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Könyv

Objektív kultusz
„EGY EMBER, AKIT MÉG EDDIG NEM ISMERTÜNK” 

– A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM 
JÓKAI-GYŰJTEMÉNYÉNEK KATALÓGUSA (III.)

2018 végén jelent meg annak a sorozatnak a zárókötete, 
amely az egyik legnevesebb magyar író, Jókai Mór 
tárgyi hagyatékát hivatott feldolgozni. A Petőfi 
Irodalmi Múzeum (PIM) már a kötetek megjelenése 
előtt jelentős lépéseket tett a hagyaték feldolgozására és 
bemutatására: ilyen volt a Károlyi-palotában 2000-ben 
nyílt Napfény és Holdfény – Jókai világai című kiállítás 
és a 2010-ben Balatonfüreden a PIM munkatársainak 
részvételével készített – a bemutatott anyag személyes 
voltára a jellegével is utaló – enteriőrkiállítás. A 
kéziratos, illetve könyvtári anyagot összefoglaló, 2004-
ben és 2006-ban megjelent kötetek után rendhagyó 
módon a harmadik részben kapott helyet a sorozat 
bevezető tanulmányának is beillő gyűjteménytörténeti 
összefoglaló, amely nyomon követi a hagyaték útját.

A viszontagságos sorsú hagyaték még az író halála 
utáni évek hányattatásaiból fakadó hiányaival együtt is 
átfogó képet ad a hatalmas életműről és a Jókait övező 
kultikus tiszteletről. A hagyatéki perek, a háborús évek 
és a gyűjtemény sokszor nem kellő gondosságú őrzése 
okozta állapotokról megrendítő „pillanatfelvételt” 
közöl a bevezető tanulmány is. A három katalógus 
könyvformában valósítja meg azt a célkitűzést, amely 
a határokon túlnyúló tisztelettel övezett írófejedelem 
örökségét már életében egy neki szentelt Jókai-
múzeumban kívánta összefogni. 

A Jókai tárgyi hagyatékát feldolgozó harmadik 
kötetben legszembetűnőbb az irodalmi muzeológia 
sajátos kihívása. Ez többek közt interdiszciplináris 
jellegében gyökerezik; feladata kialakítani a sokszínű 
hagyaték rendszerezésének módszertanát és egy-egy 
katalógustételt úgy bemutatni, hogy segítse tágabb 
összefüggéseinek megértését. Így a bemutatott tárgy 
szabatos (ipar)művészettörténeti szakmuzeológiai 

leírásának része lehet a provenienciára, a Jókai-
hagyatékban elfoglalt helyére utaló kiegészítés. Ennek 
összeállításában a Petőfi Irodalmi Múzeum munka-
társait külső szakértők, így az Iparművészeti Múzeum 
egykori és jelenlegi munkatársai is segítették. Ahogy a 
bevezető is írja: „A kultikus érzület és a szaktudományos 
objektivitás feszültsége miatt a személyhez kötődő tárgyi 
gyűjtemények […] a muzeológia mostohagyermekei 
maradtak”. Éppen abban a feszültségben rejlik a 

Jókai Mór díszládája
Mór Jókai’s ornamental chest

1881, gyertyánfa, fém, 64x118x75 cm 
(Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)

Fotó: Gál Csaba / Petőfi Irodalmi Múzeum

tárgykatalógus fő kihívása, hogy nehéz különválasztani 
a szinte relikviaként számontartott tárgyak kulti-
kus tiszteletből (adott esetben a hagyatékot hátra-
hagyó személyes pre ferenciájából) fakadó értékeit 
a művészettörténeti, művelődéstörténeti és kultúr-
történeti vonatkozásoktól. A tárgyi anyag rendkívüli 
heterogenitása mellett szinte észrevétlenül, de kellő 
professzionalizmussal egyensúlyoz a kötet ezen a 
vékony határmezsgyén: így férnek meg egymás mellett 
például a szülőházából megmaradt, az írói emlékezet 
számára fontos, de e kontextus elvesztése révén jelentő-
ségüket vesztő tárgyak és a sèvres-i porcelán vagy a 
rendkívüli gazdagságú képzőművészeti hagyatékban 
őrzött Barabás Miklós- vagy Zichy Mihály-képek. 
Emblematikus darab az a hiányosan megmaradt 
fajansz tintatartó készlet, amely akár Jókai első írói 
szárnypróbálgatásainak eszköze is lehetett; íróasztala, 
amelyről így írt: „Negyven éve beszélgetünk már 
egymással, s még mindig van egymásnak valami 
mondani valónk”; vagy az a szülővárosától kapott és 
Benkő Andrea muzeológus által találóan „bútor formájú 

díszalbumnak” nevezett díszláda, amire Jókai maga is 
így utalt: „Mert ez a láda egy itt maradt tanúbizonysága 
életemnek”. Technikatörténeti és (ipar)művészeti ku-
riózum okat is találunk a gyűjteményben: ilyen az 
arcképes veretekkel díszített bőrborítású karosszék, 
amelynek vágott motívumai a századforduló gödöllői 
művészeinek formavilágát idézik; az elbogeni porcelán 
teáskanna, amelynek letört fedélfogóját leleményes 
módon cérnaszálon átfűzött opálüveg gombbal he lyet-
tesítették; vagy a platinával festett, csipkeszerű must-
rával díszített porcelán kávéskészlet, melynek fülei és 
fedélfogói göcsörtös ágakat formálnak. Kiemelkedő 
része a katalógusnak a hatalmas együttest alkotó, 
Jókai által is rendszerezett díszalbumgyűjtemény, 
amely dokumentálja az ötvenéves írói jubileumára 
kapott elismeréseket és sok (társadalomtörténeti) 
kutatás támpontjául is szolgálhat. Az ajándékként 
kapott képzőművészeti alkotások együttese hiteles 
képet ad egy jómódú író elismertségének mértékéről 
és gyűjteményéről; itt kell megemlíteni az ajándékba 
kapott grafikákhoz Schickedanz Albert építész tervei 
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alapján készült neogótikus díszszekrényt is. A kötet 
zárófejezete a Jókai-hagyaték fotográfiáit mutatja be, 
amely nemcsak családtörténeti szempontból fontos 
forrásanyag számos, az író második feleségéről, Nagy 
Belláról készült fotográfia tételes felsorolásával, de Jókai 
kulturális kapcsolatrendszeréről is újabb adalékokkal 
szolgál (például a Walter Crane által dedikált portréfotó).

Jókai aktualitása a mai napig több ponton validált. 
A kötet szerkesztője, E. Csorba Csilla is rámutat a mai 
intermediális átalakulás és a Jókai korának hasonló 
folyamatai (tömegközlés, ipari forradalom eredményei) 
közti párhuzamra. Rámutat arra is, hogy Jókai ma is 
töretlen népszerűségéhez nagymértékben hozzájárulnak 
az új, befogadást is segítő módszertani megközelítések. 
Ebbe a sorba illeszkedik a műfajhatárokat súroló 
(a virtuális kiállítás és a szokványos tárgykatalógus 
műfaja közt mozgó) hiánypótló könyvsorozat és annak 
művészettörténetileg talán legizgalmasabb zárókötete.
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(„Egy ember, akit még eddig nem ismertünk”. A Petőfi 
Irodalmi Múzeum Jókai-gyűjteményének katalógusa. 
Harmadik kötet. Tárgyi hagyatéka, díszalbumok, képző-
művészeti gyűjteménye, fényképgyűjteménye. Szerkesztette 
E. Csorba Csilla. Felelős szerkesztő: Varga Katalin. A 
kötet et tervezte: Lengyel János. Petőfi Irodalmi Múzeum, 
Budapest, 2018, 231 o.)

MARGITTAI Zsuzsa
művészettörténész

Jókai Mór karosszéke | Mór Jókai’s armchair
1900 körül, fa, bőr, bársony, 90x57x53 cm (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
Fotó: Gál Csaba / Petőfi Irodalmi Múzeum

Jókay József tintatartó készlete | József Jókay’s inkstand
1790 körül, fajansz (ónmázas cserép), áttört díszítéssel, némi színes 
festéssel, tálca: 6,7x22,7x17,3 cm (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
Fotó: Gál Csaba / Petőfi Irodalmi Múzeum

Laborfalvi Róza kávéskészlete | Róza Laborfalvi’s coffee set
19. század közepe, porcelán, platinával festett, tál: 40x32 cm; 
az edények magassága: 6–15 cm (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
Fotó: Gál Csaba / Petőfi Irodalmi Múzeum

Jókai Mór teáskannája | Mór Jókai’s teapot
1855, porcelán, aranyozott, 8,5x17,1x11,8 cm 
(Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
Fotó: Gál Csaba / Petőfi Irodalmi Múzeum

LOHR Ferenc: Az arany ember címlapterve 
Ferenc LOHR: Cover design for ‘The Man with the Golden Touch’
1893, papír, vízfesték, 67,5x45,8 cm (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
Fotó: Gál Csaba / Petőfi Irodalmi Múzeum
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