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Irodalomtörténeti tanulmányt nem szokás fizikus munkájára tett hivatkozással kez
deni, az a fizikus viszont, akinek a művéből idézni akarok, arról híres, hogy tudo
mányos munkásságának Bacon-faktora (Kevin Baconnel azonos filmben szereplés) 
magasabb (1-es), mint az Erdős-faktora (Erdős Pál matematikussal való társszerzős 
publikálás, 4-es). Barabási Albert-László -  róla van szó ugyanis -  hozzászokott már 
a rendhagyó közeghez. Villanások1 című könyvében állítja, hogy a kortárs adatrög
zítésnek és -tárolásnak köszönhetően az emberekről olyan mennyiségű információ 
halmozódott fel, mely kiszámíthatóvá teszi jövőbeni reakcióikat. Barabási a kérdést 
történeti kontextusban is megfogalmazza: érthető, kiszámítható, tervezhető mintá
zatot alkotnak-e történeti ágensek cselekvéssorai? Azokéi, akik pályaképét a történet- 
tudomány igen gazdagon adatolta? Kik ezek a személyiségek, akik kapcsán úgy látjuk, 
„erőszakosan beavatkoztak a történelem menetébe"?2 Barabási gesztusából kiindulva 
megkockáztatható egy olyan irodalomtörténészi alapállás, mely cselekvésmintákat 
szeretne azonosítani irodalmi életművekben, a művek létrejöttének kiszámíthatóvá 
tételében érdekelt. E tanulmány ilyenfajta gesztussal kísérletezik Jókai Mór egyik, ke
véssé hivatkozott regénye kapcsán. Az én kérdésem azonban nem lesz ennyire radiká
lis: Jókai ugyanis nem avatkozott be a történelem menetébe. 1876-1877-ben íródott 
Egy az Isten című regényével megpróbált viszont beavatkozni abba, amit magyarul 
beszélők, az unitarianizmus iránt érdeklődők egy sajátos erdélyi néprajzi régióról, 
Torockóról gondolnak és képzelnek, irányítani akarta a Torockóhoz kapcsolódó tár
sadalmi imagináriust. Tenném hozzá utólag: sikerrel, hiszen, ha a regény holdbéli völ
gyét mai Torockó-képzeteinkhez viszonyítom, viszonylag egyező értékeket találok.

Látogassa meg a torockói/rimeteai völgyet és Erdély legjavát fogja néhány kilo
méterbe sűrítve, kiállítva megtalálni: a fantasztikus látványt, a szép sziklákat, 
a középkori várat, a régi vasbányákat, az egyedi értéket képviselő, Európa Nostra 
díjjal kitüntetett és restaurált épületeket, a sajátos népviseletet^3

*  A dolgozat megírásához szükséges anyagi támogatást a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 
2007—2013 és az Európai Szociális Alap biztosította a POSDRU/S9/1.5/S/60189 projekt keretéből: 
„Posztdoktori kutatási programok egy tartósan fejlődő tudásközpontú társadalomért”

1 Barabási Albert-László, Villanások. A jövő kiszámítható, Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010.
2 Uo., 24.
3 H antz Lám Irén, Tourist Guide o f the Rocky Land, Stúdium, Kolozsvár, 2010, fülszöveg.



Jókai Torockó iránti érdeklődése nem meglepő: annyi minden iránt érdeklődött, hogy 
abban az enciklopédiában, mely műveinek valóságreferenciáiból állna össze, igazán 
helye lenne akár még Torockónak is. Ilyen értelemben a művek keletkezési körülmé
nyei iránt érdeklődő kutató kicsit úgy van Jókaival, mint -  szintén Barabási példáját 
idézve -  az FBI Haszan Elahival,4 a sokat utazó, nevének hangzása miatt 2002-ben 
gyanússá váló videóművésszel: minduntalan csak a kiszámíthatatlanságról bizonyo
sodhat meg. Ennek ellenére kísérletet teszek arra, hogy összefüggéseket mutassak 
fel Jókai 1876-os évének történései és a regény létrejötte között, illetve kimutassam 
a Torockó-ábrázolás kiszámítható voltát, a torockóiakhoz kapcsolódó sztereotípiák 
néhány szabályszerűségét a korabeli mediális, társadalmi és irodalmi valóság néhány 
ide kapcsolódó példájának bevonásával. Kérdéseim a következők: Hogyan kerül To
rockó Jókai érdeklődésének homlokterébe? Hogyan szorít ki más témalehetőségeket? 
Milyen modellek alapján jön létre a Torockó-kép? Milyen modellek alapján képző
dik meg az ideális torockói?

M iért Torockó?

Kovács Sándor 2011-ben megjelent Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. szá
zadban című kötetének John Tretwell és Jóka i M ór című alfejezetében Jókai Mór Egy az 
Isten című regényével kapcsolatban fontos filológiai kérdést tisztáz: szerinte a regény 
ötlete John Fretwell londoni unitárius vállalkozónak köszönhető, s nem a „nagy uni
tárius ünnepségek hatásának",5 ahogyan azt Szekeres László a kritikai kiadás jegy
zeteiben megállapítja.6 Annál is inkább, mert a regény keletkezési ideje, vagyis 1876 
környékén nem voltak nagy unitárius ünnepségek, s azt azért mégiscsak túlzás lenne 
feltételezni, hogy Jókai ekkor már Dávid Ferenc halálának 1879-es jubileumára készül 
a komoly bevételi forrással kecsegtető sztoriválasztással. (Ha így lenne, a kiadással 
kétségkívül ki lehetett volna várni 1879-et.) Kovács tanulmánya Fretwellnek az er
délyi unitarianizmus szolgálatában kibontakozó munkásságát részleteiben ismerteti, 
s a Fretwell-Jókai-kapcsolat forrásait is összegzi: az ismeretség 1873-ban születik, 
ekkor Jókai a bostoni Old and New című lapban novellát tesz közzé Fretwell közve
títésével,7 majd 1875-ben a Richmond Alapítvány átadása ügyében Magyarországra 
utazó Fretwellt vendégül látja Balatonfüreden. Ennek a látogatásnak egy beszédhely
zetét Fretwell többször is megörökítette:

4 A példa kifejtését lásd B a r a b á s i , I. m., 11-22.
5 K o v á c s  Sándor, Az angol—amerikai kapcsolatok alakulásának története 1870-től 1905-ig = Uő., Angol

szász—magyar unitárius érintkezések a 19. században, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 
101—171. A fejezet első alfejezete: John Fretwell és Jóka i Mór, 101—107. Az Egy az Isten és Fretwell 
viszonyáról szóló rész önállóan is megjelent: K o v ác s  Sándor, Adalék Jóka i Egy az Isten című regényének 
genéziséhez, ItK  2008/12., 435—446. Március 12-én Kolozsváron az Erdélyi Múzeum-Egyesület vita
ülései keretében Jókai Mór és a holdbéli völgy címmel tartottam előadást. Kovács Sándor több szem
pontból is értékes hozzászólásait ezúton köszönöm.

6 J ó k a i  Mór, Egy az Isten 1876-1877,1—II. kötet, s. a. r. S z e k e r e s  László, Akadémiai, Budapest, 1970, 
L, 271-277.

7 J ó k a i  Mór, Sling-stones. A  Hungárián story, Old and New 1874/IX., 591—599.

KESZEG ANNAt JÓKAI MÓR HOLDBÉLI VÖLGYBEN 3 6 9



1875-ben Jókai az 1873-mas bécsi gazdasági válság eredményeit látta maga körül, 
s azt állapította meg, hogy napjainkban már nincsenek hősök. Arra ragadtattam 
magam, hogy meséltem néhányról, akit Am erikában ismertem, s azt sugall
tam, hogy Erdélyben talán találhatna még hősöket. O  elment Erdélybe, s kevés
sel azután a Fővárosi Lapok című újságban megjelent egy regény Egy az Isten 
címmel.8

Tekintsünk el most attól, hogy a személyes hatás hangsúlyozása nem más, mint a saját 
érdemek eltúlzása, attól, hogy milyen ismereteink vannak az emléktartalmak kiala
kulásáról, s attól is, hogy Fretwell tévesen adja meg a regényt folytatásokban közlő lap 
címét -  a regény ugyanis a Honban jelent meg 1876. október 1. és 1877. május 27. 
között. A Fretwell által leírt helyzet ugyanis megadja azt a hiányzó adatot, melyet a 
kritikai kiadás nem talált. A kétségkívül korábban is tervezett Torockó-könyvre itt 
a kétségkívül komoly impulzus: a kritikai kiadás jegyzeteiből9 tudjuk, hogy ez a pe
riódus anyagi nehézségekkel terhes ajókai-család számára (annyira, hogy egy váltó
ügy miatt 1876 nyarán Jókai öngyilkosságot kísérel meg), s egy jelentős gazdasági 
potenciállal rendelkező vallási közösség támogatása, annak egyik sikeres vállalkozó
ként feltűnő tagjával való kapcsolat nem lehet mellékes inspirációs tényező. A kelet
kezés kontextusát még izgalmasabbá teszi az, hogy Fretwell itt kivételesen teljesítő 
szóvivőként lép fel: kívülről érkezik, s a magyar kultúrán belül meglátja az egzotikus 
sztori és a sztori elmondására alkalmas elbeszélő közötti linket. Ezt a kapcsolatot rá
adásul eposzi téma és eposzi verselő közötti egymásra találásként értékelték -  Gyallay 
Pap Domokos megállapítása így szól: „Torda és környéke a maga Homéroszát Jókai
ban találta meg."10

Valószínűleg az a könyvkereskedői sejtés is Fretwelltől származhat, hogy a re
gény terjesztése ráépülhetne az unitarianizmus nemzetközi hálózatára: innen ered
het a Hon azon 1875. november 7-én megfogalmazott jóslata, hogy a regény „egy
szerre fog megjelenni magyar, német, francia, angol, olasz, holland, dán, román és 
orosz nyelven",11 melyet a későbbi recepció nem igazolt. Kovács így értékeli a helyze
tet: „Ám hajókaiban volt is némi józanság unitárius regénye kelendőségét illetően, 
azt hamar szent mámorrá változtatta John Fretwell, az unitárius misszió elkötele
zett angol bajnoka."12

A magam szempontjából ezt a filológiai módosítást tényként kezelem, s a követ
kezőkben a Fretwell-féle recepció egy megállapításából kiindulva keresem ajókai- 
regény néhány nemzetközi párhuzamát.

8 John F r e t w e l l ,  Tbe Christian in Hungárián Románcé. A Study ofD r . Maurus Jó k a i’s N övel „Tbere is 
a God; or, Tbe People W bo Lőve bút Once”, James H. West Company — Philip Green, Boston—London, 
1901, 20 -2 1 .

9 J ó k a i ,  L m ., L, 2 8 9 - 2 9 1 .

10 G y a l l a y  Domokos, Egy táj tükröződése irodalmunkban, It 1958/3., 445.
11 [Név nélkül:] Irodalom, Hon 1875/255., 3.
12 K o v á c s ,  A z angol—amerikai kapcsolatok, 1 0 3 .
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Milyen Torockó?

A Fretwell-féle Jókai-recepció legterjedelmesebb szövege John Fretwell már említett 
I he Christian in Hungárián Romance-e 1901-ből,13 melyet Kovács Sándor így jelle
mez: „Fretwell szerény próbálkozása Jókai unitárius regényének angol és amerikai 
ízlés szerint való tálalására".14 A The Christian in the Hungárián Románcé meglehető
sen besorolhatatlan műfajú: címe és bevezetője szempontjából kétségkívül tanulmány
nak ígérkezik, valójában viszont az Egy az Isten regényes kivonata -  történeti, fele
kezeti és regionális kérdéseket tisztázó jegyzetekkel -  a figyelemfelkeltést megcélzó 
propagandaszöveg. Ajánlása Jókaihoz szól:

Am ennyiben itt és a régi Angliában sikerül felkeltenem népem érdeklődését 
Magyarország problémái iránt, sikerem nem kis mértékben azoknak az igazsá
goknak köszönhető, melyeket nálad a fikció ruhájába öltöztetve találtam. M un
kád irodalmi jelentőségét már nem szükséges méltatni: ismeri ezt a világiroda
lom minden tanulmányozója; azt a munkát azonban, melyet Magyarországért, 
mint Charles Dickens Angliáért, tettél, segítve a liberális gondolkodók és mun
kások tevékenységét, csak azok m érhetik fel igazán, akik közöttetek élnek.15

Az ajánlásban felmerül már az a szempont, mellyel Jókai szerzősége képviseleti funk
cióként értékelhető -  Fretwell egyelőre az osztrák kontextus ellenében érvényesített 
magyar ügy képviseletét látja benne. Az összegzés első, bevezető részében ez a funkció 
árnyaltabbá válik: nem pusztán a magyar, hanem szűkebb összefüggésben a magyar 
unitarianizmus ügyének képviselőjévé avanzsál Jókai. Ez a rész a magyar unitaria
nizmus nemzetközi érdekképviseletének története -  János Zsigmond fejedelemsé
gének, a vallásszabadság kihirdetésének mozzanatától az Egy az Isten megjelenéséig. 
A szerző azt is kiemeli, hogy 1825-ig az erdélyi unitarianizmus gyakorlatilag semmi
féle kapcsolatban nem állt nyugati társegyházaival, s éppen Jókai születése évében 
valósul meg a kapcsolatfelvétel Szilveszter György teológus professzor révén -  ekkor 
is angol kezdeményezésre. A regény szervesen válik ennek a kapcsolattörténetnek a 
részéve: Fretwell szerint az unitárius kérdés tudatos képviseletének dokumentuma.

A magyar recepcióban Juliáné Brandt értelmezése tette témává mindeddig a re
gény unitárius érdekeltségét egy kolozsvári unitarianizmus-konferencián: szerinte a 
regény Torockó-képét az unitarianizmus, az erkölcsösség és a gazdasági önellátás 
összefüggései határozzák meg, ezzel egy olyan ellenvilág jön létre, mely a „heroikus 
világállapotot" idézi meg. Ezért beszélhet az értelmező egyfajta ironikus narrátori po
zícióról e közösséggel szemben.16 Ebben teljességgel egyet is értek Brandttal: Torockó 
elszigeteltsége perspektívátlan, bár kétségkívül vonzó. S erre egy olyan idézetet hoz
nék példának, melyhez a regény filológiai értékelésének egyik fontos mozzanata 
kapcsolódik:

13 F re tw e ll, L  m., o. n.
14 Kovács, A z angol—amerikai kapcsolatok, 1 0 6 .
15 F re tw e ll, I. m o. n.
16 Juliáné B r a n d t ,  A z unitárius — nemes vadember, polgár és hazafi, Keresztény Magvető 2 0 1 0 / 3 . ,  2 9 0 —3 1 3 .
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Nevezetes angol és német utazók eljöttek messze földről az én kis holdszigete- 
met meglátogatni, s vaskos könyveket írtak róla, mint Japánról és Circassiáról 
-  s van benne mind a kettőből valami. Van egy önmagából kifejlett, tökéletesülő 
indusztriája, mint Japánnak, és vannak szép leányai, mint Circassiának; csakhogy 
az ő leányai nem eladók pénzért. Ső t szív-szívért sem az idegennek. Azok csak 
a holdsziget lakói számára virulnak. Azokat őrzik még a napsugártól is. A to- 
rockói leány nem megy a mezőre dolgozni. Az férfimunka. A leány otthon a szo
bájában (s az olyan, mint egy oltár) fon, sző, hímez, vagy csipkét köt. És azt mind 
saját magának; az az ő pompája. M ikor vasárnap egyszerre bejön a templomba 
az egész leánysereg s elfoglal hat sor padot, az olyan, mintha egy angol „book o f 
beautys” elevenült volna meg.17

Szekeres László kísérletet tett arra, hogy megválaszolja a kérdést: kik azok a neveze
tes angol és német utazók? Erre a kritikai kiadás egy választ ad: Jókai Charles Boner 
1865-ös Transylvania* Its Products and its People című művére gondolhat. Kovács 
Sándor ellenérve:

Boner Transylvaniáját ismerte és felhasználta Jókai, de nem erre alapozta eljöven
dő regényét. Boner művének megjelenése után több angol és amerikai unitárius 
írt Erdély és Torockó egyedi szépségéről, ráadásul Fretwell unitárius olvasóit óva 
intette, hogy cum grano salis kezeljék Boner művét. Az angol kereskedő Erdélyre 
éhes olvasóinak Jókai német fordítású „elbájoló novelláit”, a Szegény gazdagokat 
és Erdély aranykorát ajánlotta Boner helyett.18

Ráadásul Boner műve elfogult a szászokkal szemben és leginkább a román kultúra 
egzotikumára érzékeny.19 Könyve Torockó-fejezetének leghosszabb része a népvise
let leírását tartalmazza, illetve egy következő bekezdés szól nála a vasbányászat je 
lentőségéről. Ráadásul másodszor már csak az itt idézett szöveghelyen is erőteljesen 
érzékelhető e kultúra perspektívátlansága: a nők elszigetelése, a közösség önmagába 
záródása éppen a reprodukciót, az életképességet vonja meg a mintaszerű közösség
től. A regény sztorija egyetlen sikeres, de kétségkívül igen kalandosan és a véletle
nek rendhagyó összjátéka révén létrejövő házasságért cserébe a többi Adorján-test- 
vér házasságának sikeréről lemond. A regényzáró idillt csak komoly amnéziával ér
demes cinizmus nélkül olvasni:

A z Adorján család pedig virágzik és gyümölcsözik. Manassé, Blanka boldogsá
gát sokszorozzák gyermekeik; a torockói nép munkáján áldás van; házaikban 
örvendő, elégedett nép, aki tanul, fárad, gyönyörködik, előrehalad, békében él,

17 J ó k a i , I. m„ I., 4 2 .

18 K o v á c s ,  A z angol—am erikai kapcsolatok, 112. Az idézethez egy lábjegyzet társul, mely négy unitárius 
szempontú Torockó-beszámolót sorol fel, az utolsó 1879-es, tehát kétségkívül nem lehetett hatással 
Jókai ezen mondatára.

19 Charles B o n e r , Transylvania. Its Products and its People, Longmans—Green—Reader—Dyer, London, 
1865. A munka egyetlen színes illusztrációja román jobbágyasszonyt ábrázol.
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világosságot terjeszt, embert megsegít, Istent imád, hazát szeret, nemzetet gya- 
rapít; -  s ez az a történet, aminek nincs vége; ne is legyen sohase vége!20

Milyen kontextusa lehet e bezártság idealizálásának? Hiszen 1868-ban a normaadó 
Torockó-ábrázolás, Orbán Balázsé is így fogalmaz:

[A] toroczkóiak mindig csak egymás közt házasodnak, elannyira, hogy alig van 
eset még arra is, hogy a hasonvallású, eredetű és szokású szomszéd szent-györgyi 
néppel összeelegyednének; már pedig tudjuk, hogy az e tekintetben való zárko- 
zottság a faj degeneratióját szokta előidézni. Példák erre a népességben mindig 
fogyó szász faluk és azon családok, hol a rokonok közti házasságok divatoznak, 
azért nem ártana a toroczkói legényeknek a havastúli fürge székely menyecskék
hez áttekinteni, valamint a székely legényeknek sem lenne kárára, ha Toroczkó 
nevét méltán viselő, szép neme körül forgolódnának, mi a két egymással élt, s egy
más támogatására hivatott nép között rokonsági gyöngéd köteléket, s oly vér
keveréket hozna létre, mi semmi esetre sem tagadná meg életrevalóságát.21

A válasz talán a Torockó-leírás kulturális mintáiban kereshető. Sem Szekeres, sem 
Kovács nem állnak meg a Torockóhoz hasonló kultúráknál: miért pontosan Circassia, 
miért pontosan Japán? Az egyik esetben az ipar, a másik esetben a női szépség adja 
a hasonlítás alapját. Japán zárt „indusztriája" az 1860-as évek második felében társa
sági beszédtéma: 1853-ban Matthew Perry bombázással fenyegeti a Japán fővárost, 
amennyiben nem nyitja meg kereskedelmét az amerikai piac előtt, a japánok enged
nek, ellenállásuk azonban hivatkozási alap marad.

James Dunwoody Brownson The Bow amerikai újságíró és statiszta nagy befo
lyású The Bow’s Review című lapjának mellékleteként 1853-ban részletes elemzést 
közöl a japán és nyugati kereskedelem és ipar erőforrásainak egymáshoz való viszo
nyáról, s az ötvenes-hatvanas években a Japán-téma folyamatosan napirenden ma
rad.22 A circassiai/cserkesz nő képe pedig komoly karriert fut be az orientalizmus 
irodalmában a 18. század elejétől: Voltaire, Henry Fielding, Byron egyaránt az egzo
tikus női szépség prototípusaként hivatkozzák, a 19. század elejének fajelméleti gon
dolkodásában pedig a fehér rassz legtisztább megnyilvánulását látják benne. A hatva
nas évekre a kaukázusi háború miatt kerülnek a figyelem középpontjába: az orosz

20 Jókai, I. m., IL, 362. Innen nézve kétségkívül indokolt továbbgondolni a regény első fejezetének címét: 
Regény, mely a végén kezdődik, mely Szilasi Lászlónak reflexivitása miatt annyira tetszett. A kultúra, 
mely ennyire tökéletes belső ökonómiát teremt meg, minden egyéni sorsot csak rendkívüli események
kel tud megoldás felé terelni: minden generációval vége szakadhat ennek a történetnek, az újrakezdés 
és a folytonosság éppen az elszigeteltség miatt nem egyértelmű. A cím értelmezéséhez lásd Szilasi 
László, Jóka i Jókait olvas. Szerzői szándék és olvasói akarat a Jókai-regényeket kísérő Jókai-szövegekben = 
Uő., A selyemgubó és a „bonczoló kés”, Osiris—Pompeji, Budapest, 2000,139.

21 O rbán Balázs, Aranyosszék. X X II. Torockó nevelésügye és népélete = Uő., A Székelyföld leírása. Törté
nelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból, Ráth Mór bizománya, Pesth, 1868.

22 Lásd például: Charles MacFarlane, Japan. An account, geograpbical and bistorical, Hartford, 1856.; 
J .  D. B. T he Bow, The Industrial Resources o f the Eastern and Western States, Published at the Office of 
the The Boews Review, New Orleans, 1853.
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invázió miatt a circassiaiak a török rabszolgapiacokra kerülnek, 1856-ban a New York 
Daily Times egyenesen a circassiai nők inváziójáról tudósít a konstantinápolyi rab- 
szolgapiacon.23 1865-ben pedig Barnum az American Museum átvételekor egy John 
Greenwood nevű utazóval hozatja el Circassiából Zalumma Agrát, aki 1865-től kezd
ve a fajtiszta egyén prototípusaként lesz megtekinthető, s elindítja a circassiai nők 
múzeumi, archiválandó tárgyként való kiállításának folyamatát, mely a 19. század 
végéig divatos tendencia marad.24 Valószínűleg az idézetbe került „book of beautys" 
kifejezésnek is itt kereshetjük a kontextusát: a circassiai nőkről készült képeket al- 
bum-típusú gyűjteményekben adták ki és forgalmazták.25 A cserkeszek ugyanakkor 
az utazásirodalomban is prototípusai a hősiességnek, a vendégszeretetnek és egy 
olyan családmodellnek, mely lenyűgözi az európai utazókat.26

A Torockó-leírás forrásai közé tehát érdemes bevennünk azt az utazásirodalmat, 
valamint azokat a populáris kultúra médiumaiban, illetve a korabeli fajelméleti tudo
mányos irodalomban terjedő tartalmakat, melyek a városka leírásában hasonlított- 
ként jelennek meg.

Milyen a torockói?

Fretwell írásában az Egy az Isten -  képviseleti jellege miatt -  sajátos világirodalmi 
párszövegek közé kerül:

Azok, akiknek szerencséjük volt olvasni a magyar regény birodalma négy nagy 
fejedelmének, Keménynek, Jósikának, Eötvösnek és Jókainak műveit, értékelni 
fogják festői hatásaikat [...]. Jókai az egyetlen, aki [...] olyan férfit hozott létre, aki 
őszintén imitálja Jézust magyar regény hőseként -  ahogyan M rs. Lynn Linton,
M rs. Humphrey W ard, H all Cain, és mások cselekedtették hőseiket más orszá
gokban és más körülmények között.27

23 H orrible Trajfic in Circassian W oir.cn — Infanticide ín Turkey, New York Daily Times 1856. august 6.
24 Zalumma Agráról lásd a New York University történelem szakának keretében kiépített Tbe Lost 

Museum  című projekt vonatkozó honlapját: http://chnm.gmu.edu/lostmuseum/searchlm.phpifunc 
tion=find&exhibit=star&browse=star. A Tbe Lost M useum  című projekt Barnum 1860-as fajelmé- 
leti kiállításának, majd a Barnum American History múzeumkezdeményezésének virtuális rekonst
rukciója.

25 Linda F r o s t , Tbe Circassian Beauty and tbe Circassian Slave. Gender, Imperialism and American Popular 
Entertainment = Freakery. Cultural Spectacles o f  tbe Extraordinary Body, szerk. Rosemary G a r l a n d  

T h o m p s o n , New York UP, New York -  London, 1996, 248-265 .
26 A cserkeszekhez kapcsolódó irodalom alapműve ebben a korban Spencer háromkötetes műve: Edmund 

S p e n c e r , Travels in Circassia. K rím  Tartary etc. including a steam voyage down tbe D anubefrom  Vienna 
to Constantinople and round tbe Black Sea, Edmund Spencer — Henry Colburn — Great Malborough 
Street, London, 1839. 1850-ben George Leighton Ditson kiadja a Circassia. Or a tour to tbe Caucasus 
című útinaplóját (T. C. Newby — Stringer&Townsend, London — New York, 1850.), melyben azzal 
vádolja Spencert, hogy sosem járt Circassiában, s körültekintően bizonyítja, hogy ő az első európai, 
aki az európaiakat egyaránt foglalkoztató kultúrát saját környezetében kereste fel. Spencer művének 
Pest látogatásáról szóló fejezete is van, melyben a magyar faj tulajdonságait is tárgyalja. Lásd S p e n c e r , 
I. m„ 2 0 -2 8 .

27 F r e t w e l l , I. m„ 10 .

http://chnm.gmu.edu/lostmuseum/searchlm.phpifunc


A névlista kivételes a Jókai-recepció szempontjából: nem ismerek olyan értelmezést, 
mely ebben a szerzőkontextusban említette volna Jókai nevét, s kétségkívül termé
szetes is ezeknek a világirodalmi párhuzamoknak az elmaradása, hiszen a regény iro
dalomtörténeti értelmezései mindeddig nem számoltak azzal a filológiai megállapí
tással, hogy a keletkezéstörténetben éppen a fent említett Fretwellnek, illetve egyfajta 
unitarianizmuspropagandának van kitüntetett szerepe. Ha viszont a regény unitariz- 
mus- és Torockó-képét amúgy is az idill stádiumából a cinizmus stádiumába juttat
tuk, nem árt figyelembe vennünk azoknak a szerzőknek az életművét, akiket Fretwell 
Jókaihoz hasonlókként kategorizál.

A társaság fölöttébb izgalmas. Hármójuk közül talán Hall Caine az, akinek a neve 
az amerikai irodalmi összefoglalókban elit helyre kerül, s nem annyira írásainak mi
nősége, mint inkább regényei filmadaptációi miatt: az első olyan szerzőként tartják 
számon, akinek történeteiből tíznél több sikeres filmadaptáció készült az 1910-es és 
1920-as években -  életműve mára a 19. századi viktoriánus irodalomnak a maga ko
rában sikeres, de kuriózumértékű példája.28

Lynn Linton és Humphrey Ward neve a női érdekképviselet irodalmában számon 
tartott -  ráadásul meglehetősen ellentétes előjellel. Lynn Linton elhíresült esszéje, 
a The Girl o f the Period a New Woman-koncepció vehemens kritikája. Az esszé a Satur- 
day Reviewban jelent meg -  anonim szövegként. 1868-ban Lucia Gilbert Calhoun 
előszavával gyűjteményes kötetben közlik Lynn Linton többi, nőkérdést érintő esszé
je  között M odern Women and W hat is Said o f Them29 címmel. Calhoun érve a kiadás 
mellett éppen az volt, hogy Lynton esszéit -  sikerük miatt -  nagyon sok szerzői név
hez kapcsolták, a félreértést pedig el kellett oszlatni. Ebből a kötetből származik a fe- 
minizmus-kritika azon érvrendszere, mely a politikai karriert és a siker különböző 
formáit férfias társadalmi szegmensekhez tartozónak nevezi, s a nők ezekben való 
érvényesülési kísérleteit természetellenes fejleménynek tartja. Ennek a recepciós lánc
nak reprezentatív példája, hogy Linton asszony a konzervatív szemléletű nőnevelés 
mintaképe lesz H. G. Wells A szerencse kerekeiben :

Itt van a lány -  hova jutnak a lányok manapság, azt csak Mrs. Lynn Linton tudná 
megmondani -  egy alantas származású, bizonytalan kiejtésű vadidegennel, gar
dedám nélkül, szégyenkezés nélkül; igazán úgy érzi, hogy biztonságban van, és 
talán még egy kicsit büszke is a saját közreműködésére ebben a tranzakcióban.30

A Lynn Linton-életműben a Krisztus-imitáció tematikáját feldolgozó munka az 
1872-es Joshua Davidson igaz története31 című: Joshua Davidson asztalos moralizáló

28 C aine elhelyezéséhez lásd V ivien  A l lé n ,  H all Caine. Portrait o f  a Victorian Románcén  Sheffield  A ca- 
demic Press, Mansion House, 1 9 9 7 , 5 6 —7 7 . A filmek: The Christian, r. Frederick A. T h o m p s o n ,  
1 9 1 4 .; The Eternal City, r. Hugh F o r d  -  Edwin S. P o r t e r ,  1 9 1 5 .;  The Christian, r. George L o a n e  
T u c k e r ,  1 9 1 5 .;  The Bondman, r. Edgár L e w is , 1 9 1 6 .;  The Manxman, r. George L o a n e  T ü c k e r ,  1 9 1 7 ., 
illetve Alfréd Hitchcock rendezésében A Man-szigeti ember, 1 9 2 9 .;  The Deemster, r. Hower H a n s e l ,  
1 9 1 7 .; Victory and Peace, r. Herbert B r e n o n ,  1 9 1 8 .;  The Woman Thou Gavestme, r. Hugh F o r d ,  1 9 1 9 .

29 Modern Women and W hat is Said ofThem. A Reprint o f a Series o f  Articles in the Saturday Review, bev. 
Mrs. L. G. Calhoun, J. S Redfield, New York, 1868.

30 H. G. W ells, A szerencse kerekei. Mr. Polly. Két regény, ford. Szepessy György, Európa, Budapest, 1970.
31 Lynn L inton, The True History ofjushua Davidson, Ludgate Hill, London, 1872.
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története azt hivatott bizonyítani egy Dickens-modorban íródó, a főhőssel szemben 
pozitívan intencionált, de kritikus barát perspektívájából, hogy mennyire kockázatos 
a keresztény értékrend szerint élő Joshua Davidson esetében a „szabadság, egyenlő
ség, testvériség" kommunista tanainak átvétele. A narrátor következtetése a főhős 
jellemfejlődésének utolsó állomását illetően ez: „Hétköznapi emberek hétköznapi 
gondolatai a morális pánik érzését váltották ki belőle."32 Joshua Davidson története 
arra kiélezett példázat, hogy a kommunisták naiv idealizmusára nincsen megérve 
még a kortárs Anglia.

Mary Ward 1991-es legutóbbi, John Shutherland által írott biográfiája Mrs H űm - 
phrey Ward. Eminent Victorian, Pre-eminent Edwardian címmel jelent meg:33 a mono
gráfia a szakmaiság és magánéletiség tengelye mentén építi fel Mary Ward életrajzát. 
Az oxfordi oktatási intézmény első nőképző kollégiumának alapítója, aki a munkás
nőket kiszolgáló óvodai mozgalom elindítója is, kudarcos magánélettel rendelkezett: 
karriere és hírneve rossz hatással volt házassága alakulására, fia pedig folyamatosan 
visszaélt anyja elnézésével. A sok árnyalattal finomítható monográfia olyan szempont
ból lehet érdekes, hogy kétféle erkölcsi normarendszer, a viktoriánus és az edwardi 
felől közelíti meg Mary Ward élettörténetét, s tipikusan női érvényesüléstörténetként 
olvassa. Ebben az életműben a Krisztus-követő főhőst ábrázoló regény az 1888-ban 
megjelent Róbert Elsmere,34 A regény egy hitéletbeli krízishelyzetre épül: a címszerep
lő Oxfordban tanult lelkész, aki a német felvilágosodás klasszikus szerzőit olvasva 
kérdőjelezi meg az anglikán hit dogmáit egy 19. század végi angol kisvárosban. A re
gény bestsellere volt a 19. század végi Angliának, s a drámapedagógia módszertanán 
alapuló oktatás ma is előszeretettel tematizálja a regény konfliktusait.

Hall Caine35 életművében a Krisztus-követő hőstípus a The Christian (1897)36 című 
regényben kerül elő, mely egyszerre veti fel a keresztény értékrend és a női jogérvé
nyesítés kérdését. Vivien Allén, Hall Caine legutóbbi monográfusa a kortárs recepció 
kapcsán a nem-professzionális olvasatok jelentőségét emeli ki: a regény megjelené
sét követően Caine rengeteg olvasói levelet kap, melyek vagy abban érdekeltek, hogy 
a regény olvasását fiatalok számára kötelezővé tegyék, vagy pedig abban, hogy dogma
tikai kérdéseket tisztázzanak.37 A Krisztus-imitáció és a krisztusi modellhez igazított 
életstratégiák kérdése Caine életművében többször visszatér (lásd például a magyar
ra is lefordított A tékozló fiú című38 könyvét, a The Eternal Cityt39 stb.), illetve az életmű

32 Uo., 261.
33 John S utherland, Mrs Humpbrey Ward. Eminent Victorian, Pre-eminent Edwardian, Clarendon, 

London, 1990.
34 Mrs Humphrey W ard, Róbert Elsmere, Smith 8c Elder, London, 1888. Kritikai ismertetéséhez lásd 

William S. Peterson, Victorian Heretic. Mrs Humpbrey Ward’s Róbert Elsmere, Leicester UP, Leicester, 
1976.

35 A llén, I. m.
36 Sir Thomas Henry Hall Caine, Tbe Cbristian. A Story, William Heinemann, London, 1897.
37 Uo., 255.
38 Sir Thomas Henry Hall Caine, Tbe Prodigal Són, William Heinemann, London, 1904.; Hall Caine, 

A tékozló fiú, ford. Martos Sz., Singer-Wolfner, Budapest, 1924.
39 Sir Thomas Henry Hall Caine, Tbe Eternal City, Grosset 8c Dunlap, New York, 1901.; Hall Caine, 

Az örök város, I—III., ford. Balla Mihály, Singer-Wolfner, Budapest, 1907.



egyfajta keretezése háromkötetes Krisztus-életrajza, melyet 1943-ban, 1938-as angol 
megjelenés40 után öt évvel magyarra is lefordítottak.

Moralizáló regény, társadalmi realizmus, viktoriánus próza, irányregény, etikai 
olvasat -  mindhárom életmű az értelmező nyelv ugyanazon kulcsaira látszik nyílni. 
Ezekhez képest az Egy az Isteni Mindenesetre a M anasseh41 (ahogyan Jókai regénye 
angolul megjelent) igen könnyen látszik illeszkedni a viktoriánus regény kontextu
sába. S ha az itt említett viktoriánus regényekhez viszonyítjuk az Egy az isten recep
cióját, a legfeltűnőbb különbség az, hogy Jókai regénye nem tud közéleti, elvi, illetve 
semmiféle vitát szítani. M ert jellegénél fogva nem alkalmas rá? Vagy mert a magyar 
olvasóközönség „professzionálisabb" szempontokat érvényesítve és nem azonosuló 
olvasástechnikával kíváncsi az Egy az Istenre!

Már a regény korabeli recepciója sem biztató. A Budapesti Napilap 1877. augusz
tus 24-i számában Mikszáth Riedl Frigyesnek a Pesti Napló 1877. augusztus 19-20-i 
számában megjelent bírálatát így karikírozza:

No, de térjünk át a regényre. A címet nem bántja... Egy az isten. Hm, nem rossz.
Egy az isten és egy az „irodalmi pápa”.. .  De bezzeg a többi aztán nem ér semmit. 
Jókai most már nem is jó  elbeszélő, nincs stílusa. Egészen elhanyatlott. Oda van.
No, de minthogy már megírta ezt a regényt, hát Riedl úr nem átallja vele foglal
kozni... Torockó vidéke szépen van festve, de túlzott, a párbeszédek egyénesíté- 
séhez nem ért, s erre példát is hoz fel, megróván, hogy az inas nagyon bátran és 
okosan konverzál Zbórói Jankával. Mindenkinek és mindig másképpen kellene 
beszélnie; az inasnak például ostobán, mint egy inashoz illik. H a Gyulai úr ez 
a Riedl Frigyes úr, akkor ő valóban érti azt a mesterséget, mint kell egyszer gyar
lón, máskor okosan lerántani egy irodalmi term éket.42

Pedig gondoljunk csak bele: az Egy az Isten az amerikai populáris kultúra legkon- 
zumabb nősztereotípiájának mintájába olvasztotta a torockói feddhetetlen hölgyek 
ábrázolását, az Amerika által háborúval fenyegetett Japánhoz mérte a bányászváros 
önellátó gazdaságpolitikáját, a főszereplőt pedig az angol-amerikai irodalom etikai
viktoriánus hagyományába illeszthetően építette fel. És ez éppenséggel senkit sem 
zavart.
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40 SirThomas Henry Hall C a i n e , Life o f Christ, Collins, 1 9 3 8 . ;  Hall C a i n e , Krisztus élete, ford. M á t h é  
Elek, Renaissance, Budapest, 1943.

41 Mór J ó k a i , Manasseh. A Románcé ofTransylvania, ford. P. F. B ic k n e l l , J .  Macqueen, London, 1901.
42 M ik s z á t h  Kálmán, Cikkek és karcolatok, III., 1877, s. a. r. B is z t r a y  Gyula, Akadémiai, Budapest, 

1968,101.


