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1853-54

Egy magyar nábob

Jókai korán kialakítja jellegzetes írói stílusát: a pontos megfigyelést szenvedéllyel, az anekdotikus formát
szentimentális elemekkel és legendás motívumokkal elegyíti. A magyar reformkort bemutató regény két
anekdotára épül: a parlagi, betyáros mágnás tékozlásaira és az idős arisztokratának a fiatal
polgárleánnyal kötött házasságára, mellyel pénzsóvár rokonát kisemmizheti. Kárpáthy János előtt az
arisztokrata két típusa áll: a hazafiatlan, hivalkodó, külföldet majmoló és a haza felemeléséért
felelősséget érző, reformer és emberbarát típus, így válhat végül maga is tevékeny emberré.

1872

Az arany ember

Az ipari fejlődés dicsőítése mellett itt már a Rousseau-i utópia is megjelenik: a Senki Szigete. Tímár
Mihály hajóbiztos megmenti egy török arisztokrata leányát és vagyonát, majd a pénzt tehetségesen
forgatva meggazdagszik, vetélytársai fölé emelkedik. Feleségül veszi a török leányt, aki friss szerelmi
csalódásában pusztán hálából megy hozzá. Házassága hűvös racionalitása elől a férfi egyre gyakrabban
utazik egy dunai szigetre, apránként családot is alapít. Lelkifurdalása mellett még két intrikussal is
számolnia kell. Végül eredeti életét felszámolva titkos birtokán gazdálkodik haláláig.
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