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2015-ben jelent meg Fried István Jókai 
Mórról másképpen című tanulmánykötete. 
A  címválasztás azonnal felveti a kérdést: 
mihez képest szól „másképpen” a kötet? 
A 2000-es évek óta a Jókai-recepció mond-
hatni újabb virágkorát éli. Élénk figyelem 
kíséri az írót mind a fiatalabb generáció 
kutatói, mind a tapasztaltabb kutatók ré-
széről. Ha nagy vonalakban szeretnénk 
beszélni az érdeklődés irányairól, akkor 
két halmazra bonthatjuk a szakirodalmi 
munkákat. Az egyik halmaz leginkább 
olyan tanulmányokat tartalmazhat, me-
lyek a már ismert, jelentős recepcióval 
rendelkező kötetek, illetve a teljes életmű 
újraértelmezését tűzték ki célul, új (iroda-
lom)elméleti irányzatokat is felhasználva. 
Olyan, Jókairól rögzült megállapítások 
módosítását vállalták magukra, mint pél-
dául Kemény Zsigmond és Jókai Mór írás-
művészetének szembeállítása vagy éppen 
a Jókai-karakterek kidolgozatlansága. 
A másik halmazba azokat az írásokat so-
rolhatjuk, melyek az életműről kialakult 
képet úgy módosítják, hogy a recepció-
történetben eddig egyáltalán nem vagy 
kevésbé értelmezett művekről beszélnek. 
Itt főként az olyan kutatásokra gondol-
hatunk, melyek a Jókai-novellák világába 
engednek bepillantást, vagy éppen eddig 
csekély figyelemre méltatott regények 
alapján próbálják módosítani az életműre 
vonatkozó megállapításokat, így újdonság-
értéküket főleg az ismeretlen vagy kevéssé 
ismert szövegek feltárása adja. Persze ez a 
tagolás igencsak elnagyolt, s a két halmaz 
metszete is igen gazdag. Szerencsére, mert-
hogy a Jókai-életmű irodalomtudományos 
újraírásának nagy tétje van: az oktatásról 

folyó diskurzusok egyik központi kérdésé-
vé váltak a kötelező olvasmányként ismert 
Jókai-regények, ezek kanonikus szerepe 
egyre inkább megkérdőjeleződni látszik. 
A  regények és az életmű aktualizálását 
pedig éppen az új értelmezési lehetőségek 
megnyitása segítheti elő.

Fried István már az ezredfordulón is 
a Jókai-recepció – mondhatni radikális – 
átalakítói közé tartozott. 2003-ban megje-
lent Öreg Jókai, nem vén Jókai című köte-
tével az időskori művek újraértelmezését 
segítette elő. Ha az új tanulmánygyűj-
temény „másképpen” kifejezését ehhez 
viszonyítjuk (figyelembe véve természe-
tesen, hogy Fried munkásságában nem 
csupán ez a két kötet mutatja a Jókai iránti 
érdeklődést), akkor az újabb munkára jel-
lemző, hogy szélesebb merítést ad az élet-
műből. Első tanulmányának fókuszában 
az 1856-os Szomorú napok című regény áll, 
majd a továbbiakban értelmezésre kerül 
még Az új földesúr, az Egy magyar Mar-
cus Aurelius című novella és a Dekameron 
gyűjtemény, a Történetek egy ócska kas-
télyban, Az élet komédiásai, a  Fekete gyé-
mántok, A Magláy-család című elbeszélés, 
az Unica és a Három pár című novellák, 
a Párbaj Istennel és A lőcsei fehér asszony 
is. A  kijelölt művek néhány esetben in-
kább csak kiragadott példák, miközben 
Fried az írásművészet egészét meghatá-
rozó jellemzőket is felmutat és értelmez. 
Ez a változatos korpusz a tanulmánykötet 
szempontjából egyértelműen egyensúly-
ba hozza a novellák és regények arányát, 
így módosítva a rögzült műfaji kánont, 
mely az eddigiekben majdhogynem ki-
zárta a novellákat az életműből.
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Fried István elemzéseinek az egyik 
legizgalmasabb vonása a szövegek kárpát-
medencei, közép-kelet-európai vonatkozá-
sainak feltárása, mely több értelmezésben 
is fontos szerephez jut. Az Egy korai Jókai-
regényről – kissé másképpen című tanulmá-
nyában például Fried részletesen beszél az 
író és az 1840-es évek szláv (főként nyel-
vi) törekvéseinek lehetséges kapcsolódási 
pontjairól, miközben átfogó képet kapunk 
a szlovák-magyar nyelvi kapcsolatok ala-
kulásáról az 1820-as évektől egészen az 
1848/49-es forradalom és szabadságharcot 
követő időszakig, feltárva azt, hogy a szláv 
nemzeti törekvések milyen jelentős mér-
tékben számítottak a korban beszédtémá-
nak. A közép-európai kapcsolódási pontok 
mellett azonban nem feledkezik el a nyugat-
európai áramlatok hatásának feltárásáról 
sem – a kötet első, már említett tanulmá-
nyának bevezetőjét Fried a francia és a ma-
gyar romantikus kapcsolatok vázolásával 
indítja. Ennek természetét Jókai esetében 
az éles ellentétek, az extremitások meg-
jelenítésében látja. Szerinte a regény naiv 
leánykája és agg hóhérja például A párizsi 
Notre-Dame Quasimodóját és Esmeraldáját 
idézi föl (11–12). Ám a tanulmány újdonsá-
gát az adja, hogy a rémregényre jellemző 
elemek mellett olyan tendenciákat is felmu-
tat az írásműből, melyek sajátosan magyar 
verzióját adják az 1840-es években népsze-
rű műfajnak. Így szerinte Jókai az extrém 
és horrorisztikus jeleneteket a népies be-
vezetésével finomítja, illetve, ami az eddigi 
recepció szempontjából még inkább fontos 
lehet: „Jókainál még a rémregényi alakok 
tetteit is motiválja megannyi elszenvedett 
sérelmük, bosszúvágyuk nem nélkülözi 
a társadalmi igazságszolgáltatás még oly 
eltorzult mozzanatát. Azaz a szereplői cse-
lekvések motiváltsága nem hiányzik az írói 
eszköztárból.” (26.)

Hasonló kérdések kerülnek közép-
pontba a Jókaival az abszurd határán című 
írásban is. A „másképpen” itt éppen azzal 
a Jókai-képpel kíván vitatkozni, mely az 
életmű erejét a nemzeti narratíva építésé-
ben látja. A  tanulmány első fele a Jókai-
oeuvre teljes áttekintésével foglalkozik, 
az életművet mint kísérletek sorozatát 
mutatja be, egységként kezelve olyan re-
gényeket és történeteket, melyek – főként 
cselekményükben – alternatívákat vázol-
nak fel egymáshoz képest. Bár bizonyos 
történetek szoros összefüggései eddig sem 
maradtak rejtve a recepció előtt – például 
Az arany ember és az Enyim, tied, övé eseté-
ben –, ám a teljes „írói-műfaji projektum” 
feltárására eddig nem igazán került sor.

Az Egy „regény”-es végzetdráma Jóka-
ija című tanulmányában Fried a Párbaj 
Istennel szövegének lehetséges elődszöve-
geit kutatja a végzetdrámák műfajában, 
főként E. T. A.  Hoffmann drámáiról és 
Franz Grillparzer Az ősanyáról című mű-
véről ejtve szót. Fried szerint nem azon 
van a hangsúly, hogy Jókai valóban is-
merte-e ezeket a szövegeket vagy színpa-
di átdolgozásaikat. Szerinte az író inkább 
szinte ösztönösen csatlakozott az európai 
irodalmi trendekhez, melyhez a kapcso-
lódási pontot a „fél-népi, közköltészeti 
anyag romantizálása” adja (177).

Fried esetében a „fél-népi” források de-
finíciója a következő: „részint a folklór, de 
talán még inkább a népies-népszerű drá-
ma, a ponyvanyomtatványok, a vásári mu-
tatványosok képmutogatói (Bänkelsang), 
a Chevy Chase-be sorolható dalok” (171). 
A  Jókai-recepcióban egyre gyakrabban 
találkozhatunk olyan tanulmányokkal, 
melyek Jókai és a populáris kultúra kap-
csolódási pontjait vázolják föl egy-egy, a 
korszakban népszerűnek számító jelenség 
és a szövegek kapcsolatát egyre pontosab-
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ban tárva föl, sokszor akár a kritikai kiadá-
sok adatait helyesbítve. A népszerű kultúra 
és a Jókai-életmű eddigi legerősebb kapcso-
lódási pontját a mediális háttér feltárása 
jelentette, de most kialakulni látszik egy 
újnak mondható irány, mely a populáris 
kultúra jelenségeinek „regényes átiratát” 
olvassa a művek soraiban. Szajbély Mihály 
tanulmánya (Magnéta: Mit vonz magához a 
Jókai mágnes? = Jókai & Jókai: Tanulmányok, 
szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, 
Bp., KGRE–L’Harmattan, Bp., 2013, 259–273) 
éppen azt hivatott bemutatni, hogy milyen 
módszerekkel tárható fel egy filológiai 
nyom, mely a mutatványosok, a trükköket 
szabadalmaztatók világába vezeti a kutatót. 
Szajbély tanulmányához könnyen társítha-
tó Fried István új kötetének Jókai-antihősök 
a cirkuszban című írása. Ahogyan arra 
a szerző is utal, az Egy magyar nábob 
aranyifjak-jeleneteiből sokat megtudha-
tunk a korabeli művészetekről és azok be-
fogadásáról, sőt olyan kortárs jelenségekről 
is kaphatunk leírásokat, melyek alapját a 
Jókai-korában valóban meghökkentőnek 
számító attrakciók jelentik. Fried nyomaté-
kosítja, hogy bár a cirkuszi látványosságok 
nem tartoztak az elitnek számító kulturális 
jelenségek közé, Jókai esetében helyet kap-
nak Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 
és képben budapesti városismertetőjében is. 
Itt külön taglalja a nevezetes mutatványo-
kat, helyszínenként lebontva, részletezve 
is őket. Fried szerint ez mutatja, hogy Jó-
kai nem zárkózik el az effajta szórakozási 
lehetőségektől, sőt szerinte fontos részét 
képezik a városi tereknek. A  tanulmány 
persze nem vitatja azt, hogy Jókai ne tett 
volna különbséget a populáris és az elit 
kultúra között, ám a cirkuszi világ megje-
lenítése kétségkívül fontos („cselekmény-
alakító”) szerepet töltött be – főként az író 
kései – munkái között (150). Az Unica és a 

Három pár című elbeszélések értelmezése 
során Fried igyekszik feltárni, Jókai művé-
szetszemléletébe hogyan épülnek be ezek a 
mutatványok, értelmezve például azt, hogy 
Unica teljesen tetovált teste hogyan talál-
kozik a festészettel és az őt lábával megfes-
tő Amadeóval, miközben a két „művészet”, 
a tetovált test mint műalkotás és a festészet 
találkozásánál mitologikus, ezoterikus, ba-
bonás regiszterek keverednek az elbeszélő 
szólamaiba (153–155).

A  babonás a népies szerepét körüljáró 
írások közé tartozik a Mesemondás, ambiva-
lencia, elidegenítés című tanulmány is. En-
nek elején Fried beszél arról, hogy A lőcsei 
fehér asszony című regényben hol húzódnak 
radikális határok, hogyan jelennek meg az 
extrém különbségek az elbeszélés szintjén. 
Az ambivalensnek nevezett elbeszélői stra-
tégia szerinte azért válik fontossá a regény-
ben, mert a hiteles történet rekonstrukciója 
egyenrangúként kezeli a babonás meglátá-
sokat és a történelmi forrásokat, mindkettő 
részleges hitelességére hívja fel a figyelmet. 
Ahogyan Fried is megállapítja, a főszereplő 
bemutatására három kép ismertetése segít-
ségével kerül sor, ezek azonban részben a 
szóbeszéd alapján készülnek, a portré pe-
dig, noha valósághű leképezésre törekszik, 
az elbeszélő, illetve a kép nézőjének interp-
retációja révén szintén többértelműséget, 
bizonytalanságot közvetít. A  főszereplő 
apjának, Korponay Jánosnak a bemutatá-
sa is hasonló. A  férfiról először egy vizu-
ális elemekre épülő külső leírást kapunk, 
melyben az ideális kuruc vitéz elevenedik 
meg. Ezt a képet árnyalja majd a múlt egy 
története, melyben a „rettenthetetlen hős” 
gyáván megfutamodva, egy fa odvából nézi 
végig társai halálát. A  történet elmesélése 
során a narrátor azonban nem ítélkezik, 
objektívan tárja elénk az eseményeket, de 
a karakter kettőssége így is végigkíséri a 
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regény cselekményét. Az ambivalens el-
beszélői stratégiát, az elbeszélt történetek 
relativizálódását Fried a történet zárásá-
ban is felismeri: „Aligha vitatható, hogy a 
császáriaknak a maguk törvényei szerint 
»igazuk« van, ugyanolyan kevéssé vitatha-
tó, hogy az összeesküvők »igazsága« sem 
csekélyebb mértékű” (202). 

Bár a koncepció egészét nem vonja 
kétségbe, fontos lehet kiemelni, hogy a 
történetben legjelentősebben talán mégis 
a lázadók igazsága válik viszonylagossá, 
éppen azért, mert a fentebb már emlege-
tett Korponay János mellett a lázadók ve-
zetőivel kapcsolatban leginkább túlkapá-
sokról tudósít a történet. A regény végén 
a vád Juliannának azt is felvázolja, hogy 
a lázadók cselekedetei csak további tragi-
kus eredményeket vonnak maguk után, 
hiszen az ország javarésze már megbékélt. 
Ezt mérlegelve nem feltétlenül tartható, 
hogy az egymással szemben álló felek 
igazsága valóban egyenrangúként mutat-
kozna meg, sokkal inkább a forradalom 
utáni nyugodt együttélést propagáló ol-
vasmányként értelmezhető a mű. Ezt az 
olvasásmódot nemcsak a forradalomban 

részt vevők karaktereinek bemutatása 
utal, hanem az is, hogy a történetben a 
főszereplőnek mondható két nő és gyer-
mekeik – tehát a legártatlanabb „civilek” 
– sorstragédiája kerül a középpontba.

Számos egyéb újítást ismertethetnénk 
még a tanulmányokból, hiszen az írások 
mindegyike tömör, s minden mondatá-
ban nagy tudásbázist mozgósít. Ez olykor 
meg is nehezíti az értelmezés fő sodrának 
követését – bár az is igaz, hogy az „olva-
sóbarát”, egyenes vonalvezetésű szöveg-
építés sok hasznos tudástól, innovatív 
értelmezői szempontoktól, új kiindulási 
lehetőségek felvillantásától fosztaná meg 
a Jókai-kutatók közösségét.

A  tanulmányokat olvasva egyre tere-
bélyesebbnek, egyre ismeretlenebbnek érez    -
hetjük az ismertnek vélt műveket is. A kuta-
tó és az olvasó is úgy érezheti: még mindig 
számtalan új kihívást és régi tartozást rejt 
az oly közelinek és mégis oly távolinak, 
megfejthetetlennek tűnő grandiózus Jó-
kai-életmű.
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