
nacionalista fejlődés káros kihatásai. Richard 
Prazák könyve igen jó eszköz ahhoz, hogy a 
jövőben mindkét nép kutatói, a további közös 
eredmények érdekében, éppenúgy együtt
működjenek, mint ahogy ezt a felvilágosodás 
korának cseh és magyar tudósai tették. 

Kókay György 

Lengyel Dénes: Jókai Mór. Bp. 1968. Gondo
lat K. 202 1. (Nagy Magyar írók) 

A Nagy Magyar írók sorozat tagjaként 
adták ki Lengyel Dénes Jókai-könyvét. 
Tekintettel arra, hogy elsősorban az irodalom
mal most ismerkedőknek szánták a kötetet, 
az érdemi vizsgálat inkább a fogalmazás 
olvasmányosságát, az anyag gazdagságát 
vehetné figyelembe, s csak másodsorban az 
irodalomtörténet speciális szempontjait, az 
esetleges újabb kutatási eredményeket, az 
elemzések újszerűségét, részproblémákat stb. 
Számunkra ez utóbbi a lényegesebb, tehát 
az említettek fenntartásával inkább erre 
voltunk tekintettel. Probléma lehet az elem
zések mélysége is: néhány jelentős vagy jel
lemző mű részletesebb vizsgálata, vagy mint
egy a művészi fejlődés elemzésébe épülő, 
a művekre vonatkozó különböző mélységű 
utalások. Lengyel Dénes az utóbbi mellett 
döntött, lényegében a mű alapgondolatát, 
alapszituációját vázolja többnyire rövid, jól 
választott idézetek beépítésével. Még mindig 
izgató kérdés Jókai népszerűségének, hatásá
nak oka. Ez a hatás nem kerülte el a szerzőt 
sem. Nem minden elfogultság nélkül meg
formált Jókai-képet kapunk. Talán éppen a 
bevezetésben, a szabadságharc leverését 
követő kétségbeesés, kiábrándulás, keserűség, 
reménytelenség kontrasztjában felragyogta
tott Jókai a legjobb példa erre. 

Lengyel Dénes könyve az egyéniség, a kor 
és az életmű hármasára épül. Ügy bontja, 
vezeti az egyes szálakat, hogy lényeges moz
zanatok ne maradjanak említés nélkül. Az 
általa megrajzolt Jókai-portré egyenletes, 
az emberi, művészi, politikai vonatkozásokat 
egyformán tükröző zárt, harmonikus egy
séggé rendeződik. E szerencsés ötvözet ered
ményeként világosan láthatjuk azt is, hogy 
az egyenetlen művészi pálya fontosabb sza
kaszai a meglehetősen ellentmondásos, egy
úttal egy — a külső körülményektől moti
vált — belső logika törvényszerűségeit követő 
életút jelentős periódusai is. A szerző fel
használja a nemrég publikált Följegyzések 
anyagát is Jókai alkotói módszerének elem
zésénél, azt szemléltetve, hogy a néhány szóval 
lejegyzett impressziók, emlékek milyen vonat
kozásban, környezetben bukkannak fel az 
egyes művekben. (Ennek alaposabb vizsgá
lata, feldolgozása a Jókai-kutatás hasznos 
segédeszköze lehet.) 

Kitüntetett figyelem illeti a politikus 
Jókai egyértelműbb és pontosabb megrajzo
lását. Ez határozza meg a mű egyik fő gondo
latmenetét is, amely szerint a szabadságharc 
emléke, melyet az elnyomatás korában a 
nemzeti ellenállás jelképének, a kiegyezés 
idején a függetlenségi törekvések biztosítéká
nak tekintett, később társadalomkritikájának 
egyik formája volt. 

Lengyel Dénes olyan Jókai-kép megformá
lására törekszik, amely árnyaltabban mutatja 
meg Jókai politikai és művészi tudatosságát, 
mint a következetésen végigvitt 48-asságot 
és az élmények, olvasmányok módszeresebb 
felhasználását, mintegy a „nagy mesemondó
ról" kialakult hamis, idealizált kép revízióját 
célozva ezzel. 

Gazdag képanyag és a függelékként csa
tolt életrajzi adatok, majd a fontosabb művek 
kronologikus rendje egészítik ki a kötetet. 

Szabó Zoltán 

Acsády Ignác: Fridényi bankja. Utószó: Rejtő 
István. Bp. 1968. Szépirodalmi Könyvk. 444 1. 
(Magyar Elbeszélők) 

Acsádyt mint a századvég egyik jeles 
történészét tartja számon az utókor, a szép
íróról viszont szinte megfeledkezett az 
irodalomtörténet. Jóllehet pályafutásában 
csak kitérőt jelentett a szépirodalommal való 
alkotó találkozás, mégsem tekinthetünk el 
e periódus eredményeitől. 

Mint politikai újságíró kezdte pálya
futását. A Pesti Napló, az aradi Alföld és 
több más fővárosi lap munkatársa volt. 
Több mint tíz éves újságírói gyakorlat után, 
mielőtt végképp elkötelezte volna magát 
a történetírással, egy kisregényt írt Pénz-
házasság címen, egy vígjátéka is elkészült, 
az Aranyországban, de színpadot nem kapott. 
Az irodalomba való igazi belépését viszont 
a Fridényi bankja (1882.). c. regénye jelen
tette. Ez a műve már némi sikert is hozott, 
legalábbis felfigyeltek nevére. Az elismerés 
elsősorban a szerencsés témaválasztásnak 
szólt. 

Acsády a Fridényi bankjában az 1860— 
70-es évek „szenzációs" bankalapítási szédel
géseit, a nagytőke és az arisztokrácia érdek
szövetségén alapuló pénzspekulációkat mu
tatta be. Nyilvánvaló, mint politikai újság
írót is foglalkoztatta az aktuális téma. 
Bizonyítják ezt az Alföld c. folyóiratban meg
jelent cikkei is. Ezek az írások jól szemlél
tetik Acsády romantikus antikapitalista 
álláspontját, melyben azoknak a kis- és 
középbirtokosoknak a magatartása fejező
dött ki, akiket az ipari- és banktőke növekvő 
koncentrációja következtében a tönkremenés, 
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a deklasszálódás veszélye fenyegetett. Az író, 
aki maga is középbirtokos családból szár
mazott, mintegy „belülről" vizsgálhatta ezt 
a folyamatot. A társadalom illuzórikus meg
ítélésétől egyébként megóvta a későbbi 
történészre is jellemző objektív szemlélet. 
Ugyanis Acsády a társadalmi erők válto
zásait, a hatalmi küzdelmeket mindig a gaz
dasági tényezők változásával, s azoknak 
a politikai életre gyakorolt befolyásával 
magyarázta. 

A kapitalista fejlődés ellentmondásait, 
„árnyoldalait" felismerő és azt kritikusan 
vizsgáló Acsády a politikai manőverezések 
belső, morális indítékait is megpróbálta 
szépírói eszközökkel ábrázolni. Ugyanakkor 
a közvélemény előtt is jól ismert börze
spekulációkról és azok következményeiről, 
sajtóbotrány nélkül, politikai cikk formájá
ban nemigen lehetett volna beszélni. Az író 
számára tehát kézenfekvő volt a regény
forma, amely leginkább biztosíthatta a konk
rét esetek és a közismert szereplők felismeré
sének elkerülését. Ezért a Fridényi bankja 
— amint erre Rejtő István helyesen mutat 
rá az utószóban — nem kulcsregény, hanem 
irányregény, amely szorosabb értelemben 
a társadalom egy meghatározott intézmé
nyét, a külföldi tőke beáramlásával egyre 
erősödő bankhálózatok működését teszi bírá
lata tárgyává. A mű végső kicsengése 
pesszimista, mert írója úgy érezte, hogy a 
pénz hatalma nagyobb hatással van azokra, 
akik visszaélnek vele, mint azokra, akik 
a társadalom javára fordítanák. Egyes 
kritikusok kifogásolták ezt a pesszimizmust, 
mások, mint például Ábrányi Kornél, úgy 
látta, hogy a korrajznak nem szolgál rová
sára és nem jogosulatlan. Bírálatában rámu
tatott arra, „ha mint regény ellen többféle 
kifogást is lehet emelni, de mint szatirikus 
pamfletet csak dicsérni lehet". 

Rejtő István utószavából is kitűnik, 
hogy a Fridényi bankja nem kiforrott regény
író alkotása. A mű elemzésekor találóan 
mutat rá a legfőbb hibára, a lélektani ábrá
zolás következetlenségére. Ezt elsősorban 
Fridényiné alakjának megformálásában ta
pasztaljuk. Az alapjában realista társadalom
szemléletű regény éppen a főhős maga
tartásának hirtelen megváltozásával vesz 
romantikus fordulatot. Egyetértünk azon
ban Rejtő megállapításával, hogy „a roman
tika Acsády regényében sajátos funkciót 
tölt be. Nem írói gyengeség, hanem kortünet". 
Nyilvánvaló, hogy a Jókai regényein neve
lődő olvasóközönség igényelte is ezt a roman
tikát, másrészt — mint Rejtő is rámutat 
— a nagy mester hatása alól Acsády nem 
tudta és nem is akarta kivonni magát. 
Ugyanakkor az a túlzott eszményítés, mely 
általában jellemző a Jókai-hősökre, Acsády 
regényében már nem található. 

A magyar regényirodalom nagy alkotásai 
mellett nem érdektelen felfigyelni olyan 
regényekre sem, mint a Fridényi bankja, 
melyben írója élénk, olykor találó színekkel 
festette meg a századvég polgári világának 
életét. 

Tódor Ildikó 

Heltai Jenő: Almokháza. Regény. A bevezető 
tanulmány Gyergyai Albert munkája. Bp. 
1969. Szépirodalmi K. 339 1. 

Különleges szerepet tölt be ez az alkotás 
Heltai egyéb „regényigényű" könyveinek, 
a pesti bohémvilág könnyű párlatainak 
tömegében. Az Álmokháza színhelye, szerep
lői, sőt még külső történései is azonosak 
ugyan velük, de ebben a műben mindezek 
csak díszletei egy meghasonlott ember 
lelki összeomlásának, önmarcangoló, halálos 
vívódásainak. 

Mint ahogyan Gyergyai Albert meg
állapítja, Karmel Péter jobbára különbözik 
alkotójának egyéb figuráitól és csak kevéssé 
rokonuk. A frontról rokkantán hazatérő 
hős énjének mélyrétegeiből feltörő, bűntény
nek nem nevezhető, de egy beteg lélek túl
érzékenységével gonoszságnak minősíthető 
vétkeit szeretné levezekelni, s közben meg
találni és tovább élni ugyancsak mélybe 
temetett gyermeki valóját. 

Gyergyai helyesen mutat rá arra, hogy 
Karmelt testi sérülése téríti az eddig el
hanyagolt lélek tájaira, s arra is, hogy amit 
tesz, az mégis kevés ahhoz, hogy önző élet
szemléletét felszámolva közösségi emberré 
váljék. A megszokott Heltai-hősök ellen
kező előjelű alakjaként tehát szabályt erősítő 
kivétel, amely ugyanakkor új árnyalattal 
gazdagítja az alkotói portrét. A tapasztalt, 
idős író lélektani felkészültsége kétségtelen, 
erre az előszó is joggal utal. Olyan varázs
latosan tolmácsolja a szinte patologikus 
jelenségeket is, amelyre néhány évvel később 
csak az idős Krúdy lesz képes utolsó művé
ben, a Purgaíóriumban. 

Karmel Péternek és történetének tehát 
megvannak a megfelelői a kortárs irodalom
ban. Gyergyai elemzése azonban — mely 
érinti a kérdést — meggyőzőbb lett volna, 
ha néhány vonással párhuzamba is állítja 
őket. Az idő múlása, a múltban gyökerező 
emlékekből táplálkozó egyéniség szink
ronba hozatala, megfrissítése vagy feltá
masztásának kísérlete sajátságos témája 
a húszas, harmincas évek irodalmának. 
Krúdy álomvilága, s különösen utolsó re
gényei (pl. a Hét bagoly és a Purgatórium), 
Kosztolányi bájos novellája, a Két öreg úr, 
a múltat újraélni akaró és lelki hajótörést 
szenvedő figurák sorát vonultatják fel, s 
ezek igen közeli rokonai Karmel Péternek. 
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