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hogy nem csupán a francia, brit, vagy (Kelet-Európából nézve) német centrumok-
ban, hanem a periférián is számolhatni Jókaival, és jelenléte itt talán jelentősebb is. 
Azt sem volna érdektelen ugyanakkor megnézni, hogy milyen csatornákon és útvo-
na lakon jutottak el egyes Jókai-művek, Imre példáinál maradva, a lengyel, az észt, 
a fi nn, vagy az orosz kultúrába. A szövegek, elbeszélésmódok, szüzsék, műfajok, hős-
típusok nagy európai migrációs áramlásában ugyanis nem csupán a megjelenés ténye 
és helye számíthat, hanem az odajutás módja is: vajon mennyiben érvényes a Jókai-
szövegek mozgására, hogy a perifériák más perifériákkal is csak valamely centrumon 
keresztül tarthatnak kapcsolatot? Innen lehetne továbbfűzni Imre állítását, misze-
rint „mégiscsak más egy elkésett Dumas- vagy Sue-követőnek látszó magyar regény-
író Franciaországból nézve, és egészen más egy autonóm közép-európai kultúra 
reprezentánsa Finnországban vagy Oroszországban olvasva.” (18.) Érdekes volna 
végiggondolni, mikor és honnan nézve látszódhatott „autonómnak” valamely „kö-
zép-európai kultúra” egyáltalán? Vajon Jókai nem „Dumas- vagy Sue-követőnek” 
számított-e a peremvidéken is? Hogyan juthatott volna el egyáltalán másként oda? 
Mennyire a nemzeti fi lológia házi használatú érzékcsalódása Jókait „autonóm” alko-
tónak látni, akár regionális tekintetben? Kétségtelen, mint Imre László nyomatéko-
sítja, hogy magyar szerzők nemcsak „átvettek, magyarrá hasonítottak”, hanem nyomot 
hagytak más irodalmakon is. A kérdés az én szememben éppen az, hogy milyen volt 
ennek a kulturális cserekereskedelemnek a hatalmi szerkezete, amely szerkezet, amel-
lett, hogy egyáltalán lehetővé tette, uralta is ezt a mozgást. Kitűnhet, hogy Jókai kül-
földi megjelenései is ezt a kulturális világpolitikai rendszert jelenítették meg és nem 
autonóm önmagát.2 Milyen különbség áll fönn Jókai centrumbéli, francia vagy angol 
nyelvű, illetve olyan irodalmakban való megjelenései között, amelyek maguk is „el-
késettek” és „utánzók” voltak (ez utóbbi jellegzetességgel akkor is érdemes számolni, 
ha elfogadjuk: minden kultúra utánzó jellegű), vagy csak idővel kezdték termékei-
ket és hatásukat a centrumot is meghatározó módon visszafelé áramoltatni, mint az 
orosz? Jellemző, hogy – amennyire tudom – Turgenyev vagy Gogol szintén német és 
francia közvetítéssel, ezekből a nyelvekből fordítva érkeztek Jókai pályájának korai 
szakaszában Magyarországra, vagyis a centrumok nyelvén az egyik perifériáról egy 
másikra. Fogalmam sincs a válaszról, de vajon az, hogy Csehovnál a Jókai-paródiák 
párban születtek Verne paródiáival, mennyiben jelzi, hogy hozzá is francia közvetítés-
sel, vagyis a centrum felől jutott el egy másik periféria (a centrumot imitáló) terméke? 
Jellemző lehet az is, hogy a hatás műfaja paródia: talán a formaválasztás is, a maga 
áttételességével, az imitáció és a gúny együttesével, ezt a közvetett és alá-föléren de lé-
seket érvényesítő szerkezetet mutatja meg.

Ebből a nézőpontból Jókainak saját európai irodalmi beágyazottságára vonatkozó 
meglátásait is más fénytörésben láthatnánk. Önnön „franciaságára” vonatkozó kései 

2 Olyan feltételrendszerről van szó, amely megelőzi Jókait és korát. Az első magyar regényirodalmi export-
cikk Jósika Miklós volt, akit az 1830–40-es évek fordulóján a német államokban „magyar Scottként” 
reklámoztak, mondván, művei a magyar népet és történelmét ismertetik meg, ahogy Walter Scott 
a skótot. Vagyis Jósika legfeljebb a brit centrumból szerteáramló műfaji mintát (a történelmi regényt) 
a saját lokális tartalmaival feltöltve juttathatta vissza az európai piacra.
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Jókainak konjunktúrája van, régen volt ekkora.1 A fellendülés új irodalomértelmezési 
szempontok konjunktúrájával esik egybe, kölcsönösen erősítve egymást, mivel az utób-
biak némelyikét, bár nem a magyar irodalomtudományban, de mintha egyenesen 
Jókaira találták volna ki. A szemlélet változása, ahogy történni szokott, egyszerre ho-
zott előtérbe korábban érdektelen vagy jobbára ismeretlen műveket, és vezetett már 
elnyűtt szövegek megújulásához, újraszövéséhez.

A Jókai & Jókai címet viselő tanulmánygyűjtemény mindennek dokumentuma 
és továbbmozgatója is egyben. Szerkesztői, Hansági Ágnes és Hermann Zoltán már 
eddig is rengeteget tettek a Jókai körüli mozgalmasság élesztéséért, előző, 2005-ben 
megjelent szerkesztett kötetük révén („Mester Jókai”. A Jókai-olvasás lehetőségei az ez-
redfordulón), egyebütt megjelent írásaikban, konferenciaszervezőként és oktatóként 
is. A tizenhat tanulmányból és szerkesztői utószóból álló kötet nagyjából minden 
témát tartalmaz, amely miatt ma Jókai izgalmas szerző. Ezek közül engem négy ér-
dekelt különösen: a komparatisztikai nézőpont; a populáris műfajok és megjelenési 
közegük kezelése; az irodalom gazdasági feltételeire és témáira vetülő fi gyelem; illet-
ve a realizmus kérdésének újranyitása. Kritikámban is főleg ezekkel foglalkozom. 
S ebből, kétségkívül, fakad majd némi szelektivitás vagy egyoldalúság is.

Komparatisztika

A kötetben rendre visszatér a megállapítás, hogy a Jókai-irodalomban csekély súlya 
van az összehasonlító szempontnak, érdemben ritkán helyezik európai vagy világiro-
dalmi összefüggésekbe. Ez valószínűleg nem csupán Jókaira igaz, hanem a magyar 
irodalom egészére is. Ebben szerepet játszhat, hogy a magyar kultúra nyitott jellegű, 
de zárt önszemléletű.

Kétségtelen, hogy például Jókai külföldi karrierjének vizsgálatában várhatóak meg-
lepetések. Engem legalábbis nagy meglepetés ért Imre László kötetnyitó tanulmányát 
olvasva, amely Jókai Csehovra tett hatását járja körül. E kiváló írás arra fi gyelmeztet, 
1 Ez többek között látszik a tudományos diákköri dolgozatokon is: egyetemisták Debrecentől (Farkas 

Evelin) Kolozsvárig (Dávid Panna) írnak remek és újszerű dolgokat Jókairól. Vagyis a konjunktúra akár 
középtávon is tartós lehet.
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visszaemlékezéseit (Az én kortársaim 1872-es felkiáltását, miszerint „Valamennyien 
franciák voltunk!”, illetve azt az anekdotát, miszerint Petőfi  úgy mutatta volna be 
„monsieur Rayéenek”, hogy ő „valóságos francia regényeket ír magyarul”) én hajla-
nék – Hansági Ágnesnek a kötetben olvasható tanulmányával ellentétben – nem az 
„orientáció természetes terepeként”, hanem a centrumnak való tudatos és önkéntes 
alárendelődés tanúságaként értékelni.3 Egyik idézetben sem látom az egyenjogú 
nemzetközi szellemi integráció magabiztosságát. Sokkal inkább érzem bennük ma-
gának a centrum kijelölésének a reduktív gesztusát (a franciarajongás ebben a tekin-
tetben igazából szűkíti a szóba jöhető külhoni minták hipotetikus teljességét), illetve 
az ehhez a centrumhoz való (korlátozott és egyirányú, pusztán receptív és imitatív) 
hozzáférés fölötti lelkesedést. Illetve, ebből fakadóan, a perifériának a centrumhoz 
képest történő, de csak a periférián érvényes önmeghatározását – Jókai esetében 
önmaga, irodalmi cimborái és a Pesten székelő francia nyelvtanár (vagyis a cent-
rumnak a perifériára delegált képviselője) előtt.4

Jókai ezekben a szövegekben olyan (tudatosan alárendelődő) pozícióból beszél, 
amelyben a centrum ismerete, a centrumhoz való igazodás, az ahhoz képest való ön-
azonosítás szimbolikus tőke forrásává lesz. Ennek része bizonyos tekintetben a cent-
rum birtoklása is. Részben nagyon is konkrét, fi zikai tárgyak birtoklásáról van szó, 
mint a Petőfi  könyvtárában sorakozó „díszkiadások” presztízskiadványai esetében, 
melyeket Jókai több Petőfi -portréjában is elősorol. Részben pedig a centrumból ki-
áramló írói eljárások és pózok újrajátszásáról, az ott észlelt, távolságból, közvetítések 
alapján, valamilyenné alkalmazva látott szerepek felöltéséről, birtokba vételéről, el-
bitorlásról. (Amiben azért nincsen kölcsönösség vagy egyenlőség, mert azoknak, 
akiknek a szerepeit átveszi, erről nincs és nem is lehet tudomásuk.) Szerintem ezt 
a pozőri alárendelődést mutatja meg – és nem, mint Hansági Ágnes sugallja, a ma-
gyar és francia szereplehetőségek megfeleltethetőségét és a „világirodalmi” funkciók 
magyar betöltésére alkalmas személyek létét, vagyis „párhuzamosságot” és „egyide-
jűséget” (28.) – A tengerszemű hölgy (1890) következő passzusa is: „Petőfi  Bérangert 
imádta, én Hugo Victorban találtam eszményképemet. Pálff y Albert volt a Sue Je-
nőnk, Degré a Paul de Kockunk, Irinyi Józsi a Girardin Emilünk, Pákh Albert a Jules 
Janinunk.” Az, hogy a Tízek Társasága tagjai francia irodalmi szerepeket öltenek ma-
gukra, nem a francia irodalommal való közösségüket, kölcsönösségüket vagy egyen-
rangúságukat mutatja, hanem inkább azt, ahogy a periféria önjelölt avantgárdjai 
a centrum szerzőivel igazolják önmagukat – részben önmaguk, részben pedig annak 
a perifériának a nyilvánossága előtt, amelyben érvényesülni igyekeznek. (S ezt annak 
jegyében értékelhetni, hogy az 1840–50-es évek magyar kritikai életének egyik visz-
szatérő vitakérdése volt, hogy a nemzeti irodalom kívánatos formájának létrehozásában 

3 Hangsúlyozom, Hansági gondolatmenete számára az a fontos, hogy Jókai és némely kortársa francia 
eszményképei között rámutasson azoknak a „médiaforradalmároknak” a jelenlétére, akik hozzájárultak 
az irodalom megjelenéséhez a „tömegmédiumokban”. A viszonyrendszer elemzésére nézve azonban, 
úgy érzem, ebben a vonatkozásban is fennáll az általam vélt hierarchia. 

4 Mint Jókai A ki holta után áll boszut című önéletrajzi meta-elbeszéléséből megtudtam, „monsieur Rayée” 
az 1840-es években Pesten tanított franciát, s megígérte, hogy fordít majd Jókaitól. 

melyik centrum mintáit is kell követni, a franciát, az angolt, vagy a németet, ha bár-
melyiket egyáltalán.)5

Nem véletlen, hogy Az én kortársaim felkiáltását, miszerint „Valamennyien fran-
ciák voltunk!”, Pascale Casanova is annak illusztrálására idézi, hogy a nemzeti irodal-
mak 19. századi létrejöttében és önazonosságuk kialakításában milyen vonatkozási 
pontként szerepelt Párizsnak mint nemzetközi irodalmi fővárosnak a képzete, és írók 
Lengyelországtól Japánon át a Karib-tengerig mekkora áhítattal rendelődtek alá 
ennek a mítosznak.6 Nagyon jellemző ugyanakkor, mert éppen a viszony hierarchi-
kus-hatalmi jellegét mutatja meg, hogy Casanova, amikor (Wessely Anna egy angol 
nyelvű tanulmánya alapján) idézi, elrontja Jókai nevét: kihagyja belőle az ékezetes 
betűt, és hősünkből „Jkai” lesz.7 (Az ékezet elveszítés, mint a San Gennaro véréből 
tudjuk, a kelet-európai emigráns sorsa a nyugati világban.) Innen nézve pedig a dolog 
kifejezetten lesújtó. Ha számon tartja is a centrum (jelen esetben egy francia iro-
dalomtörténész nagy visszhangot kiváltott könyve) a periféria alkotóját, akkor is 
csupán saját felsőbbségének (akár bírált) jeleként veheti tekintetbe: tárgya nem ren-
delkezik méltányolható önértékkel, még a neve sem számít, pusztán az alárendelődő 
gesztus, amit tesz.

A centrum–periféria-viszonyrendszernek és a centrumhoz igazodó önképnek a 
mélységes provincialitását, illetve a magyar–európai-viszonylatoknak (általában is) 
helyi rögeszmékre, becsvágyra, sértődöttségre, viszályokra és félreértésekre alapozott-
ságát mutatja meg a kötetben Praznovszky Mihály mulatságos áttekintése is Liszt 
Ferenc századközépi magyarországi kultuszának felemásságáról. Mint felidézi, Liszt 
cigányzenéről szóló 1859-es francia nyelvű könyve azért váltott ki idehaza felháboro-
dást, mivel azt sugallta, hogy a magyarság képtelen az önálló művészetre. Jókai Liszt-
ellenes versének a könyv ellen folytatott magyarországi kampányban játszott szerepe 
jól kiugratja a magyar–európai-kommunikáció egyoldalúságát: Liszthez vélhetően 
el sem jutott a dolog híre. Mintha ebből is azt a következtetést vonhatnánk le, hogy 
a komparatisztika nem egyenlő felek kulturális cserekereskedelmét vizsgálhatja, ha-
nem centrum és periféria egyoldalú-egyirányú hatalmi kommunikációját.

Ebben a vonatkozásban lesz nehezen kezelhető a „világirodalmi kánon” képzete 
is, hiszen erős helyi és időbeli meghatározottságokkal kell számolni. Még talán az 
5 Az is fontos lehet, hogy Jókainak ezek az önminősítései az ábrázolni szánt időszaknál évtizedekkel 

későbbi emlékezésekben kaptak helyet. Ezt tekintetbe véve pedig úgy is tűnhet, hogy Jókai itt mintha 
önmaga azon ifj úkori meggyőződésén gúnyolódna, miszerint magyar íróként csak a mássá, a franciává 
levés, a centrum másolása által remélt komolyan vételt, s csak így vette komolyan önmagát is. A Jókai 
a maga írói munkásságáról című 1883-as visszaemlékezés például (más, hasonló szövegeihez hasonlóan) 
ezért is minősítheti a pályakezdés Hugo- és a Sue-hatását „bálványozásnak”, amelyben „önállóságnak” 
nem volt helye. (Vö. A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története, Révai, Budapest, 1898, 129.) Mi vel 
tehát felidézésekor egyszersmind el is határolódik ettől a pályaszakasztól, az azt jellemző önleírások 
akár ironikusnak is tekinthetők. Illetve azért ítélheti meg valahai aspirációit ekkor ironikusan, mert 
immár annak hitére és öntudatára támaszkodhat, hogy később saját jogán (vagyis 1840-es évekbeli 
írói önszemléletével éppen ellentétes módon: saját nemzeti kultúrája képviseletében) is szert tett 
nemzetközi ismertségre.

6 Vö. Pascale Casanova, Th e World Republic of Letters, ford. M. B. DeBevoise, Harvard UP, Camb-
ridge–London, 2004, 32.

7 A név hibásan szerepel mind az általam forgatott angol, mind az eredeti, 1999-es francia kiadásban.
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sem képtelen fölvetés, hogy a nemzeti kultúrák 19. századi virágzása idején a „világ-
irodalom” alacsonyabb rendszertani fokon álló kategória volt, mint a „nemzeti”. 
A „világirodalom” Jókai korában talán olyan halmazzá lett (szemben például Kazinczy 
korának vonatkozó képzeteivel), amely nem magában foglalta a nemzeti irodalmakat, 
hanem azok foglalták azt magukba, midőn létrehozták a maguk számára a magukét. 
A Petőfi  könyvtáráról Jókai által adott, már említett leírás – ti. hogy abban a „dísz-
kiadású” Béranger, Victor Hugo, Heine, Lamartine, Shakespeare, Osszián, Byron 
és Shelley kapott helyet – alapján Hansági amellett érvel, hogy ezzel Jókai azt „dek-
larálja”, hogy a magyar irodalom „részese a világirodalomnak, a nemzetközi irodalmi 
és szellemi piacnak”, és hogy ezt azért teheti, mert a „világirodalmi kánon” érték-
rendje „sensus communis” volt Jókai olvasói számára is. (28.) Bizonytalan vagyok 
benne, hogy ez a felsorolás vajon csakugyan a magyar irodalom világirodalmi beágya-
zottságát jelzi-e, hiszen, mint Hansági is hangsúlyozza, eszerint egyetlen magyar 
nyelvű mű sem volt Petőfi  könyvtárában. Az sem könnyű kérdés, hogy milyen „világ-
irodalmi kánonról” és milyen vonatkozó közmegegyezésről van itt szó? És miko-
riról? 1892-ben, amikor Jókainak ez a visszaemlékezése megjelent, Shelley vagy pláne 
Béranger neve vajon többet jelentett-e múzeumi tárgynál, egy valahai romantikus 
rajongás relikviáinál? Az 1840-es években pedig, amikor ez a könyvtár Jókai szerint 
fönnállt, ki mindenki osztozhatott annak már a szűk merítés által is sugallt kényes 
értéktételezéseiben? Nem valamely romantikus-radikális-felforgató-avantgárd érték-
rendet képviselt ez akkoriban? S vajon milyen közmegegyezés fűződhetett ehhez 
a világirodalom-képhez az almanach-líra és a népies költészet időszakában?

Jókai komparatív megközelítésének nem saját önleírásaira támaszkodó útját járja 
a kötetben Ujvári Hedvig tanulmánya. Jókai magyar és német nyelvű megjelenései-
nek egyidejűségét kimutatva azt vizsgálja, miként közvetítette a Pester Lloyd és társ-
lapjai a német nyelvű magyar polgárság számára Jókait, illetve miként lettek a ma-
gyarországi német nyelvű közlések a németországi kiadások alapjává. Szinte azt 
mondhatnánk, nem is annyira két kultúra közötti közvetítésről volt itt szó, hanem 
ugyanazon kultúra (a magyarországi) két nyelvének megfelelő, párhuzamos jelenlétről. 
Jókai ugyanis, mint e kiváló írásból megértettem, a német nyelvű sajtóban nemcsak 
közvetítendő magyar szerzőként, hanem tulajdonosként, kiadóként és alapítóként is 
szerepet vállalt. Vagyis nem távolságot hidalt át, hanem ugyanazon kiadói ipar hol 
német, hol magyar nyelvű orgánumaiban volt jelen. Mintha valamely egységes, de nem 
egynyelvű, részben országos, részben lokális irodalmi piac működésének volnánk itt 
tanúi, amelynek ugyanakkor megvoltak a maga belső, és nem csupán nyelvi, diff eren-
ciái. Ujvári tanulságos áttekintése a magyarországi német nyelvű sajtó Jókaival foglal-
kozó írásairól ugyanis azt sugallja, hogy ezekben az érintkezésekben eltérő érték-
rendek, ízlések és társadalmi szokások is kifejeződhettek. Ezért láthatta Dux Adolf 
a Fekete gyémántokban a modern polgári regényírásra tett első magyar nyelvű kísérle-
tet, vagyis olyan vállalkozást, amely alapvetően idegen a magyar irodalom jellegze-
tességeitől, és éppen az ipar dicsőítésével ad annak és az országnak is végre „európai 
arcot”. (75.) Ez a megállapítás mintha arra utalna, hogy a német olvasó számára a ma-
gyar irodalom, így Jókai, alapvetően valamely nem-európai és nem-polgári jelleget 

tükrözött, mégpedig mert nem a nyugatinak érzett, „realista” ábrázolásmód, hanem 
a keleties fantázia termékének mutatta magát. Hasonló esetek feltárásával olyan 
nézőpont nyílhatna meg, amelyet a 19. századi magyarországi irodalmak belső kom-
paratisztikájának is nevezhetnénk.

Könyv vagy tárca?

A kötet szerzői közül Hansági Ágnes és Szajbély Mihály már eddig is rendkívül sokat 
tettek azért, hogy felismerjük, a sajtóközeg, a tárca és a szerializáció egyéb formái 
alapvető jelentőségűek Jókai pályájára és a kor prózairodalmának minéműségére 
nézve. Ez a rendkívül fontos felismerés ugyanakkor érzésem szerint néha mintha 
egyoldalúságot vagy túlzásokat is eredményezne.

Hansági tanulmánya azért méltatja Zsigmond Ferenc könyvét, mivel aszerint 
Jókai azért is „európai irodalmi jelenség”, mert „nem kizárólagosan a Gutenberg-ga-
laxis, a könyv-kánon része”, hanem a tárcaregény és a hírlap médiumára támaszkodik. 
(23.) Nem látom be, miért ne volna a tárcaregény is része a „Gutenberg-galaxisnak”, 
hiszen a hírlap szintén a nyomdaipar terméke, gazdasági és kulturális értelemben 
egyaránt. Nagyon keveset tudok a kor magyar sajtótermékeiről, de így is némi gyanú-
val fogadom, hogy a könyv és a sajtóbéli megjelenés különbsége abban állna, hogy az 
utóbbiban, mint Hansági írja, az információk nem volnának „előre kijelölt hierarchiá-
ba rendezve”. (39.) A tárcában sokféle státusú írás helyet kaphatott, de a hírlapi rova-
tok rendszere, a szedéstükör elrendezése talán maga is hierarchizálja egy-egy oldal 
anyagát, ahogy az egyes helyeken szereplő információk valóságossága vagy kitaláltsága 
tekintetében is orientálhatta az olvasást.

Számos olyan adatra bukkanhatni a kötet tanulmányaiban, amelyek, az én sze-
memben legalábbis, mintha arra utalnának, hogy a kor kiadói iparának végterméke, 
végcélja mégiscsak a könyvformátum volt. Az, hogy a tárcaközlés lezárulását többnyi-
re, jobbára követte a könyv vagy a különnyomat megjelenése, nem csupán időlegessé 
minősítette (vagyis visszamenőleg törölte) a szerializációt, hanem ez tette lehetővé, 
hogy adott mű emlékezetben maradjon. Erre Hansági is rámutat, mondván, kano ni-
záció csak könyv révén lehetséges, mivel a szövegek így kerülnek át a hírlap heterogén 
környezetéből az irodalmiba. (37.) Itt érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy me-
lyik formátum milyen társadalmi rétegeket ért el. Mintha erre adna választ Szajbély 
Mihály a kötetben olvasható tanulmányának elején idézett tárcacikk, A mi király-
nénk is, Jókai és Erzsébet királyné állítólagos párbeszédéről. Jókai az új műve iránt 
érdeklődő Sissinek jelzi, hogy az egyelőre „még csak (!) hírlapban közöltetik”, de rög-
vest intézkedik a fenséghez méltóbb „könyvalak” megjelenése iránt.

Az irodalom sajtóközegével, a tárcaregénnyel vagy a sorozatközlés egyéb formái-
val más irodalmakban sok évtizede foglalkoznak, s ezeknek a kutatásoknak a mód-
szertanát okkal tekinthetjük felhasználhatónak a magyar irodalomtörténet esetében 
is. Egyetlen példát említenék mindazonáltal arra, amikor nem-magyar irodalmakat 
szemléltető módszertani szövegek átvétele nem feltétlenül világítja meg azt a magyar 
anyagot, amelyre alkalmazzuk, ha nem rendelkezünk ennek az anyagnak a kellő mér-
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tékű empirikus feldolgozásával. Hansági Ágnes lenyűgözően széles elméleti körből 
építkező, rengeteg alapvető fontosságú szempontot játékba hozó tanulmánya nagy 
hangsúlyt fektet Norman N. Feltes 1986-os könyvére (Modes of Production in Victo-
rian Novels), mégpedig arra nézve, hogy eszerint a 19. század során az irodalmi ter-
melésmód az egyszerű árutermelésből menne át a kapitalista termelésbe, amelyben 
már nem a könyv, hanem a szöveg lenne árucikké, és hogy Jókai is hasonló folyamatot 
ismerne föl az irodalmi piac működésében. (35–38.) A Feltes által vélelmezett átme-
net nagyon szemléletes és látványos, most nem is azt fi rtatom, hogy mennyire meg-
alapozott a maga brit anyagán. (Erre nézve sok bírálat érte.) Fontosabb, hogy okfej-
tései erősen kötődnek a szerzői jog brit történetéhez és a brit irodalmi piac azon 
specializációs folyamatához, melynek során elváltak a könyvkiadói, a könyvkereske-
dői és a nyomdatulajdonosi szerepek. Mindkét jelenséggel számolhatni Magyaror-
szágon is, de eltérő időben, ütemben és jelleggel.8 Ezeken az önmagukban is fontos 
különbségeken túl, igazán lényegesnek azt érzem, hogy Feltes könyvének az érvelé-
se, és annak tétje, mintha éppen ellentétes volna azzal, mint amire Hansági írása 
használja. Feltes ugyanis, ha jól olvasom, éppen azt akarta megmutatni, hogy meny-
nyire késlekedő volt a két, Marx alapján fölvett termelési mód közötti átmenet, 
vagyis hogy miként maradt a viktoriánus kor kiadói iparának domináns ideológiája 
éppenséggel a könyvformátum, a commodity-book, a könyv-áru. S ezzel mintha ép-
pen amellett érvelne, hogy a kor brit publikációs rendszere a könyv (a háromkötetes 
regény mint presztízst hordozó fi zikai tárgy) létrehozásán alapult. Nem csupán azért, 
mert ennek a paramétereit (a sorok, oldalak, szavak számát) határozták meg a regény-
író és a kiadó közti szerződések, hanem mert ez a formátum fejezte ki (vagy hozta 
létre) a polgári felsőközéposztály közönségének irodalomképét: az (üzleti alapon 
működő, fi zetős) kölcsönkönyvtári tagság és az onnan beszerzett háromkötetes re-
gények révén a mondott osztály saját társadalmi, kulturális, politikai, esztétikai 
meggyőződéseit igazolta vissza. Ezek a meggyőződések ugyanakkor, Feltes szerint, 
mások voltak a sorozatközléses formátumot fogyasztók esetében, mégpedig osztály-
szempontból voltak mások. Feltes tehát nem annyira a tárcaregény vagy általában a so-
rozatközlés diadalmenetét ünnepli, hanem a könyvformátum fennmaradó dominan-
ciáját bírálja, mivel abban látja mintegy kul turálisan visszatükröződni a társadalom 
politikai ellenőrzését, osztályszerkezetének fenntartását. A sorozatközlési formákat 
pedig ennek az (ideológiai elnyomás és anyagi kizsákmányolás eszközeként láttatott) 
könyváru-modellnek az alvilágaként értékeli. Ebben az ideológiakritikai keretben 
írja le (és nem dicséri, hanem ostorozza) azt a piacot, amelyet a drága új könyv, az 
olcsóbb kölcsönzés, valamint a még olcsóbb újranyomás (vagyis a könyv-áru és nem 
a hordozójától független szöveg) körforgása tartott gazdasági egyensúlyban, és ezen 
az egyensúlyon belül veszi szemügyre a szerző és a kiadó közt a kiadás többletértékéért 
8 A szerzői jog törvényi szabályozása Magyarországon, eltekintve időleges és nem magyar törvényalkotói 

munkát tükröző rendelkezésektől, csak Jókai pályájának kései szakaszában kap állandó formát, a könyv-
piaci szerepek pedig, mint Zákány Tóth Péter egy tanulmányából tudom, az 1850-es években, például 
Emich vállalkozásaiban, még nem váltak szét: vö. Zákány Tóth Péter, „A Jókai-írógép” = Nemzeti 
művelődés – egységesülő világ, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, szerk. Vincze Ferenc – Zákány 
Tóth Péter, Napkút, Budapest, 2010, 486–487.

folyó osztályharc gazdasági és esztétikai példáit (többek közt George Eliot ellenkezését 
mind az általa művészileg alacsonyabb rendűnek érzett sorozatközléssel, mind pedig 
a háromkötetes regény kötelező formátumával szemben).

Vajon mennyire alkalmas ez az elemzési keret arra, hogy ebben vizsgáljuk a 19. 
századi magyar irodalmi piacot, vagy akár csak Jókai pályáját? Könnyen lehet, hogy 
kiválóan alkalmas, de erről csak akkor tudunk megbizonyosodni válaszolni, ha lesz 
képünk a korabeli magyar regényolvasók osztályszerkezetéről, etnikai, nemi, kulturá-
lis és vagyoni összetételéről. E társadalom- és mentalitástörténeti tudás nélkül a brit 
modell a magyar irodalomtörténésznek nem sokat mondhat. (S a magyar irodalom-
történész helyzete itt annál kiszolgáltatottabb, mivel, teszem hozzá zárójelben, ezt 
a tudást elsősorban nem is neki kellene előállítania.) A nem-magyar irodalmakra 
készült történeti-elméleti leírásoknak, érzésem szerint, amúgy is inkább akkor vehet-
jük hasznát, ha nem pusztán alkalmazni próbáljuk őket a magunk tárgyára (a ma-
gyar irodalmi piac formátum- és ideológiatörténetére), hanem ha összevetjük a kettőt. 
Más szóval, ha megnyitunk egy nagyon izgalmas kutatási területet: a megjelenési 
formátumok és a hozzájuk kapcsolódó ideológiák kompa ra tisztikáját.

Hasonló, a különbségekre fi gyelő módon igazán érdekes fölidézni John Suther-
land Victorian Novelists and Publisherjének (1976) azt a modelljét (Feltes is erre tá-
maszkodik), miszerint a viktoriánus irodalmi piacot a kölcsönkönyvtári rendszer 
tartotta fönn, mivel a kiadóktól a könyvtárak jóval többet vásároltak, mint a könyv-
kereskedők. Hansági ezt a klasszikus leírást egy rendkívül érdekes szöveg, én nem 
ismertem, nevezetesen Jókai 1874-es, a Német irodalmi viszonyok című írásának az 
elemzéséhez használja.9 (31–35.) Itt Jókai megállapítja, hogy Németországban csekély 
a magánkézben lévő könyvállomány, mivel a forgalmat jórészt a tagdíjat szedő köl-
csönkönyvtárak bonyolítják. Csakhogy, ezt éppen azért emeli ki, hogy megjegyezze, 
ez azért lehet így, mert a könyvek ötven százalékkal drágábbak, mint Magyarországon. 
Mivel ez a megjegyzés értelmezetlenül marad, ezért Hansági érvelése hallgatólago-
san azt sugallja, mintha a magyar irodalmi piacot is a magas könyvárak határozták 
volna meg. Fogalmam sincs, hogy a magyar irodalmi piacot igazából milyen árszabá-
lyozási rendszer tartotta egyensúlyban, de eszerint talán mégsem ugyanolyan, mint 
a németet és a britet.10

A popularitás

Hansági Ágnes tanulmánya fogalmazza meg nyíltan, de mintha a kötet más írásaiban 
is ott munkálna a szembeállítás, miszerint volna egyrészt az „experimentális”, „inno-
vatív”, „esztétikai”, ezért „kanonikus” irodalmi termés, másrészt pedig a „populáris 
regiszter”, a nem-kanonikus, az „apokrif ”, amelyhez, mivel „nem-innovatív”, legtöbb-
9 Érdekes kérdés, hogy mik lehettek itt Jókai forrásai, hiszen gyaníthatóan nem saját kútfőből beszél.
10 Itt azért is érdemes óvatosan általánosítani, mert még az angolszász világon belül is nagyok voltak a 

különbségek. Mint azt Sutherland is hangsúlyozza, a brit piac a maga „egyensúlyi helyzetét” magas 
könyvárakkal (és csekély példányszámban kiadott sok címmel), míg az amerikai alacsony könyvárakkal 
(és nagy példányszámban kiadott kevés címmel) teremtette meg: vö. J. A. Sutherland, Victorian 
Novelists and Publishers, University of London, Athlone, 1976, 17.
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ször az „értéktelenség”, a „szórakoztató”-jelleg „gyanúja” tartozik, ezért nem is felelhet 
meg az „elitista kánonnak”. (20–21.)

Sok nehézség adódik egy eff éle megkülönböztetésből. Ha ugyanis mediális szem-
pontból írunk irodalomtörténetet, és Hansági írásának látószöge ilyen, akkor abba 
a paradoxonba ütközünk, hogy ebben a keretben az esztétikai megítélése csekély sze-
repet játszhat, még akkor is, ha irodalomtörténészként nehezen mondunk is le az 
érvényesítéséről. Ha mégis létrehozzuk ezt a különbséget, akkor azt szintén valamely 
„elitista kánon” jegyében tehetjük. Vagyis szorosan véve az „elitista kánon” nem része 
a fenti megkülönböztetésnek, nem annak az egyik pólusát adja, hanem ez maga az a 
szemlélet, amely felől egyáltalán létrejöhet ez a különbség. Igazából pontosan ezt a „ká-
nont” érvényesíti Hansági is akkor, amikor a fenti felosztást úgy kívánja meghaladni 
vagy átvágni, hogy a populárisról, vagy annak némely termékeiről kimutathatónak 
állítja, hogy azok szintén „innovatív”, „experimentális”, „esztétikai” természetűek. 
Mondván: vannak olyan „kivételek”, amelyek „egyszerre képesek megfelelni az eszté-
tikai kánon és a lektűr kívánalmainak is”. (24.) Ennek eseteit keresve azt a (voltakép-
pen a saját nézőpontja által megalkotott) szembeállítást akarja feloldani, amely 
a „megjelenési módusz” alacsonysága és az „esztétikai értékesség” magasságai kö-
zött így állítólag fennáll. Az utóbbi minősítés viszont, ha jól megnézzük, az „érték” 
képzete révén maga is gazdasági természetű. Vagyis része annak az ökonómiai ész-
járásnak, amelyen egy műnek, ha az „esztétikai” régiójába tartozik, elvileg éppen fölül 
kel lene emelkednie, hogy meghaladja a pusztán a regényipar gazdaságába termelő 
lektűrt.

Amit Hansági itt „kétféle olvashatóságnak” (25.) nevez, azt olyan művekre látja 
jellemzőnek, amelyek ha populárisak (voltak) is, de meg lehet mutatni bennük olyan 
jegyeket, amelyekkel végre az értő kevesek titkává válhatnak: vagyis „esztétikaiak” 
lehetnek. Ezzel nem teszünk mást, mint magát az „elitista kánont” rajzoljuk újra, ez-
úttal úgy, hogy belevonunk olyan új területeket is, amelyekkel szemben közben azért 
mégis megtartjuk a távolságot. Szerencsétlen hasonlattal élve, addig mosdatjuk a „po-
puláris regiszter” szerecsenjét, amíg az „esztétikai kánon” fehér embereként mutat-
hatjuk föl. Ilyen gesztus a szerkesztői utószóban John Butt 1947-es, úttörő cikkére 
(Dickens at Work) tett hivatkozás is, miszerint a sorozatközlésben megjelent irodalmi 
termékek kompozíciója nem rögtönzés eredménye. (287.) Ebben van igazság (bár az 
idézett tanulmány talán inkább azt a küzdelmet érzékelteti, amit rögtönzés és tervezés 
között a határidő szorítása előhívott), de ettől még kár volna a kor regényíróinál min-
dig minden elemében megtervezett és elmélyült alkotómunkát feltételeznünk. Alig-
ha van irodalmi szöveg alkotói tudatosság nélkül, mégis nehéz legyűrnünk a benyomást, 
hogy Jókai, ahogy biztosan mások is, rengeteget rögtönözhetett, a cselekmény veze-
tésben, a szereplőmozgatásban, de még a műfaj tekintetében is, hiszen jó néhány műve 
mintha menetközben váltana műfajt. A tömegmédia és a sorozattermelés kapcsán 
fölösleges eltagadni az ide készült művek esetleges vagy véletlenszerű vonásait, még 
ha az „elit” „esztétika” számára ezek alkotói gyarlóságok is. (Talán ez utóbbi miatt 
hajlanak maguk az érintett alkotók is sokszor, ki tudja mennyi alappal, nyomatéko-
sítani alkotásmódjuk megtervezettségét és szisztematikusságát.)

A kötet más helyein is érezhető, hogy a populáris, a pusztán populáris, a néhol 
programszerű felértékelés ellenére is mintha megmaradna valami viszolyogtatónak. 
A szórakoztató irodalom, ha irodalmár olvassa, nem elég, ha pusztán szórakoztat: 
erről árulkodik például az „igényes” minősítés gyakori visszatérése. Hasonlót érzek 
ki Török Lajos elemzéséből is: arra nézve, hogy a Szegény gazdagok mennyiben te-
kinthető kriminek, a populáris irodalomtól itt is az kívántatik meg, hogy legyen 
„szövegszerűségében”, vagyis „korántsem áttetsző nyelvi képződményként” is méltá-
nyolható. (175.) Ha ugyanis nem ilyen, akkor, mint Török számára eszerint Agatha 
Christie esetében, olvasása „sem igazán okoz[hat] revelatív gyönyöröket”. (187.) 
Hasonló beállítódást mutat Imre László tanulmánya is: Csehovra tett hatásának 
elemzése mintha arra szolgálna, hogy Jókait kimenekíthessük Sue és Dumas komp-
romittáló vonzásából, s olyan helyet és látószöget találjunk, ahol több lehet ennél.

A populáris és a művészi diff erenciáját és az ehhez kapcsolódó kényelmetlenség-
érzetet mutatja Szajbély Mihály írása is a Magnéta című 1894-es kisregényről. Mi-
közben izgalmas áttekintést nyújt a cirkusz, a vurstli, az orfeum, a mutatványosság, 
a szemfényvesztés viszonyáról a századvég új technológiáival (telefon, mikrofon, hang-
szóró), Szajbély azt keresi, hogy a „populáris kultúra” miként válhatott „az előkelő 
polgári közönség számára szalonképessé”, miként lehetett a nemzeti kultúra „ma-
gas” elvárásaihoz igazítani. (264.) Ennek a folyamatnak a leírásakor mintha Szajbély 
maga is újraképezné a dolog gyökerét adó szembeállítást, vagyis azt, hogy a kultúra 
vásári lezüllése ellentétes az „igazi művészet tisztaságával”. Amikor azt a kérdést 
tulajdonítja Jókai szövegének, hogy az olcsó művészetben miként rejtőzhetnek benne 
a művészet adekvát tárgyai, a komoly polgári erények, a „munkával társult őszinte 
és mély érzelmek” (269.), akkor mintha saját elemzői dilemmáit is felidézné: miként 
lehet az agyafúrt és rétegzett magas művészet eszköztárát a vásári tömegszórakoz-
tatásban is felmutatni. Amikor elválasztja és szembeállítja a rettenetes „átlagnézőt” 
(aki, a példa szerint, Egon Schiele képeit szemlélve pusztán erotikát lát…) és „a mo-
dern művészet minden rezdülésére érzékeny befogadót” (270.), akkor mintha az 
irodalomtörténész szerepkereséséről is szólna, arról az irodalomtörténészről, aki 
a populáris, „esztétikailag” „rossz” művek tömkelegében, nevezetesen Jókainak mint 
a „tárcarovat mutatványosának” az életművében turkál. A Magnéta Szajbély elemzé-
sében azt fi rtatja: életképes-e az „orfeum világán belül létrehozott magas művészet”. 
(271.) S az, hogy szerinte erre a mű nemleges választ ad, mintha saját értelmezői mun-
kája iránti pesszimizmusát is kifejezné: a vívódást, amelyben nehéz „esztétikailag” 
megbékélni a populáris kultúrával, amellyel egyébként programszerűen foglalkozik. 
Abban a vágyban, hogy a populáris is legyen magas, vagyis az értelmezői munkára 
méltó művészet, mintha az a félelem rejlene, hogy amennyiben ez nem teljesül, azzal 
az értelmezés is olyan értéktelenné válik, mint maga a mű.

Nem csupán a populáris mű lehet ugyanis kínos, hanem a populáris befogadás is. 
Ennek eseteit nevezi a kötetben Eisemann György az irodalom nem „adekvát” meg-
közelítésének. Tanulmánya (mely a Szegény gazdagokban követi a maszk és az identitás, 
a test, a hang és az arc, illetve az olvasás olvasásának öntükröző játékát, nyugodtan 
mondhatni, hogy bravúrosan) kiindulásaként leszögezi: a cselekmény- és hőstípusok, 
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mint a nyelvből elvont absztrakciók, vizsgálata „iskolás” szempont, és ennélfogva meg-
nehezíti az irodalmi szöveg helyénvaló vizsgálatát, hiszen legfeljebb a „társadalmi 
elvárások” történetébe engednek bepillantást és a „kulturális önismeret” formáit fe-
jezhetik ki. (163.) S ezeknek, eszerint, lényegileg nincsen közük az irodalomhoz, 
legalábbis „adekvát” módon nincsen.

Irodalom és kultúra eff éle értékelő szétválasztásával szemben Keszeg Anna éppen 
a kettő egybefogására törekszik. Rendkívül érdekes tanulmánya az Egy az Istenben 
megrajzolt régió, Torockó kapcsán pontosan abból indul ki, hogy a „kulturális ter-
mékek” miként formálják a „társadalmi imagináriust”. (235.) Miközben végigköveti, 
hogy a regényben idealizált torockóiságban miként tükröződnek Jókai máshonnan 
is ismerős mániái erkölcsről, gazdaságról, közösségről (mind-mind a zártság jegyé-
ben), olyan vallási, faji, társadalmi és biológiai nemhez kötődő kérdéseket vizsgál (pél-
dául az unitarianizmus és a cserkesz-nők esetében), ráadásul komparatív nézetben, 
amelyek eddig ritkán láttatott összefüggéseket mutatnak meg.11 (Többek között ar-
ra emlékeztetve, hogy az utazási irodalom milyen, eddig alábecsült jelentőséggel bír 
a nemzeti önelképzelés geográfi ájában.) Az Egy az Isten itt áttekintett viktoriánus 
párdarabjai annak ellenére, vagy éppen azért lehetnek rendkívül izgalmas kontex-
tusai Jókainak, mert nem emlékezetes művek. Amikor viszont a tanulmány befejezése 
rákérdez, hogy miért nem volt az Egy az Istennek az angolszász rokonművekhez fog-
ható hatása, akkor fölveti, ha csak lehetőségként is, hogy azért nem, mert a magyar 
közönség „professzionálisabb” volt annál, hogysem „azonosuló olvasástechnikával” 
szemlélte volna a „Krisztus-követő” hősök történetét. (246.) Én ebben megint hajlanék 
visszarettenést látni a populáris (rossz) szöveg és a populáris (rossz) olvasó képétől, a 
modern irodalomelmélet kényszeres szégyenkezését bizonyos művek és az általuk 
közvetíteni kívánt eszmék hatóereje miatt.

Jellemző különbség, hogy a kötet szerzői közül a folkloristák azok, akik nem húz-
nak kesztyűt, amikor a „populáris regiszterben” vájkálnak. Ez volt az érzésem, amikor 
Domokos Mariann írását olvastam Jókai népmeséiről és a folklorisztikáról (ben ne 
az autentikus szöveg és a nemzetépítés, a mese, a nemzetjellem, és a történeti-mondai 
szüzsék viszonyáról), illetve Landgraf Ildikó tanulmányát Jókai anekdotafelfogásáról 
(benne a gyűjtés és a saját szöveg, a szóbeliség és az írásbeliség viszonyáról, a közlé-
sek normáiról, a naptárról mint a folklór hordozójáról és közegéről, illetve a popu-
láris visszahatásáról a folklórra). A tárgykezelésnek ehhez a fesztelenségéhez képest 
az irodalomtörténészeknek mintha önértékelésükhöz, önmaguk komolyan vételéhez 
volna szükségük az „igényes” és az igénytelen megkülönböztetésére, ennek a különb-
ségnek a hangsúlyozására vagy hallgatólagos odaértésére. Kétségtelen, hogy nagyon 
fontos szerepdilemmáról van szó. De, visszatérve Imre László példáira, mi baj volna 
azzal, ha elfogadnánk, hogy Jókai pályájának bizonyos szakaszát vagy vetületét Sue és 
Dumas hatása határozta meg? Miért ne vizsgálhatnánk ekként? Mi lenne, ha a popu-

11 Nagyon fontos fejlemény, hogy felekezeti szempontok a kötet más írásaiban is megjelennek, így Hudi 
József tanulmányában a Jókai-kultusz és a reformátusság viszonyáról, illetve Hermann Zoltán A kál-
vinista Jókai című rendkívül újszerű elemzésében a felekezeti viszonyokba rejtett irónia hatalmi-
társadalmi játékairól.

lárissal a maga popularitásában foglalkoznánk, saját mércéi és játékszabályai szerint? 
Megtudnánk valamit arról, akit Richard Altick valaha common readernek, hétköz-
napi olvasónak nevezett, az ő szokásairól és igényeiről, illetve az ezeket kielégítő és 
formáló írásművekről.

A kapitalizmus

Jókai és a gazdaság viszonyával több írás is foglalkozik. Hansági Ágnes és Újvári 
Hedvig az irodalmi és a sajtópiac, Eisemann György és Hermann Zoltán pedig a ka-
pitalizmus-kritika jegyében.

Eisemann tanulmányában a maszk szemiotikájának elemzésekor kerül elő az 
arany jelentéstana, és értékelődik a pénz démoniságának jegyében valamely „roman-
tikus antikapitalizmus” jelölőjeként. A pénzhamisító Fatia Negra szenvedélye, az 
arany azért lesz Eisemann szerint az álarcához hasonlóan szintén maszk jellegű, mert, 
amennyiben anyagi értékét csak szimbolikus megegyezések szolgáltatják, ugyancsak 
nincsen mögötte semmi. (170.) E recenzió kereteiben csak rövid javaslatot tehetek e 
rendkívül ösztönző meglátások továbbgondolására: az arany szerintem itt annyiban 
viselkedik kevésbé maszkszerűen, vagy jelöli éppenséggel a maszkírozás abszolút 
fokát, amennyiben van olyan szférája a regénynek, ahonnan nézve az aranyérme ér-
téke (hellyel-közzel) mégis szubsztantívként tételeződik, vagyis értékét önmagában 
mint hordozóban megtestesítve vélelmezi jelölő és jelölt egybeesését, arc és álarc azo-
nosságát. Ez a szféra pedig a regény másik monetáris rendszerének az anyaga, a papír. 
A regény két cselekményszála, Lapussáék és a polgári-kapitalista társadalom, illetve 
Fatia Negra és a mitikus hegyi mesevilág többek közt pénzügyi rendszereik mentén 
válnak el: az előbbiben jellemzően papíralapú monetáris eszközök, az utóbbiban pe-
dig az aranyérmék szerepelnek értékhordozóként, és lesznek ennek révén a cselek-
mény mozgatóivá. Ezekre az iratokra (bankjegy, részvény, Kálmán váltója, a Lapussa-
vagyonról rendelkező végrendelet) mint vagyonként viselkedő, papírra írott szöve-
gekre érvényes igazán látványosan, hogy csak valami önmaguk mögöttire utalnak, 
azt rejtik el és nyilvánítják meg. Ez a mögöttes pedig nem más, mint maga az arany: 
a papírpénz 19. századi logikája szerint a papírpénzre írt érték a megfelelő nemesfém 
mennyiséget jelölte, és elméletileg a kibocsátó bank ezt bemutatáskor köteles is volt 
nemesfémre beváltani. Ebben a tekintetben nem annyira az arany tekinthető (önmaga 
ürességét rejtő) maszknak, hanem a papír maszkírozza, annak reprezentációjaként, 
az aranyat, mégpedig úgy, hogy ennek a mögöttes értelemnek azt ottlétét, pontos 
értékét és birtokosát folyamatos bizonytalanságban tartja. A bonyodalmak éppen 
abból adódnak, hogy a váltó és a végrendelet vajon mit is jelölnek voltaképpen, ki és 
mit jelöl általuk, vagyis ki a végrendelet kedvezményezettje, illetve ki a váltó kiállí-
tója és az milyen értékre is szól. (Itt szintén csak utalhatok arra a hosszabb kifejtést 
érdemlő mozzanatra is, hogy az arany és a papír értékvilágát a regény a hamisítás vo-
natkozásában is tükrözteti, szintén nem függetlenül a maszkírozás gesztusától.)

Megkockáztatnám, ha van „antikapitalizmus” a Szegény gazdagokban, akkor az 
nem az arany viszonylatában érvényesül: annak monetáris logikája (érték és hordozó 
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egybeesése) és a hozzá kapcsolódó démoniság inkább valamely kapitalizmus előtti jel-
leget mutat. A kapitalizmust a regényben a papíralapú vagyon képviseli, az érték és 
hordozójának időbeli és fi zikai elválásán alapuló hitelgazdaság, illetve az ehhez kap-
csolódó identitáshiány. Nyíltan antikapitalista, vagyis a gazdasági-gazdaságossági 
megfontolásokat teljesen elutasító észjárást a regényben egyedül a színésznek álló 
Kálmán képvisel, de a történet az ő magatartását inkább felelőtlennek vagy nevetsé-
gesnek állítja be.

A Kárpáthy Zoltán és az 1838-as árvíz viszonyáról szóló remek Hermann-tanul-
mányban némileg függelékként hat az utolsó oldalak eszmefuttatása a „pénz logiká-
jának” „működéséről” a regényben, de a téma nagyon is idetartozik, hiszen ameny-
nyiben, mint az árvíz kapcsán Hermann rámutat, a katasztrófa a „kiszámíthatóság 
téveszméjének lelepleződése” (231.), akkor ez a regény megszületésének idején már 
Magyarországon is kapcsolódhatott a pénzügyi válságok katasztrófajellegének tapasz-
talatához. A pénzügyi válság – a kapitalizmus kockázati társadalmának elemi vonása 
– a természeti csapások (mint külső fenyegetés) mellett elhozta azt a lehetőséget, 
hogy maga a társadalom (mint pénzügyi működés) omlik össze.

Hermann elemzésében a Jókainak tulajdonított antikapitalizmust mintha a tanul-
mányíró is osztaná. (Már abban is van kapitalizmus-kritika, hogy úgy ítéli, a regényíró 
jobban értheti a tőke működését, mint a közgazda.) Szintén laikusként annyit vetek 
föl, amennyire látom, a munka értékteremtő voltának feltételezése, vagyis az érték 
munkaelmélete, nem Marx 1860-as évekbeli „megoldása” volt, mint egy ponton Her-
mann megjegyzi, hanem 18. századi eredetű, Adam Smithtől David Ricardón át hú-
zódó gazdaságtani hagyomány, amely aztán az 1870-es évek neoklasszikus gazdaság-
tanával tűnik le, hogy átadja a helyét a marginális érték-elmélet szubjektivitásra alapuló, 
az értéket a fogyasztó és nem a termelő (vagyis a munka) felől tételező felfogásának.12

Hermann számára azért fontos Deleuze és Guattari territorializáció fogalma, mert 
úgy látja, a kapitalizmus lerombol minden közösséget. Deleuze és Guattari esetében 
ugyanakkor a deterritorializáció és a reterritorializáció együttese (mint a kapitaliz-
mus megkülönböztető jegye a primitív, illetve a despotikus társadalmakkal szemben) 
azt is magában rejti, hogy – mint Hermann is rámutat – a kapitalizmus nemcsak 
rombol, hanem épít is új közösségeket, illetve a már meglévőket (családot, egyházat, 
nemzetet) a maga képére formálja. Jókait is inkább azokhoz kötném, akik új nemzeti 
közösség építésének lehetőségét látták (volna szívesen) a kapitalizmusban. A nemzet 
átszervezése vagyonközösséggé, kereskedelmi részvénytársasággá – ennek tanúi le-
hetünk A jövő század regénye Otthon-államában.13 A Nábob és a Kárpáthy Zoltán 

12 Ennek a fordulatnak a tudomásulvételével vezette elő a Hermann által hivatkozott Deleuze és Guattari 
páros is a maguk marxizmus-kritikáját, mondván, annak termeléscentrikussága már nem alkalmas a 
fogyasztói társadalom bírálatára. 

13 Recenzió-írói ügyetlenségem szerkezeti következménye, hogy csak ide bírom bekötni Szilágyi Márton 
tanulmányát A jövő század regényéről. Mintaszerű elemzésről van szó, amely egyszerre képes elhe-
lyezni a regényt a műfajtörténetben (utópia, államregény), a 19. századi magyar irodalmi hagyomány 
eszméi (honfoglalási epika, a keresztény és pogány múlt feszültsége, az ősmagyarság etnikai és nyelvi 
problematikája), illetve a nemzetkarakterológia (székelység), a teológia (szombatosság és a végítélet), 
a komparatisztika (az orosz nihilizmus és Dosztojevszkij, a magyar és az osztrák Habsburg-mítoszok) 

maguk is hozzájárulhattak a nemzeti vagyon képzetének hazai létrejöttéhez: a történet 
a genealógiai folytonosság fenntartásának és a birtok mint örökség megőrzésének 
a példázatát nyújtja. Mégpedig, a Hermann által fölvett kategóriát használva, éppen 
egy visszavert deterritorializációs kísérlet rajzában: a spekulatív idegen tőke, a pári-
zsi uzsorás végül nem szerzi meg elfajzott magyar strómanján, Abellinón keresztül 
a Kárpáthy-birtokot, ha tetszik, a nemzeti vagyont, a magyar földet.

Amit Hermann elemzése Jókai antikapitalizmusának tart, mintha némileg vala-
mely elvont humanizmussal és fi lantrópiával volna egyjelentésű. A kapitalista ön-
zéssel szemben a közjóra áldozó mágnások szerepeltetése azonban a Nábobban és 
a Kárpáthy Zoltánban szintén ideologikus: alapja a közérdeket az önérdek ellenére 
is szolgáló republikánus erény, illetve valamely áldozat- vagy ajándék-ökonómia. Ez 
a republikánus közjó-kultusz viszont rendies társadalmi hierarchiát feltételez, és az 
ezt szolgáló főúri áldozatok pedig, ha kevésbé nyilvánvalóan is, ugyancsak alávetés-
hez vezetnek. Az ajándékozó, vagyis itt a közösség javára adakozó mágnás, mivel 
adománya egyszerre saját anyagi tőkéjének a jele és szimbolikus tőkéjének a forrása, 
ezért az ajándékozás gesztusában valamelyest maga alá is gyűri, végső soron meg-
alázza az adományozottat, a közösséget. Emellett nagyon is hozzájut adományá-
nak ellenértékéhez: ez pedig nem más, mint a nagy adományozók nemzeti kultusza. 
 Jókai Széchenyit és Wesselényit tárgyul véve szintén ezt a kultuszt építgeti, mi-
közben a maga poétikai eszközeivel rögtön ki is utalja a közjóért áldozók jutalmát: 
ez nem más, mint alakjaik morális túlnövesztése. Áldozat és kultusz (Marcel Mauss 
fogalmaival: ajándék és ellenajándék) ezen reciprocitása nem csupán Jókai e regényeit 
határozza meg, hanem talán általában a magyar nacionalizmus ökonómiáját is. S ha 
van „skizoid” magatartás, akkor az talán nem is – mint Hermann sugallja – a kapi-
talizmus önérdek-követését jellemzi, hanem éppen a közjóért hozott áldozatnak ezt 
a reciprocitását. Való igaz, Kőcserepy árfelhajtását – amely talán nem a „kereslet-kí-
nálat egyensúlytalanságában hisz” (231.), hanem éppen abban, hogy azok a számára 
lehető legkedvezőbb módon jutnak egyensúlyra – a saját haszna motiválja, de ebben 
csak az áldozat-ökonómia felől láthatunk meghasonlást. Ha van skizoid Kőcserepy 
magatartásában, és így a kapitalizmusban, akkor ez nem a haszonvágyban, hanem 
abban mutatkozik meg, hogy a Kárpáthy-örökség megszerzésével pontosan abba 
a patriarchális birtokosvilágba akarja bevásárolni magát, amellyel ideológiailag és tő-
kéjének jellegét tekintve is szemben áll.

Abba is érdemes belegondolni, hogy a közjóra áldozó mágnások a regény beállítá-
sa szerint mintha valami eleve nekik elrendelt szerepet kívánnának betölteni. Kitől 
kapták ezt a szerepet és a vele járó kötelességet? Kínálkozik a válasz, hogy magától 
a Gondviseléstől, amely születésüknél fogva vagyonnal látta el őket. (A közérdekért 
való arisztokrata munkálkodásnak ezt a teológiáját láthatjuk Széchényi Ferenc fi á-
hoz intézett intelmeinek vagyonfelfogásában.) Amit Jókai itt felmutat, a magyar 
birtokosság ajándékozói kötelezettsége, szintén a nemzet és Isten előtti szerepükből 

szempontjai közt, valamint rámutatni a magyar történelem Jókai-féle metafi zikájára és annak kap-
csolatára az egyetemes üdvtörténet távlataival.
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fakadhat: a születésükkel nekik kijutott ajándékot, örökölt vagyonukat kell, aff éle 
ellenajándékként, adakozással részben továbbajándékozniuk. Ez viszont egyáltalán 
nem antikapitalizmus, hanem valamely kapitalizmus előtti világ rekvizituma – amit 
aztán a kapitalizmus a maga sajátos nivelláló demokratizmusával leváltott, vagy, 
mint Kőcserepy úrhatnámságában látjuk, magába olvasztott. S az összefüggés for-
dítva is fennáll, a közjó-kultusz is magába vont valamennyit a kapitalista logikából: 
Jókai írói tevékenysége maga is egyszerre a nemzet oltárára áldozatokat helyező, szol-
gálattevő mesélőé és a profi tvágyó irodalmi vállalkozóé.

Természetes, hogy ideológiai kérdésekről lévén szó, Hermann gondolatmeneté-
nek is megvannak a maga előfeltevései. Ilyen többek között az „extrém ár” fogalma, 
mellyel Kőcserepy üzletstratégiáját jellemzi, amely viszont csak a morálökonómia 
és az „igazságos ár” középkori képzete felől kaphat értelmet. Illetve már maga a tanul-
mány kifakadás-szerű kérdése – „Tőkehiány van, s ha a nemzeti érzelmű mágnások 
nem költenek a közjóra, akkor ki fog?” (232.) – is kondicionált valamiként, hiszen 
azon az előzetes állásfoglaláson múlik, hogy miként is állhat elő a közjó egyálta-
lán.14 S amikor Hermann, már önmagában e kérdéssel, azt sugallja, hogy akkor, ha 
valaki tudatosan és szándékoltan költ rá, akkor rejtve a republikánus erényfogalomról 
Adam Smith által a 18. század derekán adott bírálattal szemben foglal állást, amely 
szerint a közjó, ha valamiből, hát a sok kis egyéni önzésből állhat elő, mert a gyámo-
lítására való célzott törekvés mindig rossz vért szül.

Általában véve azt kockáztatnám meg, hogy a Szentirmay-félék és a Kőcserepy-
félék különbségében nem annyira egy fi lantróp-humanista utópia (önzetlen adakozás 
a közjóért) és a kapitalista valóság (önzés és gonoszság az egyéni gyarapodásért) áll 
szemben, hanem két rögeszme-rendszer a maguk eltérő társadalom-, gazdaság-, em-
ber- és Isten-képével. Az önérdek-követés, illetve a közérdek-szolgálat mellett azon-
ban van egy harmadik ökonómia is a regényben, amelyiken sajátos módon mindkét 
szféra, a gonoszok és a jók, némelyike is osztozik. Ez pedig a tékozlásé.15 Jókai regé-
nyeiben gyakran adja a szándékos és körmönfont pocsékolás a bemutatott gazdasági 
magatartások repertoárjának egyik felét. Ha valamiben, akkor ebben van antikapi-
talizmus, viszont ez nem a jótékony mágnásokat, hanem Abellinót és János urat jel-
lemzi: mindketten elvetik a homo oeconomicus megfontolt kalkulációját, takarékos-
ságát, a termelés és a felhalmozás logikáját, s ezzel szemben képviselik az irracionális 
költekezés gyakorlatát, vagyis az őrült, pénzszóró murik mellett a szerencsejátékot és 
az abszurd fogadásokat. És Jókai beállítása szerint ez a magatartás, bár elítélendő, 
de nem életképtelen: Kárpáthy János esetében a birtokai költségvetésébe bekalkulált 
lopás és sikkasztás, mint arról a jószágigazgatójával folytatott beszélgetésből érte-
sülünk, végső soron fenntartható gazdaságot eredményez, vagyis így vagy úgy, de 
minden tagját megélhetéshez juttatja. Persze csak azért, mert a magyar termőföld 
(a Kárpáthy-birtok esetében végtelenné mitizált) értékteremtő ereje áll mögötte, 
amely minden gazdasági ésszerűtlenséget és pocsékolást elbír.
14 Továbbá elfedi azt a másik kérdést, hogy honnan is van a mágnásoknak tőkéje.
15 Hogy szintén francia marxista fi lozófi ából hozzak elméleti fogódzót, Bataille-ra és a La Part maudite 

(1949) első kötetére hivatkozom.

A realizmus

Hermann antikapitalista utópiája és könyörtelen kapitalista valósága valamiként 
idealizmus és realizmus viszonyát pendíti meg. A kérdés, ha a fű alatt is, de átszövi 
a kötetet. Felbukkan Hansági Ágnes felvetésében a „realista-lélektani” poétikai ká-
nonról, előkerül Szajbélynél arra nézve, hogy a századvég Népszínháza miként tört 
„színpadi trükkök” révén a „valóság illúziójának” megteremtésére (267.), s ott van 
Keszeg Annánál is, nem arra nézve, hogy mi volt a valóságos Jókai Torockó-ábrázo-
lásában, hanem hogy ez az ábrázolás miként járult hozzá egy nemzeti közösség tagjai 
önmagukról alkotott politikai, erkölcsi, antropológiai és földrajzi képének – számuk-
ra: valóságának! – kialakulásához vagy fenntartásához.

A realizmus (és azon keresztül az ábrázolás) témájának megjelenése engem azért 
villanyozott föl, mert ebben a fogalomban a magyar irodalomtudomány egyik pofo zó-
bábujának, mocskos tudatalattijának, elnyomott másikjának a visszatérését üdvözöl-
hetjük, a tékozló fi úét, akinek a kommunizmus alatti kicsapongásai miatt máig szé-
gyenkezünk.16 Ennek a kiátkozott és száműzött témának a visszatérte a kötetben a leg-
nyíltabban Vaderna Gábor remek írásában jelentkezik. Vaderna nagy invencióval 
követi végig, hogy a Nábob mit és miként gondol el valóságként, a regényszereplők 
miként kezelik eszményi és tényleges különbségét, miként válik helyenként az ábrá-
zoló megjelenítés önmaga paródiájává, mi a szerepe mindebben a valós mintájú, de va-
lamiként mégis kitalált szereplők áttűnéseinek. Írása ösztönzést adhat arra, hogy újraér-
tékeljük Jókai realizmusának és irrealizmusának a kérdését, ráadásul egy olyan időszak-
ban, az 1850-es években, amikor a hosszas kritikai unszolások nyomán (Baj zától 
Erdélyiig) az élethű ábrázolás problémája úgy lesz kívánalommá (jellemző, milyen 
megszorításokkal), hogy eközben maga a „realizmus” az évtized egyik esztétikai szitok-
szavává válik. Külön tanulmányt érne meg ennek a szinte túlságosan is kiterjedt kon-
textusnak a feltérképezése: az 1850-es évek magyar és külföldi tárgyú regénykritikái 
mellett idetartozik a Balzac ellen és a művészi idealizálás érdekében a Budapesti Szem-
le 1858–59-es évfolyamaiban folytatott hadjárat; Lukács Móric nagyesszéje ugyanitt 
a történetírás realizmusa és a mitológia kapcsolatáról (mintegy válaszként Jókainak a 
valósághű beszámoló és a mitológiaalkotás viszonyáról a Csataképekben alkotott fel-
fogására); Greguss Ágost és Ormos Zsigmond kirohanásai a képzőművészeti realiz-
mus ellen ugyanezekben az években; a „realismus” és a „humanismus” ellentéte 
Szontágh Gusztáv és Toldy Ferenc vitájában a természeti és humántudományok kívána-
tos műveléséről; Salamon Ferenc Petőfi -tanulmánya a „vér realis musá ról”; Erdélyi Já-
nos írása a „legújabb magyar líra” túlzásba vitt „reál” irányáról – egyszóval magának a „rea-
lizmus” kifejezésnek a rendkívül összetett, homonímiákkal terhelt jelentésszerkezete a 
Nábob évtizedében. Különös tekintettel a kifejezés körül 1858–59-ben tetőző kritikai 

16 Csak utalhatok arra, hogy Szilasi László nagysikerű románcfogalma is a realizmus terhe alól menekítette 
ki Jókait, mondván, láthatólag nem bírja el. Jellemző viszont, hogy ezzel olyan időszakban állt elő, 
vagyis a románc (mint nem referenciális, hanem mitikus, szimbolikus, allegorikus forma) akkor lehetett 
Jókai számára mentőöv, az 1990-es években, amikor az irodalomtudomány egyébként is éppen a referen-
cialitás bukását ünnepelte, vagyis magát az irodalmat általában is románcosan képzelte el.
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hisztériára, hiszen Az elátkozott család utószavában, 1858-ban, Jókai ebben akarta a 
maga pozícióját kijelölni. Itt úgy nyilatkozik, hogy immár hat éve maga is a realisták 
közé tartozik. S ezzel vélhetően éppen a Nábobbal kezdődő pályaszakaszra utalt.

Rövid kitérő a szakirodalomról

A kötet olvasása megerősített abban a meggyőződésemben, hogy a recepciótörténet, 
az 1990-es évek konjunkturális terméke, mára tehertétellé vált. Az irodalomtörténeti 
kommentárok szemlézése szolgálhat vitapartner konstruálására, illusztrációul, vagy 
értelmezői előképek felmutatásaként. Utóbbi esetben a tanulmányíró által vallott 
nézetek megelőlegezéseként erősítik magát az idézőt. Ilyen Hansági Ágnes hosszas 
ismertetése Zsigmond Ferenc Jókai-könyvéről, mivel Zsigmond szerint Jókai tárca-
regény-íróként is képes volt értékeset alkotni. Mivel Hanságinak ugyanez a vélemé-
nye, számomra az a kérdés az érdekesebb, hogy ennek ellenére Zsigmond miért gon-
dolta mégis úgy, hogy a hír lapírás révén a regény „degenerálódott”.

Akármilyen beállításban kerüljenek is elő, a „recepció” dokumentumai sokszor 
mintha csak nagyon áttételesen tartoznának adott mű, szerző, vagy pálya kontextu-
sához. E kötetben is gyakran éreztem azt, hogy mivel a „szakirodalomnak” nincsen 
olyan magától adódó folytonossága, amelyben mint hagyományban óhatatlanul 
„benne állnánk”, ezért ezt sok esetben fáradságos munkával, de jórészt fölöslegesen 
rekonstruáljuk. A korábbi értelmezések irodalomtörténeti hagyományával talán ak-
kor volna érdekesebb foglalkozni, ha nem önmagában, valamely értelmezéstörténeti 
folytonosság (vagy szakadozottság) dokumentációjaként, hanem saját eszmetörténeti-
tudománytörténeti jellegzetességeikben vennénk őket szemügyre. Egyetlen példára 
van csak itt tér. Bényei Péter tanulmányában minden helyi érték nélkül kerül elő 
Kunfi  Zsigmond írása Jókairól. Amit Kunfi , a Károlyi-kormány későbbi munkaügyi 
és népjóléti minisztere, a Tanácsköztársaság későbbi közoktatásügyi népbiztosa 
Jókairól 1905-ben a Huszadik Században elmondott, azt legalább annyira lehet a szá-
zadelő radikális értelmiségének önkifejezéseként olvasni, mint, ahogy Bényei teszi, 
Jókai „rejtőzködő” pszichológiai értelmezői „paradigmájának” nyomaként, annál is 
inkább, mivel Kunfi  itt sokban Ignotust visszhangozza. S amikor Bényei Kunfi tól, 
e paradigma búvópatakszerű folytonosságát illusztrálva, átköt Barta János évtize-
dekkel későbbi írásaihoz, akkor azt is érdekes volna vizsgálni, hogy azzal szemben, 
ahogy és amire a Huszadik Század köre használta Jókai nevét, az 1950–70-es évek 
ugyancsak jellegzetes kultúrpolitikai viszonyai közepette Barta Jókai „jellemterem-
tésének pszichológiai mintázatairól” (93.) értekezve miként manőverezett a kritikai 
realizmus ideológiai elvárásainak útvesztőjében. Megjelenésük saját közegének, mo-
tivációinak az elemzése nélkül a szakirodalom dokumentumai könnyen olyan törté-
netileg légüres térbe kerülnek, amelyben a rájuk tett hivatkozások csak egymásnak 
szolgáltatnak kontextust.

A fentieket azért éreztem fölvethetőnek, mert a kötet számos remek példát hoz 
arra, hogy a kései irodalomtörténészi nézetek tanulmányozása helyett mennyivel ér-
dekesebb dolgok kerülnek elő adott mű egyidejű, irodalmi és nem-irodalmi, disz kur zív 

és anyagi környezetének a tanulmányozásakor.17 Hogy a recepciótörténetnek az ak-
tuális értelmezői szempontok szerinti újrarajzolásával szemben ez mennyire meg éri a 
fáradtságot, azt többek közt Hermann Zoltán már említett tanulmánya példázza az 
1838-as árvíz emlékezetének és a Kárpáthy Zoltánnak az összefüggéseiről. A kataszt-
rófa kultúrtörténete, teológiája, teatralitása, a traumafeldolgozás irodalmi formái kap-
csán végtelenül izgalmasabb az egykorú szövegkörnyezet vagy szövegzaj (az árvíz-iro-
dalom prózában és költeményben, prédikációban, újsághírben, naplóban) elemzése, mint 
a regényre vonatkozó kései irodalomtörténeti álláspontokon való végigzongorázás.

Miért lett ilyen hosszú ez a recenzió?

A szerkesztői utószó jogos öntudattal jellemzi a kötet törekvéseit: évszázados közhelyek-
kel kívánnak „leszámolni”, s új, „immáron feltartóztathatatlan” folyamatok elindulását 
jelentik be, amelyek, régi kutatási „adósságokat törlesztve”, „sürgető vagy tovább már 
aligha odázható problémaköröket” hoznak előtérbe. (286–287.) A megújítás mellett 
ugyanakkor sokszor ott éreztem az éppen az útkeresésből adódó vívódást is, a nem is 
csupán Jókaira, hanem az irodalomtörténet művelésének mikéntjére és értékeire általá-
ban vonatkozó megszokások nehézkedését. Már említett elem zé sé  ben Szajbély azt fi r-
tatja, miként válik az orfeum a „külvárosi népség” mellett a belvárosi polgárság számá-
ra is nézhető látványossággá. Ez az én szememben, mint már utaltam rá, valamelyest 
magának a kötetnek a törekvéseit is példázza: miként válhat Jókai művén ke resztül a 
népszerű irodalom (a maga tömegesebb médiumaival és ala csonyabb méltóságú té-
máival, kevésbé „professzionális/adekvát/igényes” szempontjaival és olvasóival, eszté-
tikailag „rosszabb” műveivel) elfogadhatóvá, szalonképessé a magas tudományos kuta-
tás számára is. Számomra ennek, az irodalomtörténet-írás feladatköreit és lehetőségeit 
is menetközben újraértésre késztető folyamatnak, illetve a belőle fakadó belső feszültsé-
geknek, felszabadulásnak és új görcsöknek az (így vagy úgy mindannyiunkat érintő) 
példázatát is nyújtja ez a könyv. Ezért is lehetett ennyire lebilincselő olvasmány. S ez 
utóbbi az oka annak, hogy a recenzió ilyen ormótlanul hosszúra sikerült.

(L’Harmattan, Budapest, 2013.)

17 A „népszerű” művek esetében talán még a kortárs kritikai visszhang is közömbös lehet, legalábbis adott 
alkotó sikerére vagy sikertelenségére nézve. Az ilyen esetekben talán más, nem professzionális forrá-
sokat kellene találni a fogadtatás megértéséhez.


