakatokban európai fény és pompa", de a „szél szemétkupacokat 
hány szemeink közé". Fényes toalettek, gyönyörű nők és rongyos koldusok, 
a szűk utcákban egymás mellett halad „úri fogat s nyúzott bőröket szállító 
szekér", a külvárosokban pedig a mohó építkezések pora fojt. Nem tudni — 
olvassuk a Fekete gyémántokban —, gyárvárosnak indul-e, kereskedelmi 
empórium akar-e lenni, tudományok, művészetek városává emelkedik-e, 
országváros lesz-e, vagy csak amerikai telep, ahová a világ minden részéből 
mindenféle osztályú ember siet pénzt keresni, de ha egyszer meggazdagodott, 
ott meg nem marad, hanem menekül falura vagy külföldre. . . " S akik lakják 
ezt az új Konstantinápolyt, a „külön kínai fallal körülzárt osztályok" — megosz-
tottságuk sajátos káoszában. A rendet benne majd csak a „jövő század" ígéri. 
„A Dunán érkezőt meglepi a nagyszerű partsor tágas előterével, s most e 
gyönyörű hosszú tért elkezdik beépíteni hatemeletes bérházakkal. . ." — írja 
a Fekete gyémántokban. „Az óriás Duna partjain nagy messzeségben vonul 
le a pompás paloták sorozata.. ." — ünnepli az új városképet A jövő század, 
regényében. A négy tornyú „kőskatulya", a Bazilika, „most úgy néz ki, mint 
egy nagy vesztőhely" — írja az egyikben, a „Bazilika érckékes dómja magaslik 
elő", méghozzá „valamennyi toronynál magasabban" a másikban. Jókai a 
külvárosok bemutatásával sem maradt természetesen adósa olvasóinak. Az 
Asszonyt kísér — Istent kísért (1880) Suttogó utcája, a Gazdag szegények 
(1890) „zöld paradicsoma" a polgári, a kapitalizálódott Budapest természetes 
velejárója. Mintegy a legkritikusabb gócpontjait ragadja meg a nagyvárosnak, 
amelyekben az anyagi és az erkölcsi krízis a legszembeötlőbb: a főúri világban 
és a külső negyedek embertenyészetében. „Kidőlt, bedőlt palánkok, vakolatlan 
vályogfalú viskók, amiknek meggörbült tetején vastagra nőtt a zöld moha, 
salátás kertek, kankalinos kutakkal, s azoknak a közepén tarkára festett kalyibák, 
vasúti vagonokból degradált kunyhók, amiket ki tudja, hogyan sikerült ellopni, 
pléhfödelű putrik, amiknek az ablaka a földet éri, s az egymás hegyire-hátára 
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épített deszka, léc, vályog, ól, szín, istálló, szárnyék, ami mind egymást 
támogatja, ha egyik kiugranék közülük, a többi mind összeomlana. . ." Huszonöt 
esztendővel később Babits Mihály az Emléksorok egy régi pécsi uszodára 
című költeményében ugyanazzal a „vastag ecsettel" festi a „mozgalmasan 
naturális jelenetet", (Rába György), amellyel Jókai dolgozik: „Érezni itt 
égettcsontbűzt, szappanlúg-szagot, cserillatot, kátrányfüstöt, bőrrohát, kemé-
nyítőposajt, salétromdohot, a fehérnyegyár vérbűzét, ami azután mind szépen 
összevegyül az általános fokhagyma atmoszférában, amit a kertek halomra 
hányt zöld trágyája bűzölög ki magából. . ." 

A mágnásfertály „illatai" és a külvárosok „bűzei" — ezek Jókai kapita-
lizmus-képének egyszerre tér- és idő-koordinátái is. Az írói képzelet bejárja 
térben egész Pestet, de ez az „út" évtizedekig tart: erkölcsi és anyagi állapotát 
ugyanis a kor mintegy fokozatosan fedi fel, lépésről lépésre haladva tárul az 
író szeme elé a magyarországi kapitalizmus nagyságának és embertelenségének 
a dialektikája, építő és romboló tevékenységének a rendszere. így válik Jókai 
a magyarországi „fin de siécle" első ábrázolójává, erkölcsi képének megraj-
zolójává, patologikus vonásainak „természettudósává". 

Regénytrilógiájában Jókai Mór szinte mindent fel akart tárni, amit a 
polgárosodás akkori gyakorlati és ideológiai eredményei számára lehetővé 
tettek. Ábrázolja a pénz mindenhatóságát (aminek szépirodalmi „felfedezése" 
Balzac történelmi érdeme), a polgári létformában a társadalmi és emberi 
megosztottságot veszi tudomásul, egyben utópisztikus módon való feloldásának 
az igényét is megfogalmazza állam- és létforma-utópiáiban, és megírja az 
ízlés- és erkölcsváltás kínjait és gyönyöreit is, hol éteri magasokba emelkedik, 
hol patologikus mélységekbe száll alá. Művészi szempontból Az arany ember 
bír kivételes értékkel: a világban észlelt diszharmóniáknak Jókai ebben találta 
meg harmonikus regényformáját, az ábrázolás egyensúlyát mind alaki, mind 
eszmei szempontból. Létforma-regény tartalmaiban, formájában, írói üzeneté-
ben. A megosztottság problémáját „antropológiai" síkon ragadja meg, az 
ember kérdéseként sikerült neki az akkor már létrejött két világ hozta traumákat 
tárgyalnia. Amikor írta, még éltette az írót az az illúzió, hogy az elveszőben 
levő, kisebbségbe és háttérbe szoruló „természeti" én az ember igazi természete, 
s még realizálhatja magát, ha van ereje az exodusra, a radikális kivonulásra 
a társadalomból a megszerzett „boldogságszigetre", ahol megtalálhatja a 
világban elvesztett önmagát. Egy már polgári észjárású író műve Az arany 
ember, aki azon tűnődik, hogy meddig terjednek a látszatok az életben, és 
hol kezdődik az ember és a világ viszonylataiban a „valóság" birodalma, mi 
az „igaz" és mi a „hamis", ám úgy jut a maga és az olvasói szempontjából 
is megnyugtató felelethez, hogy a vágyat emeli valóság-rangra, s elérhetőségét, 
megvalósíthatóságát mintegy kézzelfoghatóvá teszi — legalább néhány kivé-
teles ember, regényhős számára. A „nagy", a „jókaias" Jókai-hősöknek egyik 
fő kritériuma éppen ez a képesség: ők le tudják győzni a társadalomnak azokat 
a nehézségi erőit, amelyek másokat fogva tartanak. Nem emberi képességeik a 
nagyobbak, a társadalom átlagos mértékegységeit növik ki, s negatív előjelű 
tulajdonságaik is pozitívvá változnak át. Timár Mihály ilyen jellegű metamor-
fózisa Az arany ember elengedhetetlen velejárója. 

Jókai Az arany ember lapjain ábrázolta legkövetkezetesebben ezt a 
„modern" eszmét. Itt nem a városi ember falura költözésének a vágyképe 
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rajzolódik fel, bár ezt is ismeri, s az Akik kétszer halnak meg című regényében 
le is leplezi, mondván, hogy „megesik az a grófnékon, akik sejtik családjuk 
közeli romlását, hogy szetimentálissá lesznek, és olyankor aztán ábrándoznak 
a csöndes, zsindelyfedelű házról, amelyben a háziasszony a cselédekkel fonat, 
s maga spékeli a nyulat, amit az ura lőtt a mezőn, s reggelenként megöntözi 
a sárgaviolát meg a rozmaringot az ablakban. . ." Az igazi, az ősi paradicsomi 
állapotról van nála szó, az „emberlaktalanról", amely csak „természet", mint 
Az arany ember bevezető fejezetében is: „Emberlak nem látszik a völgyben, 
keskeny patak kanyarog tisztásán végig, abból gyanútlan szarvasok isznak; 
a patak aztán mint egy ezüst sugár omlik alá a sziklamartról. . ." Az ember 
minél természetesebb módon él, annál közelebb kerül a boldogság-szigethez. 
Jókai a primitívre és a természetire esküszik, s az ilyen táj éppúgy szívéhez 
nőtt, mint az ipari táj látványa. De most egy másfajta rendezettséget ünnepel: 
azt, amelyik rendezettségében is ősállapotot mutat fel. Ilyen a Senki szigete: 

„Amit maga előtt látott, az a paradicsom volt. 
Egy rendezett kert, valami öt-hat holdra terjedő, nem sorba, de szabályo-

san csoportokba ültetett gyümölcsfákkal, amiknek ágait földig húzza édes 
terhük. Aranyló, pirosló gyümölccsel rakva alma- és körtefák; a szilvafák 
minden faja, mintha rózsa- vagy liliomcsokor volna a ragyogó gyümölcstől; 
a fűben a láb előtt terítve hever a lehullott fölösleg fölszedetlen. Közben egész 
bozótot képez a málna, ribiszke és köszmét, s a terebély fák hézagait arany-
színű lecsüggő gyümölcságaival tölti be a cidoni alma, a birs. 

Ösvény nincs a gyümölcsfa-labyrinthban; fűvel van a fák alja benőve 
egészen. 

Hanem ahol a fák közül kilátni, ott egy virágos kert hívogat a közelebb 
jövésre, az is csodálatos mezei virágokból összegyűjtve, miket a szokott 
kertekben nem találni, s sötétkék csengettyűcskék csoportjai, a selyemtermő 
krepin fényes gubactokja, pettyes turbánliliomok; az alkermes vérfürtei, a 
gyönyörű ophrisok pillangó-termő virágaikkal, valami csudálatos úton kerti 
virággá nemesítve, tanúskodnak emberi lény közellétéről. . ." 

„Élni, mint az ősember élt a paradicsomban. . ." — ez Jókai Mór regé-
nyeiben a „sziget-helyzet" képlete. Természeti emberekké a természetben 
azonban csak akkor válhatnak a hősök, ha elszakítják a „társadalom törvényei-
nek, az egyház rendszabályainak a fonalait", ha elfeledik a termelés fogalmát, 
s legfeljebb az ősfoglalkozások valamelyikét űzik. A természetes és természeti 
élet képeiben jellegzetes, a kor szülte eszmék és indulatok adtak jelt magukról: 
a „lehozni a paradicsomot az égből" elvvel a megbomlott teljességet kellett 
volna visszaállítani, az ember és a természet egységét kellett volna újraterem-
teni, az embernek megszerezve identitása bizonyosságát. Tagadhatatlanul 
kései rousseauizmus ez, amelynek az a fő ismérve, hogy már „polgár" sem 
akar lenni a hős, csak „ember", amikor az is problematikussá vált. Jókai 
Timár Mihálynak jellemző módon csak a szerelmi mámort biztosíthatja 
a Senki szigetén: a konvenciók nélküli szerelmet, az ösztönök kendőzetlen 
kitárulkozását. Noémi feleség és szerető egyszerre. És kész a középkori mini-
atúrákra emlékeztető kép: 

„Körös-körül az ősparadicsom; gyümölcstermő fák, virágzó föld, szelíd 
állatok, körülzárva hullámkerítéssel és abban — Ádám és Éva. . ." 
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Az arany ember megírását követő harminc esztendőben eszmei teljességé-
ben nem ábrázolja majd ennek az exodusnak a látványát, a sziget-kép azonban 
végigkíséri e pályaszakaszát, abban a felfogásban, amelynek meghatározását 
a Bálványosvár című regényében adta: „Ahol két szerelmes letelepszik, ott a 
paradicsom van. . ." A legutolsó a Rákóczy fia című regényében készült: 

„Egy darab paradicsom volt számukra kiemelve a föld közepéből, bele-
építve a szikla keblébe, beárnyékozva halhatatlan fák lombjaitól, beillatozva 
a rozmarinfák, narancsok, mirtuszok ámbrájától." 

Jókai 1892-ben nevet is talált arra, ami létrehozta az ilyen paradicsomi 
képeket, nevezve azt „misztikus romanticizmusnak". S valóban, művészetének 
e vonulata határos a francia és az angol misztikus irányokkal, amelyek a 
szecesszióba torkolltak. Ami pedig ezzel összefügg, az ízlés, az visszamutat a 
Fekete gyémántokra. A „teremtés demiurgosza" is emberáldozatot követel: 
az embernek érte és ellene is élnie kell ugyanabban az egy pillanatban. 

REZIME 

DVA POGLAVLJA JEDNE STUDIJE O JOKAIJU 

U studiji iz dva dela ispituje se period od poslednjih trideset godina Jokaijevog ži-
vota — sa pc sebnim osvrtom na ideološko-istorijske, a sa tim u vezi, i na estetska pitanja. 
Prema mišljenju pisca ove studije, Jckai već početkom sedamdesetih godina prošlog veka 
ispituje u svojim romanima razvoj buržoaskog mentaliteta i mogućnosti buržoaske egzis-
tencije, pa ne napušta svoje buržoaske pozicije ni narednih trideset godina. On je, naime, 
uočio da su usledile velike promene kako u društveno-ekonomskom, tako i u „privatnom" 
životu, i zaključio je da taj novi istorijski i umetnički period ima disonantan karakter, a da 
vrednosti feudalnog sistema nestaju i raspadaju se. Njegova glavna karakteristika leži u 
tome što on, za razliku od većine svojih savremenika, ne traži utočište u žaljenju za minulim 
aristokratskim poretkom pre oslobođenja robova, već je njegova mašta plela pozitivne 
utopije o kapitalizmu u kojem „novac nije bog". U umetničkom pogledu estetska slika 
njegovih romana ima dva lica: mistično-romantično kada je reč o doživljaju prirode, ali 
katkad i realistično. Iz toga proističu, zatim,njegova slika o ljubavi, problematika „lepog" 
i „ružnog" i parnasovske crte pojedinih delova njegovih tekstova. 

SUMMARY 

TWO CHAPTERS OF A JOKAI STUDY 

In this paper the last three decades of Jokai's career have been investigated, a special 
attention beirg paid to ideological and historical issues, as well as to the connected aesthetic 
ones. According to the author, Jokai was investigating 'he development of buorgeois men-
tality and the possibility of bourgeois existence since the early thirties of the last century, 
and he continued to maintain this position in the last three decades, too. Jokai identified 
the great changes which had occured both in the socio-political and „private" life, and 
concluded that this new historical and artistic period had a dissonant character, and that 
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the value system of feudalism was vanishing and decaying. It was Jokai's characteristic, 
which distinguished him from his contemporaries, not to regret the aristocratic order 
before the abolition of serfdom, but to fancy a positive Utopia of such a capitalism where 
„money is not godship". From the artistic point of view, the aesthetic image of his novels 
has two faces: a mystic-romantic one, when experiencing nature, but sometimes a realistic 
one, too. His image of love, the questions of „beautiful" and „ugly", as well as the Parnas-
sian traits in certain parts of his texts emerged from these features. 
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