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Jókai hagyatéka. 
Száz esztendeje fényes felhők 

vonultak át Magyarország felett, 
melyekből muzsameleorok hullottak 
alá; ezekből a muzsameteorokból 
gyermekek lettek, mosolygó arcu, 
tüzes szemil gyermekek. Tót nóta 
mellett szenderUJt el az egyik és 
magyar dalról álmodott, úgy, 
ahogy gyermek itt még sohase, 
melancholikusan tekintett fölfelé a 
niásik, mikor édesanyja imliját 
uti\nmondva, angyali karok zen
gését vélte hallani, dajkák betyár
történeteit hallgatta, a magyar 
_nemzet legendás históriliit olvas
gatta a harmadik, mig igen sok 
kortársa fogócskát játszott a ko
máromi kollegium udvarAn, vagy 
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a Duna tükrén lapos kavicsot 
szöktetett, hogy a haboktól kér
dezze, meddig élek és olvassa ki a 
választ a kavics tovább ugrásából. 

És ezek a gyermekek fejlődtek 
testüknek• lelküknek á11apotjában 
egyméstól messze, szép Magyar-
orszég különböző részein és 
merőben eltéroen, mint ahogy 
a csillagok is különböznek egy
mástó), csak egy közös vonásuk 
van : hogy világitanak a sötét 
éjszakában. Mikor beragyogták 
csodás f ényességtlkkel a csata• 
mezőt, a Lyra árcát glóriába vonva, 
a bizva-bizvás magaslatait és a 
küzdve-küzdés mélységeit, a két.:. 
ségeskedc5t s a csilggedőt saját 
történetével győzve meg, az egyént, 
ez ifjut és öreget, családot, szel
lemet, erkölcsöt, szórakoztatva, 
gyönyörködtetve és tanítva, a 
három muzsameteor kiesett az 
emberi testekből és nem lehullott, 
de felszállt ujra a fényes felhőkbe 
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az örökkévalóságba, a halhatat
lanságba. 

És most száz esztendő multán 
istentiszteleteket f artunk, alig jöt
tünk ki a lyrai és drámai költészet 
ívelt dómjaibóJ, belépünk az el
beszélő költészet templomába, 
mely misztikus, mint az éjszaka 
és mesés, mint kelet szépsége, 
Istent áldani, hogy nemzetünknek 
megpróbáltatásoktól súlyos évtize
deiben ezeket a világitó lelkeket 
adományozta és hogy amikor 
ujra eljöttek a napok, melyekben 
Hungária ismét gyászfátyollal födi 
arcát és könnyek között zokogja 
„ nem szeretem ezeket", azoknak 
a lángle!keknek fényénél megvilá
gosodhatunk, h6sugarainál felme
legedhelilnk. 

Ez az esztend6 a Jókai eszten
deje. Különösen nekünk komáromi
aknak, mert mindaz, ami Jókaiban 
mű vészi érték és örök becsn, 
míg egyfelől magyarságából, addig 
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másfelől pátriájából fakad és táp-
lálkozik. Ezért hullott ránk özön
nel a nagy mésemondó, az egész 
művelt világnak . és egyetemes 
irodalomnak egyik leginkább ki
emelkedő alakjU megillető tisztelet 
babérkoszorujából a sok fényes 
levél a Petőfi Társaság komáromi 
n agygyülésén. Az ott elhangzott 
klasszikus megállapitások s ihletett 
költők oltártű� gyujtása után .kinek 
van valami mondani valója és ki 
mer. az oltár elé lépni ? Ne illessen 
engem szerénytelenség vádja, hogy 
fel merem emelni szavamat, ami• 
kor a Ref. _Ifj. Egyesület felkérésére 
ünnepi beszéd mondására vállalkoz
ni merész voltam, de a nagy mesefa. 
koronájának árnyékába ülve, én 
is hallottam a lombok · andalitó 
susogását s tnintha prófétai extá
zisba estem volna, látomásokat 
láttam Jókairól és jelenéseket 
Jókaitól, melyeket ha tnegláttatok 
másokkal is, ugy hiszem, ha nem 
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tudok is uj képet rajzolni, de a látottat 
pár vonással elevenebbé teszem. 

A mai napon, a magyar sza
badság szilletésnapján, legcélsze
rübb volna meglobogtatni a sza
badság hajnalhesadásának két 
lángkévéjét, a Petőfi és Jókai 
szivét. Általános volt a lelkesedés, 
de semmi sem történt csak akkor, 
amikor Petőfi március 13.· én 
megírta a Nemzeti Dalt, álomfejtő 
Józsefként a Bécs felé röpült tőrt 
jó jelnek magyarázva s Jókai 
Bulyowszkyval megszerkesztette a 
proklamációt. Petőfi március 15.-i 
följegyzéseiben aranybetilkkel irja 
Jókai szerepét, de én ugy látom, 
hogy nem a 48-as hajnelhasadás
ban volt legillatosabb s · nem a 
vérzivataros időkben volt nagy 
Jókai, itt Petőfié és Kossuthé az 
elsőség, hanem mikor kicsavarták 
kezünkből a kardot, mikor elné
multak legjobbjaink s elő kellett 
venni a mesét, kezdett teljes 
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diszében, pompás szinében kibori• 
takozni a világosi földindulásnál 
dércsipett, megszomorodott s ,._ 
BUkk rengetegében már szinte 
elhullással fenyegető rózsabimbó. 
Az isteni gondviselés ugy akarta, 
hogy Pető� legyen a harcoló 
magyar Géniusz kürtje, Jókai a 
beteg magyarság dajkája s mint 
. 1 

az é�esanya beteg gyermekének 
kis égya m_ellett mesél, mesél 
sokszor úgy, hogy msga se hiszi, 
de mesél, hogy feledtesse betegé
vel .a szenvedést, a fájdalmat·: 
a mesétől feled és gyógyul mirda· 
kettő, a beteg is, a mesélő is. 

Élménye mélyen a lelkébe vé
sődött Jókainak. Látta a halált 
legijesztőbb fegyveröltözeté ben. 
Látta azt a vihartól felkorbácsolt 
tenger hullámai között, mikor a 
meghasadt ég lángokat okádott a 
féregre, az emberre, ki rémületében 
elfeledé, hogy ő · a teremtés koro-

. 'nája • . • Midőn, mint az üldözött 
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vad futott hegyeken és \·öJgyeken, 
árkokon és vizeken keresztiil s 
„hajrát" ordított utána 5záz hóhér 
kiáltása s az utána lőtt golyók 
fülei mellett fUtyilltek ; midőn 
vándorutján · három-négy falut 
hegyott el egymásután, melyekből 
minden élő kihalt; uton és utfélen, 
bokrok és ösvények alatt teme
tetlen holttestek feküdtek szerte.: 
szét ; a templomok körül, a kál
váriAk alatt kéts�gbeesett haldok
lók csoportjai nyavalyogtak, kik 
iszonyuan eltorzult arccal kiáltá� 

1 

nak fel a keresztre: Isten, Isten 
vedd le rólunk ostorodat (Munkács·i 
rab.), nem szenvedett és nem 
fájt ugy a Jókai szive, mint miko� 
Kara Makánt megszólaltatta : 
11 Uram, az oroszlán is királya a

puszh\knak, - de �a kalitkába� 
van, hallgat őrizőjére". (Janicsárok 
végnapjai). Tiltva volt számára a 
honi történet, a nemzeti élet na.gy 
alakjai, de Samylról, Thomárról, 
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cserkesz-. és idegen hősökről, 
KárpáthyZoltánról, a Kőszivü ember 
fiairól allagoriákban szólhatott. 
És a magyar nemzet szíve meg
értette ezekben, mint a napraforgó 
a napsugárt, odaforditva arcát 
forró csókra, a . jog és igazság 
jsteni eredetét : újra életre kelünk 1 
A Janicsárok végnapjaiban a nem
zeti elbukás okát a meghasonlás· 
ban, viszályban, pártiltésben és 
érulásban mutatja meg, az Uj 
földesur történetében pedig a 
kálv�riát járó magyarságnak bű-
bájos _mesében sugja fülébe a 
passziv resistenciát, mely mint 
·le.szögezett vascsizmás szobor a
meghé.trálást és átalutnál élő tila
·1om ra az átjárást, lehetetlenné
tesz minden gyáva lemondást.
Csak ezt a kettőt tartom ezuttal
·a mai magyarság elé ; olvasd,
olvasd jó magyarom, a ·széthúzás,
meghasonlás, belső viszály, hogy
érulásról ne is beszéljek, lefeléut

r-
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a megsemmisüléshez, de a· passiv 
resistencia rendületlen állés: tűröm, 
mert tűrnöm kell, ah I de egyszer ... 

Általánosságban szólva, különö
sen első elbeszéléseiben, melyeket 
az 50-cs években s a kiegyezésig 
irt leszáll a jajsulytotta -néphez:, 
mint Aeneas az alvilágba, lelkeket 
elragadni, bUvös világításba, vagy 
�ötét gyászba vonni, felébreszteni 
11 magyar lélek legmAgaszlosabb 
képességeit, sőt ujakat adni neki, 
közel vinni lst_enhez, az igaz biró� 
hoz, végig vezetni a gyönyör és 
kéts�gbeesés összes fokain, jétszva 
lágyan, vidéman, szilajon, mélán, 
sötéten, fájón az érzelem összes 
hurjain, de mindig mesélve. Az ő 
meséjében megtalálta minden ma
gyar ember a magyarség gyészát, 
reményét, jövőjének összes lehe
tőségeit, egy szóvá] a magyarság 
egész életét s ha meséjét idővel 
el is felejtette, vagy elfeledi, de 
olvasés közben lerakódik a lélekre, 
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mint a . Leclanche szénrudjára a 
só és visszamarad fölmérhetetlen 
�rtékként egy egész eszmesorozal : 
hit, bizalom, remény, szeretet és 
a. jóravaló készség, tehát erkölcs
és idealizmus. Ezért hősei korá
nak, vágy a történelemnek a leg
derekabb emberei, kiknek lelkében
energia, tiszta szóndék, önfeláldo
zés s minden poklokon keresztül
törő akarat a vismotrix, a ható erő.
. A kritikus talélhat hibát Jókai
jellemképzésében, hogy angyalo•
kat ir és ördögöket rest, ·de Jókai
előtt nell, annyira a jellemek kö
vetkezetessége lebegett, hanem a
mese, az eszme, mely - mint
már e·mlitettem, á magyar lelkek
nek a nemzeti katasztrófa szaka•
dél<ai felett meg nem tépézottan,
�eljes díszben való é.tlenditését cé
lozta. Es ez Jókainak sokszor
szinte exaltált idealizmusával és
bibliás erkölcsével ·sikerült. Mese
mondó aranyszája rabul ejtett egy
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szenvedő nemzedéket, egy egész 
nemzetet. Ugy csinált, mint az 
orvos, aki morfinistát kezel, nem 
árulja el, hogy a méregszomj ki
elégítésére destillált víz iniectiókat 
ad. (Sok lelki és erkölcsi morfi • 
nista jért az 50-es és 60-as évek
ben Magyarországon.) Minden me
se és théma Jókai lelkén, ezen a 
gyémánt destillétoron átszilrődve 
megtisztult s bZ ő meseiniectiói 
méreg helyett életet vittek a szivbe. 
A modern regényirás érzékies fri
volitásával, sokszor szemtelen mez. 
telenségével szemben a szerelem 
mézét, mint a csalódás epéjét, a 
boldogság bájitalát, a honszerelem 
nektárját, még az elbukás pocso
lyáját is az idealizmus aranykely
hében az erkölcs ezüst tálcáján 
nyujtotta. Ezért én úgy látom, 
hogy Jókai nekünk több, mint pl. 
a franciáknak Dumas, vagy Ana
tole France, Jókai nekilnk nem
csak fogalom, Jókai olyan irodalmi 



14 

tradiciót és forrást jelent, melytől 
megtartatásunkat kell várnunk. Tu„

dom, hogy e nemzetnek, hogy 
megélhessen szüksége van az 
aranykalászos Alföldre, bortermő 
hegyekre, kincses Erdélyre és a 
Kárpátok koszoruira, de kivált„ 
képen szüksége van életet adó és 
tápláló eszményekre, tisztult vi
lágnézetre, hitre, erkölcsre, idealiz
musra, melyek meg fogják terem
teni a maguk gazdasági és poli
tikai létfeltételeiket, de amelyek 
nélkül a Népszövetség minden ga
nandája sem biztosíthatná nekünk 
Nagymagyarországot. Viharok le
törhetik a korona legszebb ágát, 
de ha: a törzs ép, ujra hajt és 
virul. A népek pusztulásának igazi 
oka belill van, lelki nyavalyákban 
erkölcsi defektusokban ·és meg
vesztegetett világfelfogásban. Ezek• 
nek · a magyar lelkekből való ki
küszöböléséért, a nemzeti föltáma
dásért, · hit és remény, a ·--magyar 
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jövő, a nemzet- mentés érdekében 
irt, mesélt Jókai. 

Mi hát Jókai hagyatéka 1 
Óriási tőke! Mint a Mikszáth 

cigányasszonya jósolta: 
• Ügyvéddé nem válik, hivatala se lesz
Vagyont, gazdagságot magának :Qem

{szerez 
És gazdag lesz mégis, az egész világba 
Minden élő ember örököl utánna.

S örökli vagyonát mind egyenlő részben, 
Mégis az egészet mindenki egészen." 

Modhatatlan kincs a Jókai ide
aliz 111 usa, erkölcsi tisztánlátása és 
fensége és a. Jókai fajszeretete; az 
ó nemzetmentése. 

Ez a Jókai drága hagyatéka. 
S ez a hagyaték a mienk, �ami 

nemcsak azt jelenti, hogy a mienk 
ezerszinü gyérnántjainak átváltott 
értéke s a mi fajtánk keblére tüzte 
a világ legszebb sárga rózsáját, 
nem is azt jelenti csupán, hogy 
ránk szállt örökül, ennél többet s 
jobbat jelent I Jelenti azt : "akinek 
van annak adatik, akinek nincs, 



amije van is elv�tetik t51e," azaz 
idealizmusunkkal tele kell ragyog
tatni a bánat feketéjével árnyalt 
magyar lelkeket, erkölcsi erőnkkel 
fölemelni az elerőtlenülteket s fel
tarlóztatni „ a magyar psychével 
semmi rokonságban nem levő ide
·gen eszroeáramlatokat, jelenti azt,
hogy régi magyar tradíciók, nem
zeti dicsőségünk, szép Magyaroszá
gunk szeretetével, lelkünkből örök
eszmények kitermelésével é.t kell
lenditeni nemzedékUnket Trianon
Stixén a tulsó partra, a dicső ma
gyar jövő ujra ké.rpé.tkoszorus
mennyországába, ahol és amikor a
nyift, becsületes, lovagias faj, a
tiszta eszményt szerető, az igazsé.
got már Istenhez fellebbező nép
meg fogja kapni a felmentést és
a nemzet arcáról a Historia is, az
örök igazságszolgáltatás is lemossa
a gyalázatot, mit rákentek életü
ket, hatalmukat a mi gyalé.zásunk
kal és befeketitésünkkel tángáló
nemzetek.
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_ A - nemzet jobb jövőjébe vetett 

hit Jókai hagyatékának a sum

mája. Ezért kell ápolnunk a Jókai

kultuszt, nern magáért Jókaiért, 

hisz 6 a mi ünneplésünk nélkül 

is belépett a halhatatlanok csar
nokába ; mint ahogy túlélte jubi

leumát, túléli centenáriumát is, 

Jókai túlél mindent, csak egyet 

nem, - Magyarországot, mert 

mindkettő öröklétu, túl időn és 

túl örökkévalóságon él Magyar

ország Jókaija és Jókai Magyar• 

országja. 
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