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1. A Jókai-éleWPı
megközelítésének nehézségei
A Jókai-©OHWPı ©V H]HQ EHO¼O HJ\ -³NDL UHJ©Q\
elemzése – E¡U PLQGHQ MHO HQQHN D] HOOHQNH]đM©UH
utal – QHP N¶QQ\ı IHODGDt. Nehézségét éppen látszóODJRV HJ\V]HUıV©JH RNR]]D D] KRJ\ KDMODPosak vagyunk a szokásos sztereotípiák alapján elePH]QLD]HJ\HVPıYHNHW
Mik is ezek a sztereotípiák? Az elmúlt százötven
évben az összes romantikát meghatározó sablont
ráhúzták már a Jókai-regényekre, azáltal sem zavartatva magukat, hogy ezek néha teljességgel kizárják
egymást. (Gondoljunk csak arra a két vádra, meO\HNNHODOHJJ\DNUDEEDQLOOHWLNHPıYHNHWDWºO]RWWDQ
poláris szemlélet, valamint a jellem teljes alárendelése a cselekménynek. Ha logikusan gondolkodunk, ez
DNHWWđNL]¡UMDHJ\P¡VW(J\WHOMHVHJ©V]©EHQV¡W¡QL
figura jellemének ugyanis stabilnak kell lennie, és így
teljes képtelenség, hogy egy adott szituáció határozza meg a viselkedését.)
A megközelítést éppen ez teszi nehézzé. Mire az
ember átrágja magát az elemzéseken, addigra óhatatlanul benne is rögzülnek ezek a dolgok, és hajla-
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