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JÓKAI MÖK EGY „DÉLSZLÁV" 
BALLADÁJA 

A délszláv népköltészet Jókai szemében az a fa j ta nemzeti jellegű 
közköltészet volt, amelyet a magyar paraszti és népszerű poézisbe is sze-
retett volna írónk belelátni. A nemzeti hősök, a régmúlt idézése, az az 
archaikus, olykor nyers, de lélektani finomságdkat is érzékeltető hang-
vétel, amely a szerbhorvát népénekek saját ja , bizonnyal elbűvölte 
Jókait. Nemzeti és népi volt egyszerre ez a költészet Jókai szemében: 
benne lá t ta a déli szomszédok életének, történelmének, sorsfordulatainak 
tükröződését. A hősök: királyok, királyleányok, vitézek, egymásért áldo-
zatkész családok, barátok, papok, a halálon győzedelmeskedő, szerel-
müket a halálba vivő leányok-legények, egyszóval azok, akikben Jókai 
a népköltészet igazi szereplőit látta. Székácstól és Urházytól (hogy csak 
magyar forrásait említsük) tudta meg a számára oly érdekes hiedel-
meket, a vámpírokat, a házassági és ünnepekkel kapcsolatos szokásokat. 
Teljes világ merült föl előtte, külön kis birodalom, amely a történelmi 
eseményéktől ugyan megzavartam, egyes vidékeken azonban a maga 
archaikus érintetlenségében élt. A német és a magyar nyelvű útleírá-
sok (Heinrich Noéé, Strausz Adolfé1, Asbóth Jánosé) hírt hoztak egy 
már múlóban lévő patriarchális világról, amelyben még virágzik a nép-
költészet. Különösen Heinrich Noé Dalmáciát bemutató könyve9 lehetett 
rá hatással, miután e könyvre a Fővárosi Lapok egy közleménye3 is 
fölhívhatta a figyelmet. Noe ugyanis nem elégedett meg a puszta leírás-
sal, a népköltészet és a népszokások bőséges seregszemléjét adja, szá-
mos motívummal járul hozzá a Jókai-alkotta Marko Kraljevic regéhez. 
E rege, amely az „Egy játékos, aki nyer" szerkezetileg is igen fontos 
elemét alkotja, Jókai leleménye. Hiába kereste szoros értelemben vett 
eredetijét számos jugoszláviai és magyarországi kutató.4 Nem találhatta, 
mivel különböző helyekről vette az egyes mozzanatokat az író, hogy az 
összeszerkesztés, e mozzanatok hierarchizálása az egész balladán belül 
— a sa já t ja legyen. Az alaptörténet ugyanis nemzetközi rokonsággal 
rendelkezik. A barlangban alvó hős története pl. a német és a szlovén 
mondavilágból is ismerős. Barbarossa Frigyes vagy Mátyás király regéjét 
jól ismerték a korban. De Kraljevié Markóról is olvashatta Székács kö-
tete magyarázataiban, hogy egy monda szerint elzárva alszik egy szik-
labarlangban. A hármas koporsó motívuma saját történelemkönyvéből 
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került ide, hol Attiláról beszéli el: hármas koporsóban alussza örök ál-
mát. Margarita nevét Noénál olvashatta, ahol Marko Kraljevicről is 
találhatott történetet. A kakukkmadár is innen röppent át Jókai balla-
dájába. Míg a „Szentgyörgy nap j áénak , a Vilának, .a hű társnak, a ló-
nak (Jókainál: Durindó) megnevezése szintén a különböző magyarul is 
megjelent délszláv tárgyú közleménynek, fordításnak köszönhető. Több 
találgatásra adhat okot „Deli Marko" megnevezése. Bár Székácsnál is 
előfordul, talán föltételezhetjük, hogy a fejezetcímként is szereplő meg-
határozás kapcsolatba hozható Jósika Miklós AbafÍjával, melynek Jókaira 
tett rendkívüli hatását írónk maga hangoztatta.5 „Deli Marko szerette 
magát a szélek királyának s a barlangok arszlánának hívatni, s egy volt 
azon különös lények közül, kikben ritkán látott elegyéke van a legellen-
kezőbb indulatoknak, a rossznak s a jónak" — jellemzi Jósika Miklós. 
S ha tovább nézzük a hajdúvezér plasztikusan ábrázolt képét, akkor 
egyre több Marko Kraljevictyel rokon tulajdonságra bukkanhatunk. 
Természetesen Jókai ideális, népi hőst alkot a balladában, mert ez a 
betét nem a regény valóságos szereplőinek jellemrajzát egészíti ki, ha-
nem egy ártatlan leány ábrázolását, egy nép hitét, reménykedését festi. 
Akiről éneklik, tulajdonképpen hidegvérű kalandor, idegen — ellen-
szenves eszme szolgálatában áll, legjobb barátjának árulója. Jókai hir-
telen és váratlan állítja elénk Marko Kr alj éviéként, s még inkább meg-
lepetésszerűen teszi egy nemzetközi érdekszövetség prominens képvi-
selőjévé. Ami a stílus egyöntetűségét, a cselekményvezetés logikáját 
illeti, ott elmarasztalhatjuk Jókait. De ha nem feledkezünk meg arról, 
hogy minden érdekességhajhászás ellenére is a mese váratlan fordula-
taiban az időszerű politikai események mesévé desztillálását találhat-
juk, s még e gyöngébben sikerült regény legjobb pillanataiban is ezt 
kell meglelnünk, akkor több megértéssel közeledünk a ballada felé. 
A 24 fejezetből álló mű 14. fejezete viseli a Deli Marko címet, a 15. a 
Vakok értekeznek a színekről, a 16. A guzla című. Az előző két fejezet 
ennek előkészítéséül szolgál, i t t hangzik föl a ballada, melynek cselek-
ménye pontos utánzata a valódi délszláv hősénekeknek. Nemcsak a tízes 
trochaeusok okozzák, hogy pillanatra sem hagy kétséget a hangvétel 
stílusbravúrja miatti hitelesség. A népinek és délszlávnak valóban jól 
eltalált keveréke; kifejezésben, történetszövésben, részletekben és :iz 
egészben kiváló stílusimitációval van dolgunk. 

Ha ilyen frázisokat olvashatunk, mint: 

„Egyik ajtó volt kovácsolt vasból, 
A másik volt hófehér ezüstből, 
A harmadik tiszta színaranyból..." 

akkor a mondatrészek azonos sorrendjéből adódó ritmus ár ján ringa-
tózva, a hasonló délszláv népköltészeti figurákra gondolunk. 

De Jókai annak is művésze, hogy az egyszer már megteremtett han-
gulatot megőrizze. Míg az előbb ajtókról volt szó, alább e hármasságot 
más viszonylatban ismétli meg: 
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„Egyik jegygyűrűje vert acélból, 
A másik van hófehér ezüstből, 
A harmadik tiszta színaranyból." 

S e két motívumot nem sokkal utóbb egybeötvözi: 

„A vasajtót üsd a vas gyűrűvel, 
Ezüst ajtót az ezüst gyűrűvel, 
Arany ajtót az arany gyűrűvel." 

Ezek 'az ismétlések, motívumvariánsok a ráolvasások erejével hat-
nak, a költemény menetét a 10-es trochaeusokon is túl belső ritmussal 
dúsítják. 

Érdemes megfigyelnünk a párbeszédek szűkszavúságát is. 

„Ébredj, ébredj, kedvesem, királyfi!" 
„Ki vagy, ki vagy, aki engem költesz?" 
„Én vagyok, arád, a Margarita." 
„Honnan jössz hozzám, te szép leányka?" 
„Nagy messziről, messze túlvilágról." 
„Minek jöttél hozzám másvilágról?" 
„Megígértem, hogy meglátogatlak." 
„S mit hoztál el nékem másvilágról?" 
„Mátkacsókot, amit megígértem." 

Sehol egy fölösleges jelző, sehol egy hivalkodó trópus. Mintha az 
ismétlésen, a szavak vissza-visszatérésén kívül nem lenne a szerzőnek 
más eszköze. Egy tónusban hangzik el kérdés is, felelet is; az alliterá-
ciók is ezt az összecsengést erősítik (k az első két sorban, m a többiben). 
Sehol egy rendkívüli hangulatú szó, sietős, mégis részletező, ismétlések-
kel teli, mégis sokat mondó epizód ez a balladában. S ha evvel szembe-
állítjuk a befejezés hasonlatokkal pazar bőségét, áradó gazdagságát, akkor 
érezzük csak. Jókainak sikerült itt teljesen beleélnie magát egy idegen 
népköltészeti világba. Sikerült már csak azért is, mert nem a regényhősről 
éneklik ezt a történetet, hanem arról a képzeletbeli figuráról, akiről a 
tiszta szívű leányka és a tiszta szívű nép ábrándozik. Jókai ugyanis jó 
érzékkel választja el a nagyhatalmi érdekeket a népi vágyaktól. Az előb-
biek képviselőjévé egy unatkozó, az angol diplomáciai mentesség mögé 
búvó „játékost" tesz, aki érzelmekkel, veszélyekkél, emberekkel és orszá-
gokkal játszik. A népi érdekek képviselője a népköltészet megálmodott 
hőse, aki eljön, hogy az elnyomottaknak meghozza a szabadságot. Nem 
Lord Adamba szeret bele a lányka, nem őneki engedelmeskedik a nép, 
hanem Kraljevic Markónak, aki megválthatja a törökök hozta sok szá-
zados szenvedéstől. 

Éppen ezért e ballada nyelvileg is különbözik azoktól a fejezetek-
től, melyek Párizsban játszódnak le, ahol a szeszélyes-hiú játékos 
női ruhában szédíti az unatkozó, kártyázó nagyvilági társaságot. Jókai 
nemcsak történetet és versformát, hanem nyelvi eszközöket is merít a 
népköltészetből. Főnévi igenevei, összetett szavai pontosan fejezik ki az 
elszántságot, a szenvedélyt: 
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„Megyünk már 
Hegyszakítni, zsarnokot temetni!" 

Gondolatritmusai — koncentrikusan bővülő körökként — érzékel-
tetik az események fejlődését: 

„Akkor tisztulok meg csak a vésztűi, 
Ha megfürdöm a Rjéka vizébe, 
Rjéka vize, ha számon fölül ér, 
Megdagadva ellenség vérétől, 
Idegennek, népet elnyomónak 
Patakszámra kiontott vérétől, 
Hogyha abban én megfürdöm egyszer, 
Akkor mátkacsókom elfogadhatd." 

Ez a körülírásos, mindig új elemekkel bővítő, mégis egy gondolat 
körül járó beszéd nem idegen a délszláv népköltészettől: Jókai jól utá-
nozza annak modorát. A gondolatok verssorokra tagolása is ennek a 
modornak a szolgálatában áll. 

A délszláv népköltészet modorának sikerült utánzása eredményezi, 
hogy a még oly bonyolult körmondatokat is népiessé stilizálja az ismét-
lések, a túlzások, a meseszerűségek halmozása. E stilizálás leginkább 
a közbevetett mondatokkal tűzdelt részben érzékelhető. Itt Jókai a kö-
tőszóismétlésekkel igyekszik megfelelő hangulatot teremteni; olyan 
többszörösen összetett mondattal fejezi ki magát, amelynek végiggon-
dolásához — megértéshez — jókora idő kell. Ez a faj ta stilizálás majd a 
szókincs vizsgálatakor is szembetűnővé válik. Ha a királyfi szavaiból 
idézünk, a népmesei hangulat halvány utánzatát mutathatjuk be: 

„Majd hogyha jön jó lovam Durindó, 
Aki, hogyha egyet ütök rája, 
Általugrik velem a nagy Kerkán; 
Egyik partról a másikra ugrik; 
Hogyha kettőt ütök rá, olyat szök, 
Hogy a Vellebit hegyére felvisz; 
Hogyha hármat vágok rá haraggal, 
Olyat rúg a sziklán négy patával, 
Hogy a hegység megrendül alatta, 
Város omlik idegen fejére, 
Temetője lesz a hitetlennek ..." 

A három csapás nem önmagában elevenedik meg, hanem részle-
tezve; s e részletezés során kitérőkre, mellékmondatokra kerül sor. 
Érdekes megfigyelnünk, hogy Jókai nem tudja minden esetben teljes 
értékű kifejezésekkel megtölteni a sort, ügyesen bár, mégis töltelék-
szavakkal kénytelen élni (haraggal, négy patával). Az egész részlet 
mégis megfelelően illeszkedik bele a balladába, a szokatlanul ható 
„Város omlik idegen fejére" verssor sem igen üt el a többi, kisebb 
mértékben művi stilizált résztől. 
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Ugyanúgy, irodalmas túlzások fedezhetők föl a befejező hasonlat-
bokorban. Az olyan kifejezések, mint a „rozmarinról megszedett méz ', 
bizony, túlzásként hat; de a hasonlatok árján a befejezéshez közeledő 
történetben elgondolhatónak tarthatjuk. A rendkívüli eseménysor e pará-
nyi része nem válik ki a többi verssor közül. A három hasonlat egymást 
egészíti ki; halmozása az utolsó sor esattanóját készíti elő. Mindez egy 
fokozás keretébe van beállítva, s a regény cselekményével van össz-
hangban: 

,,S olyan édes lesz bizonnyal e csók, 
Mint a rozmarinról megszedett méz, 
Mint az asszú édes muskotály bor, 
Mint az édes anyatej, oly édes, 
Még annál is édesebb lesz e csók; 
Olyan édes, mint a bosszúállás." 

A bosszúállás ugyanis az „Egy játékos, aki nyer" vezérlő motívuma. 
A nagybácsi bosszút fogad kártyás unokaöccse ellen: a „játékos" lord 
bosszút esküdött Metternich ellen. Az elnyomott bosszúra áhítozva vár ja 
felszabadítóját, igaz, ez utóbbi vonalba beleépül Jókai véleménye a dal-
máciai kérdésről: a monarchiának hivatást tulajdonít e térség emberibb 
jövőjének építésében, s a nagyhatalmak versengése rossz hatással lehet 
a könnyen elcsábítható, saját mondáitól rajongóvá vált népre.0 Így e 
ballada motívumerősítő, cselekményalakító funkcióval bír. Mindaz, amit 
elénekelnek, szoros összefüggésben van a regény alapeszméjével. A lord, 
aki Deli Markot „játszik", épp azokban a fejezetekben tesz tanúbizony-
ságot igazi tehetségéről, eltékozolt rendkívüli egyéniségéről, amelyek-
ben a néphős magatartása szerint cselekszik. S épp akkor éri utol a 
végzet, amikor a benne Deli Markot látó leány érzelmeit használja föl 
politikai „játéka" véghezvitelére. Jókai — a mi logikánk szerint alig 
hihetően, szinte tudatos meghökkentéssel — úgy irányítja az eseménye-
ket, hogy a lord Deli Marko képében folytatva játékait, a szerelmes 
leány keze nyomán kapja meg büntetését. A leány érte szembeszáll a 
vad cápával, de amikor a cápával végez, akkor a veszélyekkel dacoló 
lordot is megfosztja legfőbb vonzerejétől, különleges férfiszépségétől, 
lebilincselő arcvonásaitól. Jókai nem engedi meg, hogy a leány csalódjék 
Deli Markóban; nem hagyja az eseményeket odáig fajulni, hogy bátyja 
közvetett gyilkosát ismerje föl a könnyelmű lordban. Inkább váratlan 
fordulattal végszót illeszt a regényhez, amelyben az eltorzult arcú férfi 
és az életből kivonult nő örök magányosságát érzékelteti, finoman cé-
lozva arra, hogy a Deli Marko mondája örökre egymáshoz köti a t ra-
gikus egyedüllétre ítélt szereplőkelt. A férfi mintha húrokat pengetne, a 
nő mintha hallaná a dallamot, amelynek édes hangjainál véltek egy-
másra találni. 

Természetesen a népballada nem ad elő ilyen és ehhez hasonló tör-
ténetet. De a népballadai motívumok ügyes összeötvözése eredményez-
het hasonló verses epikus művet. Jókai e szerbus manierban alkotott 
balladája azonkívül, hogy jól érzékelteti a délszláv népköltészet modo-
rát és mindazt, amit a délszláv népköltészetről a korban elképzeltek, a 
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regény cselekményének tömör foglalatát is adja. Az egymástól elszakí-
tott és egymáshoz csak csoda árán el jutható szerelmesek (akiknek meg 
kell tisztulni, hogy egymásra találhassanak) története a lényege Jókai 
verses történetének. Emellett időszerű politikai események visszhangjá-
nak is fölfoghatjuk az „Egy játékos, aki nyer" c. regényt, amelyben az 
angolok messze nem egyértelmű diplomáciai „játéka", ,a pánszláv törek-
vések magyar interpretációja is — persze áttételesen — megjelenik.7 

A Jókai által szerzett ballada a népképzeletből elindulva próbálja meg-
fogalmazni a népi vágyakat. A kortársaknak ugyan nemigen tűnt föl 
ez ia verses történet; a korabeli olvasó nyugodtan elhihette róla, hogy 
„fordított" és nem eredeti alkotásról van szó. Annak ellenére, hogy 
olyan szavak, mint kíngerjesztő, pokolkín, szerette hölgye stb. talál-
hatók a szövegben, megfelelt a délszláv népköltészetről szőtt elképze-
léseknek. Ha Szász Károly hasonló tolmácsolásait olvassuk, azokban 
is ilyen kifejezésekre bukkanunk, pedig ő a nyersfordítások mellett az 
eredeti nyelvet jól tudó szakértőkkel is konzultált, 1882-ben jelent meg 
„A világirodalom nagy eposzai" c. műve, amelyben viszonylag részlete-
sen foglalkozott a délszláv népek epikájával is. Többek között a Markó 
királyfi halálá-t is ismertette, s kivonatos fordításából azért idézünk, 
hogy a kor átlagos színvonalú műfordítását összevethessük Jókai balla-
dájával : 

„Ment ügetve, föl a bércztetőre, 
Jobb kezétől néze bal kezére, 
Karcsú két fenyőszált láta ottan, 
Nyíl-sudárral minden fák fölöttit, 
Zöld levéllel mindnél ékesebbet, 
Kettejök közt mély kutat talála."8 

A részletből kitetszik, hogy Szász Károly nagyobb gondot fordít a 
trochaeusokra, mint Jókai, aki viszont önkéntelen is gyöngíti az idővel 
gépiessé merevedő trochaeusi lejtést. Szász Károly keresettebb, irodal-
mibb, inkább él az elbeszélő múlttal, mint Jókai. Amennyiben egyes 
szavak hangváltozatai (kettejök — ket tejük — kettőjük) között választ-
hat, minden esetben a leginkább szokatlant választja. Szász Károlyé a 
simábban folyó, az olajozottabban gördülő szöveg, viszont Jókai átélése 
tetszik hitelesebbnek. Ennek talán az is lehet az oka, hogy Szász Károly 
ezúttal a tudós teoretikus, Jókai viszont a politikai eseményeket is a 
regényíró alakító kedve szerint szemlélő szempontjából használta föl a 
délszláv népköltészetet. 

Jókai ugyanebben a regényben kifejti , mit jelent számára a szer-
bek-horvátok népi poézisa. Látszólag a guszláról értekezik csupán, de 
a guszla jelképévé válik a népköltészetnek: „Ah, az a guzla hatalmas 
egy alkotvány. Abban van egy népnek a története, alkotmánya, igaz-
sága, abban vannak törvényei, a polgári és büntető kódexe, a vallása, a 
kánonai, a nemzetközi szerződései; abban az európai garanciái, a man-
dátumai, a stipulatiói; abban van a programja, a politikai hitvallása, 
abban van a megholt cár testamentuma, a próféták jóslatai, a költők 
és államférfiak minden édes és keserű hazugsága! A múlt, jelen és 
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jövendő. Lehetetlen dolgok, amiket mindenki hisz, és amik talán nem 
is lehetetlenek. — Ez mind benne van a guzlában," A kritikai kiadás 
sajtó alá rendezői, lektorai rámutattak arra, hogy e lelkes sorok leg-
valószínűbb forrása Urházy György úti könyve,9 amely a népköltészet-
ben láttatja „a szerb családi és nemzeti életet a maga őserejében, tiszta-
ságában." Majd alább még határozottabban állítja, hogy „a szerb tör-
ténete népköltészetében van megírva." Csakhogy Urházy megállapításai 
még nagyon is Erdélyi Jánosra, rajta keresztül a reformkori népiesség 
elméleti alapvetésére, még inkább visszafelé haladva az időben: Her-
derre utalnak. Jókai viszont az 1880-as években hiába idézte volna föl 
a majd 30—50 esztendő előtti, akkor korszerű és időszerű elméleti téte-
leket; legfeljebb a nép-nemzeti iskola epigonjainak elsekélyesített gya-
korlatával találta volna szemben magát. Ezért nagyon is tudatosak vál-
toztatásai. Tulajdonképpen ugyanazt látszik mondani — mint Urházy. 
Költői elragadtatása, túlzásai, sarkítá9ai esetleg a regényíró lendületé-
vel magyarázhatók. Ám itt kell visszautalnunk arra, amit a betétbal-
lada funkciójáról mondtunk. Jókai e könnyednek tetsző, a grand guig-
nolmódszerektől sem visszariadó meseregényben, az éppen forrongó 
európai politika rezdüléseit fogta föl; s még e betétballadában is han-
got ad — igaz, sokkal áttételesebben, mint a regény egyéb részeiben — 
az aktuális politikai mondanivalónak. A „guzla" jellemrajza részban 
fölidézi a reformkori ábrándokat a nemzet családéleltéről, a délszlávság 
költészeti tehetségéről, részben az alakuló-vitatott területű Balkán-fél-
sziget népeinek, nemzeteinek, gyámolítóinak vágyait10 is beleérzi. Jókai 
tudta, hogy a Balkán-félsziget nehezen megközelíthető hegységeiben 
még él a népköltészet, amely nyomon kíséri a történelmi változásokat. 
Székácstól pl. a közeli múltban lezajlott szerbiai forrongások népköl-
tészeti bizonyítékát is olvashatta. Ebből az alapból kiindulva láttatott 
szimbólumot a guzlában. Az egyes kifejezések a XIX. század egyes, a 
Balkán-félszigettel kapcsolatos konferenciáira, szerződéseire, nagyhatal-
mi manipulációira utalnak. A megholt cár testamentuma sokat mondó 
utalás, feltehetőleg Nagy Péter cár politikai végrendeletére céloz a szer-
ző, s ez a cári expanziós törekvések bizonyítékául szolgált a kor magyar 
és német közvéleménye előtt, s egyben dokumentuma lett a pánszláv 
veszélytől rettegőknek. Ugyanakkor legalábbis kétértelmű az olyan 
passzus, mint a „költők és államférfiak minden édes és keserű hazug-
sága". Benne van a horvát—magyar államjogi viták minden kiábrándító 
tanulsága, a magyarországi szerb politikai mozgalmak ellenzékisége 
(Jókai több ízben nyilatkozott gúnyosan Svetozar Mileticről, míg a kul-
turális élet vezetőivel baráti kapcsolatokat tartott fönn);11 benne a 
Bosznia-Hercegovina körüli huzavona, a magyar államférfiak megannyi 
illúziója, rövidlátása. Ugyanakkor nem mellőzi a reformkori értelme-
zést sem: a délszlávságot, s elsősorban a szerbeket a népköltészet népe-
ként ábrázoüa, a népköltészetnek központi, nemzetkarakterológiát hor-
dozó jelentőséget tulajdonít. Űgy érzi, hogy a magyarok déli szomszé-
dai leginkább népköltészeitükön keresztül ismerhetők meg, mivel e nép-
költészeti daraboknak történeti becsük van. Jókai nem naiv mesemondó, 
mikor a népköltészetet ilyen előkelő helyre állítja, még akkor sem já-
runk a helyes úton, ha álláspontját a helyzetet nem ismerő, tétova íté-
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letű politikusénak tartjuk. Jókai többet látott korából, mint az regé-
nyeiből kiderül; s ha valóban tévesen érzékelt is erőviszonyokat, poli-
tikai tendenciákat, abban nem tájékozódásának hiánya, hanem liberális 
koncepciójának zsákutcába jutása az oka. Messze vezetne ennek fejte-
getése; ám politikai beszédeinek eddig kiadott darabjaiból is kiderül, 
hogy látta a Monarchiát fenyegető veszélyeket, de ritkán vette tudo-
másul: valójában milyen veszélyek fenyegetik azt az államképződ-
ményt, amelynek fölbomlása a történelmi Magyarország bukását is ered-
ményezné. S ha a szerbséget népköltészetén keresztül próbálta be-
mutatni, akkor ezt azért is tette, mert ez volt az a szál, amely a szerb 
és a magyar kultúrát a legerősebben fűzte egymáshoz. Jókai a kultu-
rális kapcsolatokat a népek együvé tartozásának dokumentumaként tar-
totta igen nagy becsben. Nem egy fölhívása, újságcikke, beszéde han-
goztatja az egymás kulturális javainak kölcsönös megbecsülését, a kul-
turális közeledés szerepét a népek-'nemzetek békéjében. A szerb—ma-
gyar érintkezések leginkább pozitív példáját a szerb népköltészet ma-
gyar és a magyar irodalom (köztük igen előkelő helyen Jókai műveinek) 
szerb fordításai jelentették. Jókai ehhez a hagyományhoz kapcsolódik, 
mikor a délszláv népköltészetet használja föl a délszlávság jellemzésére. 
Ha figyelmesein olvassuk az általunk idézett sorokat, akkor láthatjuk: 
szó sincs egyoldalú rajongásról. Éreznünk kell a fenntartásokat is (édes 
és keserű hazugság), sőt, bizonyos értelemben a szkepszist (Lehetet-
len dolgok, amiket mindenki hisz, és amik talán nem is lehetet-
lenek). Ez utóbbi mondat igen sejtelmesen hangzik. Jókai nem magya-
rázza, nem értelmezi, de •— úgy véljük — benne rejlik a meglepetéseket 
hozó jövendőtől való félelem is. Figyeljük csak idézetünket! Lelkes meg-
állapítás az első mondat. Az Urházytól tanult kijelentés a következő, 
melyet bővít, variál, mindinkább közelít a jelenhez. Lassan csap át a 
sejítetésbe: a megholt cár testamentuma jól kivehető figyelmeztetés a 
kor olvasói, államférfiai címére, a „próféták jóslatai" nem a Jókai-re-
génybirodalom romantikus világába kalauzol, hanem az út ját még tisz-
tán aligha látó délszlávság jellemzésére szolgál. S ezután mind elvon-
tabb, miinid titokzatosabb, rejtettebb célzások hangzanak el. S hogy nyo-
matékot adjon a végsőkig feszített izgalmaknak, józan, tárgyilagos mon-
dattal zár: „Ez mind benne van a guzlában." De e józan, tárgyilagos 
mondat a lelkes felkiáltáshoz képest, amely idézetünket bevezette, 
s alaphangját megadni látszott, fenyegető hangsúllyal csattan, óv, nyo-
matékosít. S nem csoda, ha ezután a bosszúállás balladája hangzik föl 
a guszlár szájából. Az idegen, a hitetlen látszólag az elnyomó török 
hatalom. Ám a népköltészetben olykor az ilyen megjelölések jelképesek. 
S a történet során Ausztria hadereje pacifikál, csinál rendet; Jókai par-
lamenti beszédei világítják meg a regényben a meseszövéssel elrejtett 
álláspontot. 

így találkozott egy regényen belül a népköltészet időtlenné örökí-
tett hőse a napi politikával: a Jókait és a magyar közvéleményt foglal-
koztató dalmáciai kérdés egy poétikus regével. A regény e két síkja 
egymást egészíti ki, értelmezi, teszi teljessé. 
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J E G Y Z E T E K 
1 Jóka i Följegyzései II. 416. említi Strausz Adolf Bosnyák föld és népe c. köny-

vét, melyből részlet jelent meg a Fővárosi Lapok 1881. számában. A könyv első kötete 
1881-ben hagyta el a nyomdát , i t t a 224—25. lapon a népdalok szépségéről, a guzláról 
és a kólóról is olvashatott . Knaljevic Marko százados á lmát Strausz: A Balkán-fé l -
sziget c. könyve (Bp. 1888. 222.) említi, tehát az Egy játékos, aki nye r c. regényhez 
már nem szolgálhatott forrásul . Viszont nem lehetetlen, hogy a Főv. Lapok egy köz-
leményét : A dalmát népről (1875. I. 91. sz.) ismerte . Igaz, Zára környéké t írja.' le a 
(közlő, de az élénk ábrázolás fe lkel thet te í rónk f igyelmét . A kólóról szóló passzust 
idézzük: „Kezdetben az egész kor lassú méretben forog balra , két lépést téve, azután 
helyben egyet a bal, egyet a jobb lábon ugorva; ismét két lépés és két ugrás s így 
tovább. Eközben egy öreg asszony siralmas hősi dalt kezd énekelni Marko Kra l je -
Vicsröl ( . . . ) a dal monoton, vonta tot t hangnyúj tásokból , hullámoztatásolkból és csak 
néhány meg-megúju ló ütenyböl áll." A lap 97. száma a népviseletet , Sebenico környé-
két m u t a t j a be, míg a 103. számban Höke Lajos á t tekint i Dalmácia tör téneté t . 

2 Dalmatien und seine Inselwelt, nebst Wanderungen durch die Schwarzen Berge 
von Heinr ich Noe, Wien, Pest, Leipzig 1870. — Noe könyvének szerepét Jókai regé-
nyeiben behatóan tá rgya l ja Nacsády József az Egy játékos, alki nyer kr i t ikai 
kiadásában. 

3 Főv. Lapok 1873. II. 181—82. sz. 
* Vö.: a kr i t ikai k iadás jegyzetanyagával . 
s Jósika Miklós emlékezete : Írói arcképek. Bp. 1955. 143—44. 
8 „Az európai l iberal izmus a Monarchiának védgát szerepét szánta a cári Orosz-

ország ter jeszkedésével szemben, a magya r nacionalizmus e defenzív funkcióból pedig 
a soknemzetiségű monarchia nemzeti összefogásának lehetőséigét származta t ta" : Vö.: 
Diószegi Is tván: Az osztrák—magyar monarchia külpol i t ikája . I n : Hazánk és Európa. 
Bp. 1S70. 253. 

7 A kr i t ikai k iadás jegyzetei is u ta lnak Jókai pa r lament i beszédeire: 1882. ma j . 
19—i felszólalás. Polit ikai beszédei II. 210—216. — E kérdésekről publiciszt ikusan ír Hőke 
Lajos : Főv. Lapok 1876. 223. sz., Uo. 294. sz. — Jókai az angolok ket tős j á t éka i ra egy 
a Nemzet 1882-es évfo lyamában először közölt t á r cá j ában is utal t . Köte tben: A pán-
szlávok fö ld jén . Rej te lmes história. In : Szélcsend alatt. Az élertből ellesve. Bp. 1895. 
205—10. 

8 II. k . 22—39. Az idézet a 25. lapról. 
» Keleti képek . Pest 1854. 18—19. 
111 Vö.: Diószegi: id. m. 249—52. — Uö: Austria—Magyarország és Bulgária a San 

Stefanó-i béke u tán (1878—1879.). Bp. 1961. 7. 
11 Följegyzéseinek két köte tében e r re számos adat. 
11 Az 1882. má j . 19-i beszéd mellet t a-z 1879. febr . 19-ire is utalhaítunk. 

R E Z I M E 

JEDNA „JU2NOSLOVENSKA" BALADA MORA JÓKAIJA 

U očima Mora Jókaija, ovog velikog romanopisoa mađarskog romantiz-
ma, južnosloveniska narodna poezija predstavlja onu vrstu poezije koju je 
ovaj pisac želeo da prepozna u mađarskoj seoskoj i popularnoj poeziji. 
„Južnoslovensfea" narodna poezija zaokupljala je ovog pisca od najranije 
mladosti pa sve do romana u njegovoj starosti. Naročito je sa tog gledišta 
značajan njegov roman „Kockar koji dobija". U ovom romanu se nalazi jedna 
balada ikoju je u desetercu napisao Jókai, a junalk je Kraljević Marko. Neki 
motivi te balade mogu se naći i u južnoslovenskoj narodnoj poeziji. Pored 
toga, Jokai je posvetio posebno poglavlje guslama, i povezao je koncepcije 
o narodnoj poeziji sa aktuelnim događajima na Balkanu. Ove dve razine 
romana prožimaju se u toku uzbudljive radnje romana, doduše, ne uvek har-
monično, ali u skladu sa piščevom humaraističko-liberalnom koncepcijom. 

S U M M A R Y 

A „SOUTHERN SLAV" BALLAD BY MÓR JÓKAI 

Mór Jókai, the great Hungarian novelist in the period of romanticism, 
would have liked to recognize the features of the Southern Slav folk poetry 
in the Hungarian country and folk-poetry. He was haunted by the „Southern 
Slav" folk-poetry from his young days until the old ages. His novel „The 
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gambler who always wins" is of special interest in this respect. There is a 
hailad in this novel written by J okai in „deseterac". The hero is Kraljevic 
Marko. Some motives of this ballad may be found in the Southern Slav 
folk-poetry, too. Besides, ..Tokai included a chapter on „gusle" in this novel. 
His conception of folk-poetry was connected to the happanings on the Bal-
kans in those days. These two levels of the novel have blended together in the 
course of the exciting plot, although not always successfully, but in the 
accordance with the humanist and liberal views of the writer. 
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