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Dávid Gyula 
 

Jókai Mór mesés és valós világa 
 
1853 egyik május végi délutánján kis csoport poroszkált a Tus-

nádról a Nagy Csomád felé vezető erdei úton. A csoport közepén, 
lóháton, mint kísérői is, bajuszos-körszakállas, kopaszodó, de fiatalos 
arcú férfi haladt, s figyelmesen, de elkalandozó tekintettel hallgatta 
kísérője beszédét. A harisnyás-csizmás kísérő a környező hegyek ne-
veit sorolja; útitársa pedig időnként előveszi jegyzetfüzetét, és be-beír 
valamit. Az út mellett, kétoldalt bükk- és tölgyerdők, majd fenyvesek 
sorakoznak, aztán egyszerre véget ér az erdő. Az utas és kísérete 
megáll. A tekintet végigfut a lapályon. „Négyezer láb magasban va-
gyunk” – jegyzi be füzetébe az utazó, s kissé csodálkozik, miért nem 
indulnak végre megeresztett kantárszárral a Szent Anna tava felé, 
hiszen nemsokára itt az este, és még tábort kell ütni. A lapályt azon-
ban – amint azt Jókai Mór (mert ő a többiek által közrefogott utas) 
még másnap papírra vetett hatodik úti levelében olvashatjuk – „va-
lami zöldesbarna, sűrű moha fedi, melyből csoportonként állnak elő 
a csáténemű, sötétzöld füvek zsombékjai, az áfonya és medveszőlő 
itt-ott berkeket képez, melyekből húsz-harminc lépésnyire áll ki egy-
egy csenevésző, szomorú lúcfenyő. E helyt hívja a köznép a 
kokojcásnak, és azon aggály, azon borzalom, mely az első tekintetre 
meglepi az embert, közös minden emberrel, minden állattal, mert e 
hely halálos veszély helye, alatta feneketlen víz van, ha ember vagy 
állat ez ingadozó, mohos felszínre lép, a moha lesüpped alatta, és őt 
elnyelik az ismeretlen szövevények. Ösztönszerű irtózattal haladunk 
végig ez elátkozott hely martján, s midőn a fölötte álló hegytetőre 
jutva, még egyszer visszatekinténk rá, tündéri látvány áll viszont 
előttünk: két-háromszáz apróbb-nagyobb, gömbölyű tengerszem, 
mint megannyi csillag ragyog a veszélyes, bérci ingoványon, miknek 
hatása leírhatatlan. Az ember a tündéreket véli látni, kik tengersze-
meikből feljőnek, hogy a halandót a vészes síkra csalják.” 

Aztán következik még néhány száz lépés, és az utas előtt, aki 
kocsin-lóháton az elmúlt két hét alatt jókora utat tett meg Nagyvára-
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don és Kolozsváron át Enyedig és Gyulafehérvárig, majd onnan Ma-
rosvásárhelyen és Udvarhelyen át az Almási barlangig s Barótról a 
Mitácsi hágón át Tusnádig, kitárul egész útjának, sőt talán életének 
legszebb látványa: a Szent Anna-tó. 

Este az utasok körülülik a tüzet, Jókai hallgatja székely vezetője 
elbeszéléseit a tó partján romokban heverő kápolnáról, elméláz a 
hegytetőn, valahol messze megszólaló pásztorkürt, az emberi szót 
sokszorosan visszaverő visszhang hallatán. S lelkében olyan mély 
benyomások vésődnek, hogy azoktól még évtizedek múlva sem tud 
megszabadulni. A tengerszemtől keltezett levél után visszatér ide 
lélekben A tengerszem tündére című elbeszélésében, s majdnem három 
évtized múlva, amikor Bálványosvár című regényét megírja, még ak-
kor is olyan eleven benne az élmény, mintha csak tegnap járt volna 
arra. 

Amerre Jókai Mór járt, onnan mindig hozott magával valami 
emléket. S amit magával hozott, azt mesére váltva megosztotta olva-
sóival, s osztja azóta is, el nem múló elevenséggel. 

Pedig már elmúlt 150 éve, hogy az akkor híres Duna-parti hajós-
kereskedővárosban, Komáromban, meglátta a napvilágot,  s az idén 
(az írás 1979-ben született – szerk. megjegyzés) lesz 75 éve annak is, 
hogy utolsó útjára kísérték ki Budapesten a Kerepesi temetőbe. 

Élete 79 évének legnagyobb része voltaképpen eseménytelen. 
Ami egy író életét színessé teszi, az 25 éves korára jórészt mind meg-
esik vele. Igaz, ez nem közönséges 25 év: 9 éves, amikor nyomtatás-
ban megjelenik első verse a Társalkodó című lapban; 16 éves, amikor 
Petőfi lesz osztálytársa a pápai kollégiumban; 18 éves, amikor verses 
tragédiáját dicséretben részesíti az Akadémia bírálóbizottsága; 19 
éves, amikor első regényét, a Hétköznapokat megjelenteti; alig töltötte 
be a 22-öt és szerkesztője az Életképek című lapnak, amely köré nem-
zedéke legjobb fiatal költői és írói: Petőfi Sándor, Arany János, 
Tompa Mihály, Gyulai Pál, Szilágyi Sándor, Vasvári Pál tömörülnek; 
23 éves ifjúként Petőfi mellett áll a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, s ő 
olvassa fel a forradalmi ifjúság követeléseit összefoglaló 12 pontot. 
Utána végigjárja a forradalom és a szabadságharc útját, annak leve-
rése után bújdosik a Habsburg-terror hónapjaiban. 
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A közéleti cselekvés korszaka ezzel véget is ér. A történet köny-
vébe az újabb lapokat már az író írja be. Még akkor is, ha újságíró-
ként és az egyik legjelentősebb lap, a Hon szerkesztőjeként évtizedekig 
számon tartják nevét a politikai porondon; még akkor is, ha a Habs-
burg-abszolutizmus elmúltával sok-sok alkalommal országgyűlési 
képviselőnek is megválasztják. Ennek a több mint fél évszázadnak 
ugyanis a maradandó alkotása már az, amit 50 éves írói jubileumán 
ebben a mondatban foglalt össze: „És ezenközben megírtam 350 kö-
tet költői munkát, különböző cím alatt, 3937 ív terjedelemmel, mely 
most is szaporodik.” 

Valóban, Jókai számunkra az Egy magyar nábob és a Kárpáthy 
Zoltán, a Szegény gazdagok, A kőszívű ember fiai, Az Aranyember, a Fekete 
gyémántok, az Erdély aranykora, az És mégis mozog a föld, A tengerszemű 
hölgy¸ a Sárga rózsa és – ezekkel párhuzamosan az elbeszélések írója.  

E gazdag írói pálya eseményei bent zajlottak le, a lélekben, a 
dolgozószoba csendjében, amikor a házban mindenkinek lábujjhe-
gyen kellett járnia, mert „apus dolgozik”. És természetesen a szinte 
minden évben sorra kerülő kisebb-nagyobb utazásokon, amikor a 
természet benyomásaira oly fogékony lélek magába fogadta mindazt 
a szépséget, amelyet aztán az eredetit megközelítő varázslattal adott 
vissza elbeszéléseiben, regényeiben. S mégis mekkora földet bejárt – 
jelenben, múltban, sőt a jövőben is: a Kárpátoktól kezdve a Székely-
földön át a tengerpartig, hogy őt magát idézzük: 

»…a pusztákon, mocsarakon, várakon keresztül a bányákig és a név-
telen Duna-szigetig … elbeszéléseim játszanak a tengereken és azok szige-
tein, Észak- és Dél-Amerikában, a régi és az új Egyiptomban, a cézárok Ró-
májában s a forradalmi Rómában, Párizsban, Londonban, Szentpétervárott 
(itt különös előszeretettel), Lengyelországban; azután az orosz sivatagokban, 
Szibériában, Kamcsatkában. Törökország története, kelet meséi, Sztambul 
nagy tért foglalnak el regényeimben, hozzájárul a Krím, a Kaukázus; to-
vábbá Perzsia, Palmyra, Afganisztán, Kína, az Amur vidéke, Ázsia pompás 
városai, majd Szíria, a régi Palesztina; visszatérett  Szicilia, az egész olasz 
paradicsom, Raguza, Bosznia; aztán Poroszország, megállapodva a régi 
Bécsben. Azonkívül még szárnyára eresztve uratlan, léttelen régiókba: az 
elsüllyedt világrészbe, Óceániába, az eltemetett Leaotungba, a hozzájárulha-
tatlan északi pólus alá s a jövő századi álomországba, sőt a pliocén özönvíz-
előtti világba.« 
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De aki ennyi országban megfordult, vajon nem szakadt-e el ott-
honától? Akinek képzelete a föld őstörténeti múltjától a még rejtőző 
jövőig szárnyalt, vajon nem vesztette-e el lába alól a hazai talajt? – Mi 
sem lett volna ennél könnyebb. 

Jókai Mór műveiben azonban sajátos egységbe forrott a mese és 
a valóság. »Azt mondják rólam – írta írói pályája félévszázados jubile-
umán, életére visszatekintve –, hogy mint regényíró idealista vagyok. 
Vádnak nem volna megszégyenítő, de nem fogadhatom el. Hogy rendkívüli 
alakokat, szokatlan helyzeteket rajzolok: az nem teszi sem a tárgyat, sem az 
egyént lehetetlenné. Én azokkal együtt éltem, s ami exorbitans fantáziának 
látszik, az visszaemlékező tapasztalat többnyire.« 

S nem csak a valóság minden képzeletet meghazudtoló nagy-
szerűsége az, ami őt igazolta – hiszen maga is tagja volt annak a 
nemzedéknek, amely a magyar társadalom legnagyobb horderejű 
átalakítására: 48 forradalmainak végigharcolására vállalkozott –, ha-
nem ebből a nemzedékből magával hozott írói felelőssége is. Az írott 
szót mindig egész népére irányuló közösségi hatásában mérte meg és 
mérlegelte. Maga írta 1862-ben – tehát nem sokkal e kötetbe foglalt 
elbeszélések megírása után: »Hiába mondják nekünk, válasszátok külön a 
magánéletet a közélettől; tudjatok érzelmesek lenni, mint a német, praktiku-
sak, mint az angol, elmések, mint a francia; költők azok, anélkül, hogy politi-
zálnának… 

Nem lehet szót fogadnunk; lehetetlen az. 
Nálunk minden életregény, minden családi dráma annyira össze van 

nőve a nemzet közéletével; az általános bú és öröm, a történelmet alkotó köz-
emelkedés és süllyedés minden egyes életregény alakulására oly határozott 
befolyással bírt mindenkor, hogy ez alaphangot semmi költő nem mellőzheti 
anélkül, hogy élethűtlen, vagy éppen frivol ne legyen… 

Saját légkörünk ez. Ezt leheljük ki, ezt leheljük be, mint éltetőt, mint 
fojtót; ez keserít, ez édesít, mint gyümölcsöt a hegyi lég, melytől a szőlő éde-
sebb lesz, a torma pedig keserűbb, mint a csendes lapályi kertben.« 

Jókai szavainak igazát elbeszélései is tanúsítják. Legtöbbjük – a 
pályakezdő írás, az „excentrikus fantázia” korszakára oly jellemző 
Nepean sziget kivételével – a magyar nép történetének egyik legnyo-
masztóbb szakaszában, a 48-as forradalmak leverése utáni korában, a 
„Bach-korszakban” íródott. Abban az évtizedben, amelynek kezdetét 
a világosi fegyverletétel és a forradalom tizenhárom tábornokának 
kivégzése, ezrek bebörtönözése, más ezrek bújdosása jelezte. 
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Mit tehetett akkor az író, aki nem maradt a csatatéren, mint Pe-
tőfi Sándor, nem került börtönbe egyetlen verséért, mint Czuczor 
Gergely, nem vergődött meghasonlott lélekkel a tébolydában, mint 
Széchenyi István, nem viselte az erőszakkal reáhúzott katonazub-
bonyt valamelyik távoli császári ezredben, mint Vajda János, hanem 
néhány hónapi rejtőzés után visszatérhetett otthonába? 

Elbeszélései is tanúsítják, hogy mit tehetett. 
Idézhette – amíg a császár hóhérai a megtorlás véres munkája 

közben ügyet sem vetettek az irodalomra – az elmúlt szabadságharc 
fájdalmas-felemelő emlékét (A kis szürke ember, A két menyasszony). 
Majd amikor a munka nagyja után a császári cenzúra szürke hivatal-
nokai kerültek előtérbe s „a közelmúlt lefolyt eseményei” tilos té-
mákká lettek, választhatott az elhallgatás vagy a tartalmatlan mesé-
lés, az üres képzeletjáték között. Ő pedig egyiket sem választotta. 
Hanem felfedezte a saját korához szólás új lehetőségeit: útra kelt, 
vissza, a történelembe, és körülnézett szomszédos és távoli népek 
életében. Így születtek meg az olyan elbeszélései, mint például a ku-
ruc szabadságharcok korából az enyedi diákok hűségét és szülőföld-
szeretetét idéző Nagyenyedi két fűzfa, a török hatalom hanyatlásának 
évtizedében, a XVII. század végén lejátszódó Utolsó budai basa, s más-
felől a Tudor Vladimirescu-vezette felkelés egy epizódját megeleve-
nítő Jordaki feje s a messzi dél-amerikai függetlenségi harcairól s azok 
önmegtagadó hőseiről hírt hozó Bolivár. 

A császári cenzúra tiltása épp az ellenkező eredményre vezetett: 
48 amúgy is elevenen élő emléke mögé felidézte a szabadság- és 
szülőföldszeretetben példamutató múltat, s a nemzeti kizárólagosság 
veszélyével szemben, nagy tanulság gyanánt, az elnyomott népek 
sorsközösségének tudatát, azok haza- és szabadságszeretetét. Jókai 
tudta – és épp e novellák megírásának idején cikkben is megfogal-
mazta –, hogy az irodalom „összekötő kapocs” a népek között. 

»Az irodalom az – írta –, aki hódít és nem nyom el, aki túlviszi zász-
lóját a geográfiai határokon, s vendégszeretetet gyakorol láthatatlan szelle-
mek iránt; aki nem vágyik sokat szemlélő tömegek, hanem értelmes lelkek 
után; aki érvényt szerez saját nemzetiségének, s mégis meg tudja osztani a 
magáét másokkal…« 

Ez a tanulság volt Jókai művészi igazsága, mert ez volt az élet 
igazsága is. 
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Élete utolsó szakaszában mind jobban összeszoruló szívvel lát-
ta, hogy az ő nemzedékének tanulságát mennyire elfelejtették az utá-
na jövők. S neki magának is meg kellett szenvednie komisz újságírók 
és „buta képviselő gyermekek” szóba és írásba öltöző korbácsütéseit. 
De azok között, akik védelmére keltek, ott volt egy fiatal nagyváradi 
újságíró is, bizonyos Ady Endre, aki akkor ezt írta: 

»Ha Jókai még száz évig élne s mi száz évig penitenciáznánk, ezt a hit-
ványságunkat bajos volna helyrehozni.« 

És Jókai élete alkonyának örömteli epizódja az volt, amikor 
utoljára Nagyváradon járva, 1902. október 15-én átölelhette a védel-
mében szót emelő fiatal újságírót, Ady Endrét. (…) 

      
                 
 

Forrás: Jókai Mór: A tengerszem tündére. 
 Ion Creangă Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 


