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A legkedvesebb regény 
(Szempontok Az arany ember 

megközelítéséhez) 

1. A Jókai-éle

megközelítésének nehézségei 

A Jókai-
elemzése – 
utal – t. Nehézségét éppen lát-
szó o-
sak vagyunk a szokásos sztereotípiák alapján ele-

 
Mik is ezek a sztereotípiák? Az elmúlt százötven 

évben az összes romantikát meghatározó sablont 
ráhúzták már a Jókai-regényekre, azáltal sem zavar-
tatva magukat, hogy ezek néha teljességgel kizárják 
egymást. (Gondoljunk csak arra a két vádra, me-

poláris szemlélet, valamint a jellem teljes alárendelé-
se a cselekménynek. Ha logikusan gondolkodunk, ez 

figura jellemének ugyanis stabilnak kell lennie, és így 
teljes képtelenség, hogy egy adott szituáció határoz-
za meg a viselkedését.) 

A megközelítést éppen ez teszi nehézzé. Mire az 
ember átrágja magát az elemzéseken, addigra óha-
tatlanul benne is rögzülnek ezek a dolgok, és hajla-
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