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Málnási Ferenc 
 

„A legnagyobb mesemondó” 
 

(185 éve született Jókai Mór) 
 

Kristóf György szavait idéztük, aki szerint Jókai „hosszú nyolcvanéves 
életpályájának minden percét nemzetnek, magyarságunknak szentelte, nagy 
mesemondó, mégis egész életén át soha nem lankadó buzgalommal költő volt.” 

Hozzátehetjük, életében is páratlan volt a népszerűsége, a történelmi ese-
mények nem sodorták el, nem törték meg. Magyar nyelven ő írt először igazán 
olvasmányos prózát, talán Arany Jánosnál gazdagabb szókinccsel. Kosztolányi 
Dezső számára Jókai „az álmok országának koronázatlan királya”. Mikszáth 
Kálmán szerint „Jókai számára mindent megadott a természet, ami egy világra 
szóló nagy íróhoz kell, csak a boldogtalanságot nem”. 

A Komáromban született, majd a Pápán tanuló diák Petrovics barátja, 
Pesten a Petőfi Sándor szervezte Tízek Társasága tagja lett, szerkesztette az Élet-
képek című radikális folyóiratot, mely a fiatalok szócsövévé vált. 1848. március 
15-én Jókai a forradalomba torkolló események egyik vezető alakja, a „márciusi 
ifjak” egyike volt, ő olvasta fel a Pilvax kávéházban az ifjúság követeléseit 
tartalmazó „12 pontot”. Barátai – Petőfi is – ellenezték a Laborfalvi Rózával 
megkötött házasságát, de tévedtek, mert a bátor, áldozatkész feleség elintézte, 
hogy férje neve is rajta legyen azon a listán, amelyen Klapka György tábornok 
komáromi védőinek neve szerepelt. Számukra Bécs kénytelen volt szabad elvo-
nulást és büntetlenséget biztosítani, menedéklevelet adni. Az is a feleség érde-
me volt, hogy egész élete során nyugodt otthont biztosított az író-férj számára 
– az alkotáshoz. 

Hogy Jókai gazdag képzelete, fantáziája segítségével bejárja a múltat és a 
jövőt, a földtörténet ember előtti világát, az ember nem látta tájakat, a föld 
mélyét s a magasságokat. Valószerűvé, hitelessé tudta tenni a nem valóságost is, 
s az ismeretet a mese varázsával gazdagította. „Elbeszéléseim – írta Jókai – ját-
szanak a tengereken és azok szigetein, Észak- és Dél-Amerikában, a régi és az 
új Egyiptomban, a caesarok Rómájában s a forradalmi Rómában, Párizsban, 
Londonban, Szentpétervárott, Lengyelországban, az orosz sivatagokon, Szibé-
riában, Törökország története, Kelet meséi, Sztambul nagy tért foglalnak el 
regényeimben, hozzájárul a Krím, a Kaukázus, továbbá Perzsia, Afganisztán, 
Kína, az Amúr-vidék, Ázsia pompás városai, majd Szíria, a régi Palesztina, 
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visszatérve Szicília, az egész olasz paradicsom, Raguza, Bosznia, azután Porosz-
ország, megállapodván a régi Bécsben…” 

Egy liberális elvekkel átszőtt patriarchális világképet hordozott lelkében, 
ebből fakadt jósága, igazságossága, emberi megértésre vágyó érzelemvilága. 
Epikájának alapegysége az életkép. Virtuóz a mese szövésében, regényeiben a 
fordulatos cselekmény uralkodik, s ehhez igazodik a lélekrajz is. Az élet bonyo-
lult valóságának bemutatásában az egyik póluson a jók, a nemesek, az önzetle-
nek, a másikon a gonoszok, az aljasok, az árulók állnak. A küzdelemben a 
valóságos érték, a jó törvényszerűen győz az erkölcsileg értéktelenen, a rosszon. 

A forradalom és szabadságharc utáni elnyomatás éveiben a közelmúlt 
nagy küzdelmeivel, kiváló egyéniségével, a reformkor, a 40-es évek, a szabad-
ságharc eseményeinek, eszményeinek a felidézésével önbizalmat, erőt sugallt, 
adott nemzettársainak. Legmélyebb élménye az ország átalakulása volt, az a 
folyamat, amely a régi, nemesi Magyarország helyébe az újat, a polgárit léptette. 
Történeteit a mesemondók szárnyaló képzeletével, s az élőbeszéd természetes-
ségével adta elő, így vált a magyar prózastílus megújítójává. 

Legnépszerűbb művei a 19. századi nemzeti törekvésekhez fűződnek: Egy 
magyar nábob (1853), Kárpáthy Zoltán (1854), A kőszívű ember fiai (1969), Fekete 
gyémántok (1870), És mégis mozog a föld (1872). Anekdotikus, életképszerű 
regénye: Az új földesúr (1862), vallomásos regénye: Az aranyember (1873). A felvi-
lágosodás korába vezet el a Rab Ráby (1879), a Rákóczi Ferenc vezette szabad-
ságharc idejébe A lőcsei fehér asszony (1885), s életszerű, de balladai elemekkel 
átszőtt népi életet mutatott be a Sárga rózsa (1893) című művében. 

Számos művének színhelye Erdély, s szereplői pedig erdélyiek, magyarok, 
székelyek, de románok és szászok is. „Huszonkilenc éve annak, hogy a világban 
járok, huszonkilenc napja, hogy Erdélyben járok. Huszonkilenc év alatt nem 
láttam annyi szépet, nem érzett a szívem annyi kedves érzést, mint e huszon-
kilenc nap alatt Erdélyben. Minden táj, amelyre léptem, újabb tanúsága volt 
annak, hogy miért szeretik az erdélyiek oly nagyon hazájukat. S mindenki, 
akivel találkoztam, férfi, hölgy, még a gyermek is, meggyőzött afelől, hogy 
Erdély nem szűnt meg bölcsője lenni minden szépnek és nemesnek” – mondta 
Jókai Mór Kolozsváron, 1853. június 1-jén. 

Személy szerint nekem ilyen szép és nemes írás, kedves Jókai-mese, a 
Tengerszem tündére, benne a Szent Anna-tó leírása, mely egy népi történet a 
tündérlány s a pásztorfiú szerelméről… „A szép mesét nem feledjük, 
emlékezünk rá, így vagyunk Jókai meséivel is, aki olvasta, soha el nem felejti, 
kívánja újra meg újra hallani. Nemcsak mi magyarok, de a világ minden művelt 
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népe így van Jókaival: szereti, olvassa. Ezért mondjuk azt, hogy Jókai a világiro-
dalomnak is egyik mesemondója, regényírója” (Kristóf György). 

 
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

 
Jókai Mór szövege nyomtatott (az eredetiben kézzel írott) prózaszöveg, 

maga az író beszélyként határozta meg műfaját, ma a kisregények közé soroljuk. 
Az író nem tagolta fejezetekre a szövegét, mely bekezdésekből, mondat-

tömbökből és szövegmondatokból áll. (A hetedikes tankönyvünkben szereplő 
írás részlet Jókai szövegéből). 

Bevezetés: Trajtzigfritzig labanc népe Nagyenyed városa alatt. 
Bonyodalom: Trajtzigfritzig követelése: 300 pár csizma 
A bonyodalom kifejtése: 
A nagyenyediek készülődése, a lányok a templomban 
Klárika veszi észre a labancok támadását, meghúzza a harangot 
A labancok felgyújtják a várost 
A diákok harcra készülődnek, fűzfadorongokat csempésznek a kollé-

giumba 
Másnap a labancok bevonulnak a városba 
Trajtzigfritzig megkapja Klárikát 
A diákok Zetelaky József és Karassiay Áron vezetésével rátámadnak a 

labancokra 
Tetőpont: A diákok és a labancok harca, Zetelaky és Trajtzigfritzig Karas-

siay és Bórembukk küzdelme 
Megoldás: A két labancvezér bűnhődése, a fiatalok boldogsága 
A Jókai-szöveg összefüggő alkotás, a kuruckor világából származó törté-

net, hogyan szabadították meg az enyedi diákok a portyázó labancoktól városu-
kat, kollégiumukat. 

A grammatikai kapcsolatot a szövegmondatok tartalmi-logikai kapcsoló-
dása adja, a mondatokban az alany-állítmány egyeztetése. Melléjük társulnak a 
birtokos személyjeles szavak: népével, képéből, rektorprofesszora, kardomra, 
karja … 

A történetet személyragos igékkel meséli el Jókai: megjelent (Trajtzigfrit-
zig), fogadta, (Gerzson úr perorációt) tartott, tudtára adandjuk, (Klárika) 
észrevette, megölöm (az egész világot) … 

Jelentéstani elemek is segítik a szövegösszetartó erőt megteremteni, 
többek között rokon értelmű szavak: bocskor, saru, csizma, sereg, ármádia, 
fűzfadorong, fustély, pelyhetlen állú ifjú, fattyú, csalárd, hazug kutyák … 
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Ellentétes szavak sorával emeli ki Jókai azt is, milyen sereg támadta meg 
Enyedet: 

A labanc sereg gyönyörű népség, rongyos sereg, ám Trajtzigfritzig lova 
angol mén, páncélinget, bársony dolmányt, rézsisakot, kesztyűt viselt. Ahány 
öltöny, azon mind más név kezdőbetűi. Ősi kardját lopta valahol. Válaszbeszé-
dében értelmetlen szavak szerepelnek. Bórembukk arca a záporesőn kívül más 
vizet sosem érzett. A professzor deák (latin) perorációt tartott, ám a két labanc-
vezér csak úgy tett, mintha értene latinul. 

Klárika gyenge karjának erőt adott a vész, fehér kezével megragadta a 
durva kötelet. 

A diákok látták, hogy kiadják Klárikát, de be voltak zárva, ám kiemelik a 
kaput. 

A labancok kanócos puskáit az eső tönkretette, ám a diákok fustélyát a 
harag tette súlyossá, s az első ordításra vérszemet kapott csizmadiák köveket 
hajigáltak a labancokra. 

Zetelaky és Trajtzigfritzig, illetve Karassiay és Bórembukk küzdelmét is 
ellentétes szavakkal képzelteti el Jókai. 

Körülírással jelzi az író Trajtzigfritzig ruháinak eredetét (más-más név 
kezdőbetűi), s Bórembukk piszkosságát. 

Jókai szövegének a címe figyelemfölkeltő. 
A mű akkor született, amikor 1853 májusában Jókai Mór erdélyi kör-

utazásra indult Kővári Lászlóval, s Nagyenyeden, a décsei patak partján még 
megmutathatta az írónak azt a két öreg fűzfát, amelyek az 1704. március 16-i 
harcokra és a labancverő diákok önfeláldozó hősiességére emlékeztettek. Azóta 
a város parkjában emlékmű is őrzi a diákok nevét. 

Így Jókai szövege valóságos és elképzelt világkép ötvözése, s az olvasó a 
saját maga élményeivel párosítva kialakíthat egy egyéni képet a korabeli világról. 

A szöveg magyar nyelvű, mai szöveg, régies elemekkel, írott, érzelemkife-
jező, szépirodalmi szöveg. 

Stílusa is szépirodalmi. Jó hangzású szavak sokasága teszi kellemessé az 
olvasmányt, de mivel a történetnek kellemetlen részei is vannak, rossz 
hangzású szavak is érzékeltetik a labancok viselkedését, tetteit. 

A szöveg stílusértéke a szavak elsődleges (szótári) jelentésére ráépülő 
érzelmi-hangulati többletjelentés nyomán jelentkezik. Például: gyönyörű 
népség, ármádia, ultimátum stb. 

Stílusértékű az összetett szavak szerepeltetése is: rektorprofesszor, 
ezüstcsillagos, aranysujtásos, belekapaszkodék, méhköpű, fűzfadorongok, 
kezed-lábad stb. 
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A szövegben szereplő szófajok közül kiemelkednek azok a határozói 
igenevek, kötőszavak, amelyek Trajtzigfritzig „beszédében” szerepelnek, Jókai 
ezzel a halandzsa-szöveggel is Trajtzigfritziget jellemzi. Jókai Mór: Törökvilág 
Magyarországon (Bp., 1925, I., 81.) című regényéből idézünk egy mondatot:  

„A rablóvezér éppen úgy viselte magát, ahogy rablócsapatok vezéreihez 
illik: mikor csatázni kell, elöl megy, mikor futni kell, akkor is elöl megy.” 

A szöveg szóképei közül említsünk meg néhány hasonlatot: Trajtzig-
fritzig és Bórembukk úgy tettek, mintha mindent értenének…, mint a megboly-
gatott méhköpű, rajta úgy ömlött ki a diákság a templom korét elfoglalt 
labancokra…, dorongjaikon akkorát szöktek, mint egy angol paripa …, József 
kezében megpördült a husáng, s az egyik végével úgy csapta félre a kardot, 
hogy az csak úgy pendült, a másikkal pedig olyat ütött a sisakra, hogy az csak 
úgy kondult!, Megbódult az agya Trajtzigfritzignek ez ütésre, csak úgy bámult 
szanaszét, mintha keresné, hogy honnan ütötték meg?…, úgy vágta derékon 
ellenfelét, hogy az csak végignyúlt a földön … 

Jókai meseszövegében a mondatok nagy része kijelentő, de bőven található 
felkiáltó, kérdő, óhajtó és felszólító mondat is. A mesélő szövegébe a szereplők 
egyenes beszéde, a párbeszéd szövődik. 

 
 


