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Jókai Mórt akarjuk ünnepelni. ft legnagyobb
magyar regényí!'ót. ki 100 én'el ezelött - l 25 febr.
IS-án - született. teste szerini 79 ével élt e földön .
lelke szerint azonban halhatatlan. Jókeit akarjuk
ünnepelni. ft legnépszerübb. legolvasottabb 111agyur
iról. kiröl hiába mondották. hogy üres légvárakat
-épít fel meséiben. - egyszer mindnyájan laktunk s
minek tagadnók. nagyon sokan még most is örömmel benne lakunk e szép légvárakban. Jókai! akarjuk ünnepelni. kinek képzeletét eddigeit" felül nem
multa EI. világiroda10m egyetlen más irójának fanlaz ieda ; kinek stilusa EI. kedély nemes ábrimdjainak
utólérhetetlenül bájos alakjail teremtette meg. Jókait
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akarjuk ünnepelni s benne a magyar géniusz.
magyar költöi leremló erő fenséges diadalát.
I

ti

Mert Jókai nekünk nemcsak író. hBnem ennél több: ö költö.
Az író S a költő nem ugyanegv. Sok közös
van mindkettőjükben. de amig az író B teremtett
vilag magyarázója. addig a költő: t eremtő. ki epílni
lud uj világoka!. Az író alapjában veve reális. tén~ 
leg létező dolgokkal. valóban mcglörtent esernenyekkel roglalkozik. t:s ill ne csak az U. n. termeszetludósokra gondoljunk. akik nem ábrándjaik mű
vészi leírtisával. hanem pozitiv tények lnegállapilásával s azok alapján mas poziliv lények kiköve!l;;ezleléséveI foglalkoznal\. De gondoljunl< Pl. ti törléne lírólua. kik alapjában véve szinten nem tesznek egyebet. mint relwns lrlltlljtík t i mult id ők lem-
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reg megtörtént eseményeit. A természettudósok IS.
meg ft törlénetirók is kötve vannak a lélező vagy
lélezett valósághoz. Közöttük csak minöségi különbség van. Vannak irók, akik csupan arra képesek.
hogy a száraz tényeket összegyüjtsék. A természettudományban épen ugy, mint a törlénetírásban egyformán vannak adatgyüjtők: pontos. lelkiismeretes.
megbizható. szorgalmas emberek, kik minden adatjukért betűszerin! vallaIjak ft felelősségel. Ezek a
tudománynak namszámosai. Munkájuk n~m kicsin y ~
lendő, mert nélkülük nincs tudomany. Egy dologhoz
azonba n : lelket önteni 8Z altajuk összehordott s
nagy gonddal elrendszerezeU rengeteg adathalmazba,
- - nem értenek. A feldolgozás művészete nem
az ő munkájuk. Meri ft feldolgozas már művészeI:
ug) állítani össze az adatokat. hogy azok végeredményül egy da rab eleven életet adjanak, - műve
szel. a tudomány művészete.
Az a műveszet, melyrő l itt szó van. rea lig.
művészeI. Lényege: a valóság. Nem a lehetőség.
hanem a real is. tényleges valÓSág. A realis művész
nem azt aka rja megmutatni. hogy ilyen is lehet az
éleI. hanem azt, hogy vah'lmikor tényleg ilyen is
volt. A reális művészet tehát kötött mű vészei; kötve
ven az időhöz, e helyhez, a szerepl ök történeli jelleméhez, a megtörtént események egymásbakapcsolódasahoz.
Van azonban a művészetnek egy másfé le
formája, melyben a költői müalkoló képzelet nincs
semmi törléneti valósaghoz kötve, meri benne nem
a történeti tény. hanem 8Z eseményeknek benső
lehetŐSége ft lényeg. Az, hogy Adorján Manasse,
Timár Mihály. Kiupáthy Zollan vagy Garamvölgyi
Aladár valóban lélezett-é, itt nem fontos. Lehel.
hogy ha élt, nem ugy élt, mini Jókai leirta. De fontos szemé!yükben annak az eszmének sorsa, mely
bennük mini regényhősökben teslet öltött. A nem

konkrét történeti lényekel. hanem az eszmék sorsa'
feldolgozó ideális művészetben épen azért nem i..
a hiteles valóság, hanem a cselekmenynek bensö,
eszmei igazsága a fődolog. Tehát pl. nem az. hOi!
vajjon Egy az lsten-nek szereplői a történeti valósággal egyeznek-é? Aki ebből a szempontból itéli meg
e regényi, az soha sem fogja megérteni Jókai müvészetét. Az ideális művészei megértésének és megítélésének szempontja egészen mas. A regény alapeszméjének benső valószinüsége az ideális mü..-é.szet lényege. Az mindegy, hogya sors hulltima az
egyes szereplőket minő szeszélyesen dobálja mélyre
vagy magasba. A fődolog az, hogya mesét iranyitó erkölcsi erőknek merkőzése a mese fordulal6 i
által ugy ábrázollassék, hogy mi kénytelenek le·
gyünk elhinni. miszerint mindennek épen úgy kellett meglörténnie s nem másképen. amint azt az
idealista regényíró leírta. Tehát az ideális regénynek meséje nem azért igaz. mert valóban megtör ~
ténl. hanem igaz azért. meri az előadott körülmények alFlpján nem lehet más. Jól mondta Jókai : az
ideáiiste regényiró részére csak az erkölcsi alapeszme van adva, minden egyebet neki kell kita lálnia: a kort, melyben elapeszméje lehetséges volt
s a tarsadtllom életét tényleg megrázta: eseményeket, amelyekben a megmozdíloll társadalomnak
élele hullámzott; és szereplőket. kikel e háborgo
hullámok minI a tajtékzó habot röpileltek a hé.borgó tengeren fölielé vagy buktaltak a méhségbe alá.
Szemben az emlitett reális müvé$zeUel. ennek az ideális művészetnek volt Jókai Mór legna·
gyobb magyar teremtöm este re.
O voll a legnagyobb magyar mesemondó.
kinek termékenységével. fanlaziájának gazdaságáva l. műa.lkotásainak szines szépségével. meséine~
.szomorú merengéiév~1. stHusának gyönyörü nyel\'e-
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zelével az egész világirodalomnak csak alig nehány

egy-egy intés a végzet könyvéből. Egy hang. melyet
szivünkkel hallunk meg: egy simogatás. '!1ety lel·
künkel érinti. Mindenik regénye egy taJ1a~ •. egy
példá7..at. egy útmutatás a jobb. fl s7..ebb, a tökelete·
"ebb életre. Mindegyik regénye egy mese~ mely
egesz életünkre szól.
_ _
Jókai regényeiben nem a valosag a fontos.
Hogy valami épen úgy törlént-e vegy másképen.?z
ránézve egészen mindegy. Soha nem akart a hIS-fóriairóval ..-ersenyezni. sem a természeUudóssal. ~
valósághoz neki csak annyi köze voU. mint am.ennyl
a mesemondók nak általábon lenni szokoll ~em a
reális valóságol akarta szemünk elé ~Ilít~nj. Az ~
célja más volt: szép meseszó ....al beteab!andoztatm
lelkünket egy szebb. egy jobb világba. Nem azt az
életet akarta ó leírni. mf"lyet naponként élü!,k.
nem azt. amelyet fi mostani helyett naponkent elm
szeretnénk.
Dehát lehet-é eHeledtetní a mindennapi életet
s ha lehef. ér·e az ..-alarnit. - mikor utána 8 ,,-aló-ság megint csak olt folylatódík. ahol elóbb abbahagytuk. Van-e az ideális múvészet állal elöidézett
lefkigyön)'órúségnek re,ális erléke? Há.l vajjon van~
réljogosuHsága az ábrándozás nak.. miitor & való élet
épen az ábrancozásnar: legxérlelheletlenebb elI~~
• gége? Vajjon az-é ez em~ri~n~K _na~ohh JOLtevóje. aki tekíntetűnket az eg fele lfany~IJa.: _vagy
inkább· az. aki meggyoz róla. hogy a ml Vlláguru;
csak annyi. amennyi belöle ilf a fóldón ,,·a~. - - a
csiJtagok hona. ez ábrándozás. a merenges csa ...
gyermekeknek való játék?'
, _
Gyakran folmerull már bennem e ~erdes :I
megvaHom. sok álmatlan éjjelem vol~ ~ma.tta. ~n
nem tartOzom azon boldog halandók koze. kik mmden féle állapotba gondolkozás nélkül be!etalá!j!k
magukat Engem nagyon régóta foglalkozlat a ..::erdé"!. hogy vB.jjon \o'8n~ valami reális érfe!me. valami

halhatatlan remeke állítható egy vonelra.

~1ert az ideális művészetben a meseteremtés.

a legjellegzetesebb tevékenység. Legföképen ez különoozfeli meg B többi írásműveklóL Noha benne
az alepeszmének minél szemléfefesebb s minél élethűbb ábrázolása a lényeg, az aJapeszmének nem
"zabad a mese elé álln ie. Az aJapeszmének 8 mese~I ugy kell kiáradnia, mini az ilIainak a vi-ágból.
ekunk a müalkotas-nyújlo,J1a gyönyőrusegb·.I kell
kjéreznűnk azt az intelmet vagy oktatást, azt a
mon~~mivalól. aminek kedvéért a költó regényél
meglrta. Ou van pl. Az új löldp-SÚr. Vajjon melyik
tudós értekezés ludná velünk úgy elhitetni azl az
8llifást. hogy a magyar földnek varázsa van, mely
minden id~genból magyari formál. - mint épen ez.
a regény. Es hany pap prédikációja. hany Iheologus.
svskszeru fejtegetése tudná pótolni az Egy a=. Jslenból kiáradó unitárius eszményeket. Vagy emlitsem.e
lókainak legköltöibb regényél az Aranyember· t.
meh: a boldogságkeresésnek s a boldogságmegtatálásnak csodaszép meséje. Hát lehelne-é a családi
otthon melegségél s az utána ..-aló vágyódást ennél
megbüvölöbben sza ....akba foglalni 1. Jókai regényét
nem tudjuk közömbösen letenni kczünkböL Meséi
rabol ejtik lelkünket s mig hatásuk tart. más embemek érezzük magunkat. Ol ....asták -e a Név/elen
cár-I. ez utolsó magy'!r insurredionak az epopeiájál.
vagy .-\. kös:::ú;ú ember Fiail. az 1&-18. é\oi magyar
~badságha!cnak e halhatatlan körképét ? l ' em
érezlék. mint ...;szi lelküket e regényeIme - minden
sora fölfelé egy bübájos. merengö ábránd...;lRgba.
hol még a fájdalmak. még a csapások közöl! is cly
szep az élel Ki nem ejtett könoyetArégi jó láb~abíTcik
ol ....astakor; es kt nem szeretle ....olna elmulásukban
ieltarló7Jetni azokat Akik kéts::er halnak meg?
ló;"ainak mindenik regénye egy eg)' jócselekedet.
•
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Vojjon nem II7.ol<nu)<
vnn.(- mla'!bb igll?ulc uldl< lent'zik {\ p()(-tt.'d<tlt li
1 ~ltl lollnll J ('!lyü l! IdkerHctni lizerc tn él< QZ Ct llumbó l '!
"'n n('1Il ('rlt,,' m bf' II pilJul1nlnyi,llyönyörrcl, mil egy.
t'NY 81:,'1) vrr8 1{(,' lIcll bennem, 1-:'1 ótrog6bb, cy:yc lc ·
,'U'y /, II

II /, <'!lll!,!?,

ItöIIL-Hzt:lnc!<

I!l('!l('bb IllOl./yllni/,oIM l(crc~lcm f lZ eszrn"nyeld<cl
\ld () fo ij'l !l1I{Qzl~ H j 01:(0:) ul t:'JÓ glllw Ic
Ldlt(,'mnc lt (> IIUlolY I<érdésérc hilem. OZ én

kNt':i/lt\ny unihinuli hih,~1lI lld lu mcg O vé!l~6 vő
Ins?l : IIZ é lc:! IIl'm('SlI lt (iliny i, um cnnyil belől e IOIjIi.ln lt tizninl nIlI)Onl{l~ nl L' Wnk. Ez ti l es i iJzcrin li élet
tl jc!- kzés ll('k ('/in it egyilt része. A 1l1 (t~ iI( r éliZ oz.
omdyd Iclkünld(,~ 1 élíi nlt, IUUZtln boldog embe r l '
(üldl.ln csolt 11;1, I.. hel. uld Icslóvc! okoso l1 li Icl1< évd

sz "cn t I.

emberel<. ldk II I:Izemmcllótlml6.
k éZZi."1 Il1cgfoRh~ltÓ vu!ósóllbtll1 !tc rcsi!<ÖRSZCS vúgyul<
l<k~ I(-Uil és~t: Id lt owk p{>nzre, vogyonm, hivl:ltalrll
vÜijymlk. Nom irigyicm 61tcl. mNt én tudom , hogy
ll Z é lct ncmt,;sn !t en nyi. V(lnn tlk Irók. Idlt kerülvl'
kerülik /l Z ('liz.llI~nycld{c1 va ló roglull<ozás t, meri
Ill cK8vl);t,ödesi.i!t. hog y n0t{y e mberhez cstllt /I rcá li li
élcllel vllló roglull~ozÁli illik. (~ n nem rujonRQ!< értOlt,
Ilh~ rt tudom, ho,Jy nz t l,...1 nC!TIc Rtlk enn yi. OlvLllj tum
Ii.önyvt'l. mely bennem II htlll1ndó emberi hüon rHj ;l:oltll k lillholtul1l benne Icstcmnd{ minden ö römél.
mindt~1\ bnllll tut, tobz6dt\só l ~ vc'-gül öS$zc roPPtllU\su l, Ez t i könyv 110m el&jJí tctt ld, mert I1lcg'érez.lelll ,
hogy Oz é lt~ 1 nem csult ennyi. Nopo nk{'nl hfllljul{ cmIcgt~ tni 11 Vél' és CI rOll !J költ észC' ttt. nBPonkl\nt lá ljul<
t\ plIIMnek s II bujo v{lgynak hul úlroíléltj cil, én
nem vt\gytüm soha közéjül{, meri nz élei ncm c~tlk
enny •I.
Az (- Ici nem csnk unnyi, fun t'nn yit belőle ml ·
Donk (- nl les tünk sze rint mC).(élünk. A lélek élelt'
(' pen ugy része fl valósllgna!c Ami 1.1 test ré:>zére AZ
onyugi jóllét. oz. Il lélek re nézve az. c~zll1ényiség,
VllllllUk
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Mindazok közül, kik il múvészelekkel való
fogll:1lkozás hnsznát rejtegették, engem legjobban
Schopenhnuer ragadott meg, aki bölcseleti fÖmúvé·
ben azt írta: az ember létezése nem öncél. az em·
ber c földön cso k alkalmi jelenség, lényege mes:·
volt tlZ emberi alak fi;;lvevésc elöli, miként meglesz
ez emheri a loknak porr6válása utún is. Mi nem
születésünl{kor kezdtünk létezni s halil lunkl<or nem
ia semmi!iülünk meg. Lényünknek lényege . ez ős·
lényeg - mit a kercs;dény theologia isteni szikrá·
mik nl!VCZ - örökkévfll6: volt mindig és lesz mindig, Ez o bt~nnünk élö ha lholatlun öslényeg ez.
umi lelklinket oz. eszmények felé vonzza. A tesi
tu:írból van és SI.'irrL1 lesz, dc a halhatatlan öslényeg
hH lálunl< után vil:l~zamcgy BZ egyetemes öslényegbc,
1t\lenbe. Lclkün l<ne l< e lényege. az egyetemeS' óslé·
nyegnel< belénk zári kis része, földi életünk alall
rolyton vi::;sz8vtÍgyik Is tenéhez. Le lkünk jobb részének az eszmények után vtlló ezen vágyódása tehát
nem egyéb, mint o bennünlt levő ől:llényegnek 8Z
egyetem~~ öslénycghez. !stenhez veló vágyódása,
Ki nem tudjo ezt 6 vegye t IdelégileOl, az egesz életére boldogtalan. Ki nem érzi, hogy !elkc sír benne
s ncm tudja, hogyon kell síró lelkének könnyeit letörüln i, annul< mindig fáj tlZ élet. Rossz rend biz'
tlZ életünk sorflban - úgymond Schopenhauer, hogy
blen tt mi lelkünkbe ilyen kiolthotatlan szomjúságot teremtett. Rossz. mtgyon rossz: pesszi musz így
az éleI.
Azonban nem csuk ennyi az éleI. A gondvise l6 Islen ugyanakkor. amikor életünket II legszo·
morúbb6 teile. pesszimizmussal töltötte el. - gon·
dOl:llwdc)1t o vigtlsztalásról is. E vígasztalás Sehopenhl:Hlel' szerini u múvészeltel. az eszmények kel
'Veló rogltllkozásban van, Amikor val8mely múalkolós úgy meghat minket, hogy - {'Ifeledve minden
bü no!unlwl - egész lélekkel belemerül ünk a mú·

•

10

ll

Jóka i em lékezete.

Dr. Borbély Is tvá n

•

vészi elko tás nyújtotta gyönyörbe. le lkünk fl hangu lat szárnyán fölemelkedik az örök eszmények, az
örök gyönyö rüség(:!k, fl tiszta boldogság honába,
hova nem hallik el e földi é lei vásári lármája.
Az az ideális művészei, mely Jókai regénye i.
ben van. ezl fl schopenhaueri boldogságol nyújtja
ne künk : megvígaszlal, bátorít, eszményeke t a d, leki nt etün ket az ég felé irányítja. Nem gyermekjáték
ez, nem nagyoknak való mese, hanem müveltsc-

gü nkn ek s rajta keresztú I bolclogságunknak egyik
a lkatrésze. tpen ezérl Jókai! nem csak azért kell
olvas ni. me ri minde n írása nagyon ·szép. hanem
azért is. mert minden írása lélekemel ő. Jókai regényköllészete nemcsak fenkölt művésze i , hanem
egyú ttal j ó tett is. A szenvedő, a meggyötört em-o
berek nek lelki megvigasz ta lásu: egy sugá r a szi. vá rvá ny fénykévéjéböl, mely derül. moso lyt, békél jelent.
Az ilyen művésze tn ek az emberiség történetében hivatása van. Jókai irta: "A költő nem
mondha t le a rról: hogy a közszellem nek irá nyi
adjon , hogy ne érje be azzal a hivatássa l: miszerint hű másolója legyen az élő .tények nek, han em,
hogy m eg teremtője is tud jon le nni olya~ eszmé knek, a m ik megszületésre várnak s érdemesek ez
életre. Tudjon vezetni , hatni, útai törni el őre." "Én
is megtalálom a rúta! - folytatta tovább, fi roszsza l a közéletben, föl is mutatom, de nem csin á lo k
az árnyékból a lapszín t, nem használom céln a k az
eszközt, nem veszem ethikának a p'e ssz imizm usL
A nyomort én gyógyítandó nak hirdetem , nem hi resztelem kétségbeej tően gyógyíthatatlannak." "Mert
- s ebben kulminál Jókai v ilág nézete - a civilizá lt világnak alaplelkülele a becsület, az emberszeretet. az igazság."
Az 1880-as években mint forgószél, csapotl
le a magya r iroda lomra egy külföldi dival: Zolá nak

,

nalurálizmusa. A közö nség kapva kapott raHa. Egy
pillanatig ú gy tünt fel, mintha a francia natu ralisla
regény nálunk is meg tudná dönteni Jókain a k uralmát a magyar szépprózában. Ekkor mondotta Jóka i
a Pető fi-társaság egyik elnöki megnyitójában : .. Az a
társadalom, melyet 'Zola s lá rsai bemutatnak, nem
8Z egészséges társadalom maga. Ezek a társadalomnak betegei léteznek valóban. Sokan i's vannak.
Mint ahogyan sokan vannak a betegek. Hi sz a görvélyese k szá ma e lij eszlő. De azé rt nem görvélyes
az egész világ! A rendőrSégi rovat· csupa tény és
valóság; de azért az nem mintaképe az egész tár·
sadalomnak. A röldalatl levőknek. a kalakombáknak. a sírmezőknek, a kloakáknak. a kőszén bányáknak, a kráte reknek világa is érd ekes tanulmány;
de azért mégis csak az lsten napja a latti világ a
költész~t világa. Ez is valóság: ez is reá lizmus. "
Ime, rövidre fo gva Jókai művészetének lényege és jelentősége.
Sok mindent elm ondh a tnánk még róla. Azt.
hogy minő érdekes módon szőtte meséil; beszélhetnénk humoráról ; külön tanulmány tárgya lehetne
kimutatni költésze tének lélek taná t ; elemezhetnők
slilusának , szépségeit. Nem volna érdektel en vizs&élni írásaiban a hatáske ltésnek művészi fogásait.
Aztán összemérhetnők a világiroda lom többi elbeszélő mestereive l, vagy ulaihatnánk arra a helyre,
melyet a magyar irodalom ' történetében elfoglal.
Mindez s még sok más egyé b lehetne tárgya Jókai
részletes ismerfetésének. De mind ez tú lhaladná a
jelen ünnepi kegyeletes megemlékezésnek kereteit.
Csupán 'Iiét dologra akarom még felhivni a
figyelmet.
Egyik Jókai művészetének magyarossága. Erről szólván, nem stilusának. nyelvezetének magyarosságát akarom felemlegetni. mely mindenütt, de
különösen az Aranyember-ben , meg a Sá rgu ró-

•
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z~á.b8n oly szépen lündököl, hanem az l a saját.~~got, hogy tere mtő képzelele minden mesé t hazáJa~va l. Magyarországgal, hoz kapcsolatba. Mindenik
h?se egy-egy tipikus m agyar s mindenik múalkotasa~~k miliője magyar eltagadpatBtJanul. Mintha

e foldel a magyar al földi róna, magyar ember s
magyar vi&,zonyok nél kül Jókai el sem tudta vo lna
képzelni. Szereplőine k sorsa - s ez Jókai m üvesz~tének ,talán legjellegzetesebb magyarsága - olyan.
mmt majd nem minden lehetséges magyarnak so rsa :
vég.~elenül ~zo m? rú. Mindenik egy-egy lángész;
eszuk nek. batorsaguknak, lehe lségüknek eget s földe i megrázó dübörgése titán ná ludn á len ni ökel
kik az egész világon urrá lehetnének , hanem -..:
ehelyc,tt épen akkor, am ilw r e rejük te lj es képességben klbonlalwzott. a végzet irgalo m né lkül ke llé
töri pá lyájukat: 8Z egész világon végig tö rténő nagy
. ese ménye it ulán mind enikü k csöndben meghúzódik
a magyar földnek egy-egy Senki szigetén s ahelye tt.
hogy tehe tségének teljes érvényesi tésével az egész
e mbe ri Ségnek, vagy legalább is összes honfi tá rsai nak szó ló nagy alkotásol< teremtésén dolgozna. ki- l<i
éli fl maga nagyon szük körű, olykor egésze n kisigényű egyéni boldog vagy boldogtalan éle té!. Meteorszerü pályakezdésükel csil laghu ll ás uk ulán szürke
homály követi; a sok -sok d icsöség nyomán fájó
sóhaj kél: miért e sok rélbenma radt magyar éle t ?
Mert Timár Mihály Adorján Manassé, Zárka ny Napoleon, Baradlay Richá rd . Vavel Lajos, Kárpáth~
Zoltán és Tatrang i Dávid mind mi vagyunk, bús
végzelúnknek bús magyarjai. A mi egy<:n i történetünk, lel künk életének szomorú éle trajza Jókainak
mindenik regénye; a miénk, kik é ltünk nagyszerű,
91ykor épen pompás é lete l, de közülünk a dicsöség
mámoros napjaiben senk i ne m tudta, nem il:! kutalta: mire vénü lünk meg 7 Mert a mi magyar é le Jünkben a tragilwm nem szoko ll oly gondos elő-
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készítéssel elkövetkezni, mint más nyugodtabb vérü ,
boldogabb rajok s népek életében. Fölött~nk a sors~
nak forgószele szünetnélkül kavarog: kl tudhatna
elöre, mikor, hol és kit sodor el?
.
.
Ha.nem azér! ennek aszomoru, ormo tlan eletnek is megvannak szé psége i. Mert ~Z élet ~em. csak
bánat! Senki sem tudta ezt annyira, ~1I~t.. e.~pen
Jókai. Csakhogy a mi örömünk nem akarkl orome ;
egészen magyar öröm az is, mit més ~léggé ~ eg
sem is tudhat érezni. Egy szeretettel, re l ~nk nY~Jtoll
virág, egy jó szó boldoggá tud tenOl . Nmcs .nep, a
világon, mely oly kevéssel beérn e, ha ~zt neki SZIV~
ből szívesen adják, mint a magyar. Koltésze l a ml
életünk, melynek az érzelem legr~bb .irányítój.a, Tüz.be
megyünk azért. ki lelkünkkel banOl tud, mig az esz
rideg számítása legtöbbször hidege~ hagy. ~ Lobbanunk mini ' a tüz és lohadunk, mmt a luz, Van
erőnk, nagy erőnk, de kevés ~ kila!tá~unk .. Reg~ ny.
hősök vagyunk mi magyarok mmd, Jokal rege n!,ho~e l.
Lelkünk telve ábrándokkal. melyekre a leghszlabb.
napfény ragyog, de ábrándjainknak soha. nem tudnak kinóni szárnyai. Kezdtünk mi sokal es nagyol.
de a végé t ki nem vártuk semminek. Ké t kezünkkel
felnyultunk az égig, de szivün~nek közepén .. e~
darab kopár mezőség heve r, MI vagyunk az orok
kezdet s az örök fé lbenmaradás. Mi vagyun k az.
örök sietők s /;IZ örök késő n é rkezők, Nem hiszem.
hogy volna fi világon hely. hol annyi~, de.rékben
keltétörött élet, mint itt. Sorsunk éretlenul razzs le
terveink gyümölcseit. Ime, ez vagyunk mi. magya rok;
cs ezérl oly végzelesen magya r Jókainak mindig ezt
az egy sorsot variáló költésze te.
A másik, mit pár szóval érinteni a ka rok :
Jókainak viszonya 6Z unitárizmushoz. TU?ju!<, ho8,Y
Jókei református vallásu volt, Azonban hité t egyhezának tprvényes tételei nem korlátoztá k. Jóktli le lI kcben nem az e-gyház élt, han em e. tiszta keresztény
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1 I malltl'
I ' s ebben tlZ ert elomb c n VtlQ:YUIlI\'ITII , Uni tlrl USO t , m ind en mtts felekezetnél /eözelcbb

Jezltshoz.
. ', Jo k u.in,al( k.öll étJzete l.l jólelleknel( I(ö ltő i vi/ligtl ;
re gt n ytdtil<Jul c'Zt' rl é lnele ; II j6ldlclcnel< ez tl ltlJ)vcl ő
c·}t'lfclrogasá bÓI fuktlClt Jól(uintll( egész ideiil izmusa.
Lz('rl mo~dJuk uz!. hogy Jókai költ észete o jótettei,
t' lelfclfogusú nak legmüvészibb tipol he6zistl. MinthoB Y
~{'(Ii.g ,'-I kcr~szt(>n y egy húzalt I(özü l ft j6!e ltcknt>k
udvól:I,I Ó hulu stí ! egyedü l oz unilúrius egyház lanilj tl
.. ti . !öbbl ke rcsLté ny cgy hii Z~lk lon ílt"I::Iu szerint HZ
ISIf'r\llrg6lombun vtl ló h ll. ti I<cgyclcm hite üdvözil t·bhö! kön~t k('zik , hogy Jóleuinul~ idet' !is 6l c lfe lfo~
gww
(ImI! opOmislo vil llgnézc tn e le is ' r,evcz h ~ Iii nk
Ic:o nycgcbcn véve megegyez ik t l Z unil tl riu ':>

. hirde-

tGje. Ezért van uz. hogy mi Ul1ílóriUliOk .Iókuíbon
ncmc::Jak ti költőt. n em is csu k II vilúghirfí müvés...:l.
hun cm ugyonilycn mt-rl ékben u z unilitriu ::J él(M cHogó,,'
nuk egyi k legék csebb RZtlV Ú hirdetőj é t is li özte\jük .

« cSJoIé-gt .
ÖSSZCl:I rc é •
II lukJOII li (l zl fogjuk Itt/ii/ ni. hogy tlzo l< ncm l~tc7X:i
hJlukbe~ ,. ,hun CI11 s~crdt, t bő l ftlkadó jócsclcl<cdt'lc ik.
I~l'\ ItllulJ,o,k ',nes ig~.. zi le/It i b~ldogS{IQ'ul{tl l . 1! lc lül<
UUl , ttnnY l1 ~r1 t.:I6/1uk. um cnn y l jót élclük fol ya rn ú
I t'~'OI lucllulc 1:'7.(o rl vun I,;IZ, h ogy JóicHi regón Yédul<j f.l~
1I1111~1 u C::I,clcI{VóR em bcl'ei : 8 mi font08, mind c nilcül{
uddlg, UlllI " Ul. ~ I c l le n ' Ill l őri ő lccl, til. egész embe-

rl 8l~Kt' rl

Hl
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tosun uníláriuA mCtijym embe r élete c8z m ényé nek .
Azt , hogy minő tlLI.ln él et. m c ly II mi unih.h ius hi tOnl~ szcrint minkcl m ér e fö lclö rl bolcloujluni tud.
Egy az lsten multdjo be l euszéb bcn, Am . c re8é l1yrő l 8z6lvún, ism élclnclTI k ell. hogy Jókoi soht!
nelll e rcúlitJ, tl l é nyl el:{e~ Vttl6tH~'tgOt irto Ic. h ~tnem
l;IZQI1 eszményeket.
mcl.ycl< fc/ t ti rcá lil3. tl vu ló
deinek l örelwdnie kell. Epen ezért n e vctlJole Ít llitll~
so m mal :izcmb e sen ld tlzl. hogy hi lizcn IlItI. lehút :
volótu:igbtln. uz lll1ili.riusol< nem olyonol<, mint
Adorján M untl ss(' VfiHY i'.boróy /3lonku. Ez igoz.
Azonban röss7. vu l/ ti"! v() ll1t1 t l Z. amely hí vői elé
c~zlTIényül ti mind enko ri tény leges földi ólltlpotot
illlitanú. Amel y vtlllü!J n('ITI uz emberi fejlödésnek.
ne m ti jóvónek id lí! fel célokul. HZ célj á t tévesztette. Ennélfogvu u k i 67.0n szempo ntból ítéli meg" l!
regényt, hogy va jjon uz. o mit tlbbu n Jólwi ti? uni ~
It'lriuflol(ról m ond . JoIz6 szerin I It.ll d-c ti mu é l ő uni ~
luriusok rtl ,
oz hibtis szem pontból ítélkezik. Dt;
kérd ezze e bí rill ó ez t : ell cn lw7.i k· é Em} oz lstcnben vU!élmcly úllílfts mui u n iUiriu" é l c lrcl(ogitsunk ~
kul; vujj on vltn~é c rest" ny bcn egye tl en O!yttJl tcll.
me l yre azl l<c l1 m on dun unk : ilyen i uniUlrius ember
nem tesz so hu r - Jol m egkftpll;t ItZ unilitriu :i :iZl:mponiból való bírái ElIntik hc--. lycH fdl ós pon!j ftt. A réH/, l elekbe m e n ő cllcnveté~cld)ől kOlönöscn tI?1 Mzok·
tdk gytll~rtin felh oz ni. h Oij:y oz un ilt't riu sok ti va ló-
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oágbnn fegyve r! fogna k. hololI e regé ny ezl lillj•.
Ilál ké rdem: aki em iall haj landó meglagadni Egy

•

oz lsten -l ől az unitárius j e l zőI. fel ed te-é, hogy Islcn
PtlrancHolta ez embernek: "ne ö lj '"
II.a ncm nC menjünk EI regény unitárius vona l ~

•

Itoz(lsainak réBzleles fej legelésébe. Elégedjünk meg
ez a lka lomma l onnok ludoliov.l , hogy ho Jókainak
löbbi rcgénye egyelemes magyar jó leli voll. Egy
az lsten ezen rclOI az unitárius egyháznak 8 f lZ:
uni lá rius élelfe lfog~snak javára végzell jócseleke·
del iB vol t.
Legyen mindörökké áldolI e mlékezele a nnnil.
ki cz . irodalmi jó lelI ckel véghez ville.
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