
bát ran sorolhatunk Zola legnagyobb és 
legmaradandóbb alkotásai közé. 

A »Párizs gyomra« ismertetésében a szerző 
kissé elnagyolja a politikai momentumok 
elemzését. Ä regény sokkal több figyelmet 
fordít erre, ellentétben Sós Endre állításával. 
Az ellenállási mozgalom izzását, a rendőr-
rendszer remek ra jzá t adja ebben Zola. 
Inkább ezt kellett volna a szerzőnek az olvasó 
elé vetítenie, mintsem hogy egy oldalon 
keresztül idézze a »hússzimfóniát«. Igaza van 
abban , hogy Zola leíróművészetének illuszt-
rálására ez a legalkalmasabb.de mégsem ez, 
hanem Florent-ék ellenállási mozgalma az, 
ami t olvasás közben a regény gerincének 
érzünk. 

A „Plassans meghódításról« írva lehetőség 
adódott volna Sós Endrének ar ra , hogy 
Faiijas abbé halálával kapcsolatban pár 
vonással szemléltesse Zola naturalizmusának 
megborzongató végleteit. Mert az elmegyógy-
intézetből kiszabadult François Mouret nem-
csak hogy saját házát rágyúj t ja a papra, 
hanem még a to rká t is á tharapja . Ehhez 
lehetett volna kapcsolni a következő regény 
naturalista extremitását is, amely a temetés 
komor hangulatába merült és a bűnös pap 
áldozataként meghalt ártatlan leányon saj-
nálkozó olvasót a r ra készteti, hogy nehezte-
léssel tegye le a könyvet . A temetés közben 
ugyanis megjelenik az abbé gyengeelméjű 
huga és végigkiáltja a temetőn : Serge, Serge 
megborjazott a tehén. Megkapóan szép 

értékelést ír Sós Endre az »Emberirtó«-ról. 
Ez a rész a nagy regény méltó kommentálása. 
Dea többiek sem alábbvalóak, akár a »Hölgyek 
örömének« kitűnő ismertetését, akár az 
»Életöröm« optimizmusának kiemelését, 
akár az »Állat az emberben« hatalmas szim-
bólumát nézzük is. Hiba azonban az, hogy 
a regények szerkezetéről, amelyek Zolánál 
nagy mértékben elősegítik a világnézeti 
mondanivaló kibontakozását, nem történik 
említés. 

Finom érzékkel választot ta Sós Endre 
befejezésnek Anatole France gyászbeszédét, 
amellyel a nagy mestertől elbúcsúzva, még-
egyszer összefoglalja Zola életművét. Ki is 
foglalhatná szebben össze, ki találna magasz-
tosabb szavakat a nagy és szép munka 
dicsőítésére, ha nem Anatole France? De ha 
senkisem írt volna elismerően Zoláról, akkor 
is ha lha ta t l anná - t e t t e volna az a szeretet 
és bizalom, amellyel a századforduló magyar 
munkásai »Zola elvtársat« körülvették. 
Vájjon hánynak adatot t meg ekor írói közül, 
hogy a legmegtisztelőbb, a legbizalmasabb 
szóval elvtársnak nevezzék? 

Sós Endre könyve fogyatékosságai ellenére 
is jelentős lépés afelé, hogy ez a szeretet még 
erősebben kösse Zolához azokat , akik ma 
aratói annak a vetésnek, amelyet a Germinal 
tőke elleni gyűlölettől izzó munkásnépe a 
barázdába szórt. 

Süpck Ottó 

IVÄNYI ÖDÖN : A PÜSPÖK ATYAFISÁGA 

Bevezette : Czibor János . 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952, 

Iványi Ödön, mint a kor legtöbb írója, 
újságíró volt. Pá lyá j á t Nagyváradon kezdte 
a »Bihar« című napilap szerkesztőségében. 
Hosszú időn keresztül végezte a kezdők lélek-
telen, taposómalom-munkáját . Öngúnnyal 
így ír fiatalkori éveiről : »egy kisváros nyo-
morúságaival, rendőri híreivel, kegyetlen kutya-
pecéreivel, bedugult kanálisaival, szétmálott 
fiakkereivel veszkelődtem, s csak mellesleg vé-
geztem díszmunkát, t. i. eljegyzési híreket, 
batyubál-referádákat . . .«.' A riporteri munka 
mellett már néhány írói szárnypróbát is 
tesz, az újságok hasábjain már novellák is 
jelennek meg tőle. Közülük az öt legérde-
kesebbet összegyűjtötte és 1879 elején »Raj-
zok és elbeszélések« címen kinyomatta. 

1881-ben egy várat lan esemény kilendí-
te t te eddigi életéből. Nézeteltérése t ámadt 
Lukács Gyula volt nagyváradi képviselővel. 
Párbajoztak . Iványi nemcsak néhány vágást 

1 I. Ö.: Bismark a vidéken. Arad és Vidéke, 
1884. XI. 29. 

kapott , hanem a párbaj miat t másfél hónapi 
állami fogházra is ítélték. Büntetését Vácon 
töltötte. A váci fogházban megismerkedett 
egy miniszterrel, »aki szerepet játszott a 
világtörténelemben«. A miniszter Frankel Leo 
volt, az 187l-es Párizsi Kommün harcosa, a 
magyar munkásmozgalom egyik megalapí-
tója, az első magyarországi munkásújság, a 
németnyelvű »Arbeiter Wochen .Chronik« 
szerkesztője. Iványi a tisztelet és csodálat 
hangján ír Frankel Leo Kommün alatti tevé-
kenységéről : «históriai szereplése, politikai s 
szociális hitvallásának radikalizmusa, európai 
műveltsége... mások becsülését s rokonszenvét 
biztosítják számára... barátság jött létre köz-
tünk, s noha [Frankéit] a hotel de ville felgyuj-
tásával s Dominiquain tábornok agyonlöveté-
sével vádolják ellenfelei, büszke vagyok barátsá-
gára, mert tudom, hogy rágalmazzák«.2 A fiatal 
vidéki újságíró sokat tanul t a »Kommün 

2 I. Ö. Váctól—Aradig. Arad és Vidéke, 
1882. XII . 22. 
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miniszterétől«. Későbbi munkásságában bát-
rabban, határozot tabban ír politikai és 
társadalmi kérdésekről.3 

A váci fogságból szabadulva, Iványi | öv id 
ideig még Budapesten tar tózkodott . Meg-
ismerkedett a főváros kavargó életével, a 
kapitalista fejlődés jelenségeivel, a tőzsde-
és bankspekulációkkal, a nagy bérkaszár-
nyák sötétjében lezajló tragédiákkal s a 
nagyváros éjszakai életével. De hamarosan 
visszatér vidékre, 1882 őszén már az »Arad 
és Vidéke« belső munkatársai sorában talál-
juk. Most már nem mint a rendőri és helyi 
események szürke krónikása vesz részt a lap 
szerkesztésében, hanem neve egyre gyakrab-
ban szerepel a vezércikk- és tárcaírók sorában. 
Aggódó figyelemmel kíséri a külpolitikai 
eseményeket. A régi szabadversenyen alapuló 
kapitalizmust a monopolista kapitalizmus : 
az imperializmus vál t ja fel ; a világot a 
kapitalista államok teljesen felosztják egymás 
között. Lázas sietséggel katonai koalíciók 
létesültek. így jött létre 1882-ben a hármas-
szövetség Németország, Ausztria-Magyar-
ország és Olaszország részvételével. Az impe-
rialista hadikészülődések, katonai tömb alakí-
tások előestéjén ezt írta iványi : »szürke és 
tragikus az európai látkör, hanem e bús 
világ hátterében hadyezér-paszomántok, szuro-
nyok, uontcsövü ágyúk ércjénye csillan föl s 
e borzasztó csillogás az istenadta, jajgató 
népnek fénytelen tekintetében tórik meg — 
lesújtva, elnémítva őket... azért ontotta a 
szabad eszmék egész óceánját annyi termékeny 
halhatatlan fő s azért hagyta ránk a politikai 
s társadalmi jogok és törvényéknek békét, 
igazságot biztosító rendszerét, hogy egy chifjriro-
zott távirat, egy kabinetben ejtett suttogás, 
udvari ebéden mondott toaszt váljék az államok 
egymáshoz való viszonyának, a kor történelmé-
nek irányelvévé?«4. Fá jó szívvel Írja Francia-
országról,6 hogy az 1793-as forradalom 
jakobinusai nem kelhetnek fel sírjukból. 

Iványi is, mint annyi sokan mások, nagy 
érdeklődéssel figyelte Oroszország helyzetét, 
az orosz nép életét. III. Sándor cárrá koroná-
zásának alkalmával vetet te papírra az alábbi 
gondolatokat : » . . . a tömeg alig tud számot 
adni arról : mi történt. Csak érzi, hogy gonoszul 
megy az élet ; hogy a csinovnik rabló, a bot 
kemény, az akasztója félelmes, a koplalás nem 
jó dolog ; hogy háborúk vannak, amelyekből 
sokan nem térnek vissza ; hogy Oroszország 
oly nagy és szép és mégis olyan szűk és agyon-
szorító benne minden... Folyik a láthatatlan 

3 Európai rabszolgaélet. Arad és Vidéke, 
1884. IX. 20. — Excellenciás rokkantak. 
Arad és Vidéke, 1885. III. 14. — Tisza Kál-
mán és a bihari gazda. Alföld. 1887. IX. 23. 
4 I. Ö. : 1883. Arad és vidéke, 1883. I. 1 
« I. Ö. : Ordók és címek, Alföld, 1887. X. 19. 

munka a tömegek rétegeiben, míg egyszerre 
tény gyanánt áll előttünk, hogy e mozdulatlan 
népmasszában valami forrong..., hogy a 
cárság fenntartó oszlopai... s az egész ragyogó 
bíboros mindenség egy ideig-óráig ellenálló, 
vékony takaró felett kevélykedik — lába alatt 
a forradalom elementáris tüzéve...«" A cári rend-
szer szörnyűségei ösztönözték Iványit egyik 
korai regény-kísérletének megalkotására. 1883 
őszén huszonhat folytatásban közölte A cárnő 
című regényét.7 (Ezt az irodalomtörténeti 
kéz'könyvek A cár címen mint, ismeretlen 
elkallódott művet ta r to t ták számon.) A regény 
cselekménye a 'XVII I . század végén, Katalin 
cárnő korában játszódik le. Az író nyilván-
valóan valamilyen német történeti forrást 
használhatott , erre mutatnak hőseinek néme-
tesen írott nevei. A regény előterében a 
cárnő viharos szerelmi élete áll, a há t té r és a 
cselekmények sorozata pedig fe l tá r ja a 
cári rendszer szörnyűségeit, a legfeneketlenebb 
önkényt, a politikai száműzetéseket, az 
orosz nép kegyetlen kizsákmányolását. A ször-
nyű kegyetlenkedések sorozatát ta r ta lmazó 
regény mkább csak Iványi írói fejlődésének 
egyik állomása, művészi szempontból nem 
annyira értékes. 

Az írót azonban nemcsak a világpolitikai 
események érdekelték, hanem fokozott figyel-
met fordított a hazai, élet alakulására is. 
Többször élesen t ámadó cikkekben foglalko-
zott az akkori minisztereinökkei, Tisza 
Kálmánnal. Egy zalai parasztlázadással kap-
csolatban írja : » . . . Д miniszterelnököt 
ugyanis nem konjundálják legkevésbbé sem 
a napok izgalmas eseményei. Ő excelenciája a 
bábeli zűrzavar közepett államférfiúi közönnyel 
nyújtózik a díványán és csöndes emésztés közt 
olvassa a magyar klasszikusok kommentátorát, 
mintha szó sem lenne semmiféle bevertfejü 
zsidóról, agyonlőtt magyarról. ,«8 Ebből a 
korból származó novellái és rajzai az el-
mélyültebb ábrázolás és a csiszoltabb stílus 
mellett társadalmi szemléletének fejlődéséről 
is tanúskodnak. Egy nagy úr' kalandjai c. 
novellája egy zsugori pénztárcájában játszó-
dik le. Szereplői az 1, 5 és 10 forintosok. 
Hogy unalmukat elűzzék, elmesélik kaland-
ja ika t . Egyszer csak közibük csöppen egy 
előkelő százforintos, »a nagy úr« és ő is 
elmondja élet történetét . Az a sok kaland, 
vér és becstelenség, amelyen keresztül 
ment , jellemzőek a kapitalista tá rsadalomra. 
Egy szegény vidéki leány t ragédiájáró 

/ 
" I. Ö. : О Русь Arad és Vidéke, 1883. 
V. 27. 
7 I. Ö. : A cárnő, Arad és Vidéke, 1883. 
XI ,—XII . 
8 I. Ö. : Szilánkok. Arad és Vidéke, 1883. 
IX. 12. 
9 Arad és vidéke, 1883. II. 10. 
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szól az Összetörve10 c. novellája. A szerencsét-
len leányt egy fáradalmait a kisvárosban 
kipihenő fővárosi aranyfiú elcsábítja, ma jd 
aljasul elhagyja. A szerencsétlen nő a kis-
város pletykái elől a halálba menekül. 
A Borforráskor11 című elbeszélésében pedig 
durvalelkű újgazdagról ír, aki vagyonát 
katonai szállításokkal szerezte. Egyetien 
lányát ivópajtásához, egy kiélt katonatiszt-
hez akar ta adni. Egy alkalommal a maga 
választotta vő-jelölttel behatolt leánya szobá-
jába, hogy kierőszakolja az eljegyzést. A leány 
a részeg emberek elől a boros-pincébe 
menekült , ahol az er jedő borok párá ja meg-
ölte. 

Iványi Ödönnek a társadalmat fürkésző 
szeme nem siklott el érzéktelenül a munkások 
éjete fölött sem. Megrázó, reális képet fest 
A gyár leégett12 c. ra jzában a munkásnyomor-
ról, amelyet betetőzött a gyár elpusztulása. 
Szép munkásnovellája A hazatért13 is. Egy 
munkásasszony pincelakásában hozza világra 
gyermekét. Hirtelen, munka közben lepték 
meg a fá jda lmak. Varr t . Harminc krajcárért 
kicsi, gyermekeknek való halotti ruhákat 
készített . Ebből t a r to t t a el magát . Az 
abbamarad t munkájá t sógornője fo ly ta t ta . 
Késő éjjel zörgettek. Magas férfi lépett be, 
az újszülött apja. Hónapokig távol volt. 
Börtönben ült, t . i. a gyár felgyújtásával 
vádolták. Azonban kiderült, hogy-a gyúj to-
gató maga a tulajdonos volt, mert így 
akart megmenekülni a csődtől. A börtönben 
megviselt, összetört férfi boldog szeretettel 
nézte feleségét és az újszülött gyermekét. 
A novella egyszerű, szeretettel teli hangja 
kiemelkedő. A nélkülöző munkáscsaládot nem 
szertelen színekkel, hanem a valóság ecset-
vonásaival festi. Az elbeszélés epikus hangja 
élessé, ironikussá válik, amikor a gyáros 
aljasságáról í r : » . . . A tulajdonos a láng 
közé akart rohanni, azonban idejében hagyta 
magát lefüleltetni. Majd elmezavar tünetei 
mutatkoztak rajta, de midőn a biztosító társula- ' 
tokkal szerencsésen leszámolt, nagy fáradsággal 
visszazökkentették a rendes kerékvágásba. Egész 
világos elmével emelte a gyújtogatás vádját egy 
segédgépészre.« A munkás hathónapi küzdelem 
után kapta meg igazát, amikor »a gyárost, 
ki éppen Badenben pihente ki szörnyű ijedségét, 
egyenesen a langyos fürdő-kádból emelték ki 
a rendőrök és vitték az igazságszolgáltatás 
jeges zuhanya alá.« Ez a novella már teljes 
írói fegyverzetében m u t a t j a be Iványit. 

A majd másfél évtizedes újságírói munka 
gyümölcse érett meg utolsó, regényében. 
A püspök atyafiságd-ban. A regény először 

10 Arad és Vidéke, 1883. VII. 8 
11 Arad és Vidéke, 1884. XI. 9. 
12 Arad és Vidéke 1884. XI. 21. 
13 Arad és Vidéke, 1883. VIII. S. 

» 1888 őszén az »Alföld« című újság hasáb ja in 
-jelent meg, könyvalakban csak egy év 
múlva. Iványi élete főművét már betegen 
írta. Korábbi tüdőbaja kiújult , s a betegség 
a regényírás közben többször erőt ve t t 
r a j t a . Néhány hátralevő esztendejét fel-
vá l tva , hol a gyógyhelyeken, hol a szerkesztő-
ségek íróasztalánál tö l tö t te . Keveset ír már , 
Arco-i tárcái a gyógyulásban reménykedő 
bizakodását tükrözik. 

1891 őszén visszatért szülővárosába, Nagy-
váradra és az ot tani helyi lapnak lett a 
szerkesztője. Az újság politikai célkitűzéseit 
vázoló vezércikkében a polgári ha ladás 
igényeit fejtet te ki. Ez a hang nyi lvánul 
meg a hét eseményeit tárgyaló politikai 
tárcáiban is. Bár a haladásba vetett hi t te l , 
mégis maró öngúnnyal ír a polgárság erőt len-
ségéről : »megérdemeljük, hogy a született 
arisztokrácia lenézzen bennünket s legfeljebb 
arra érdemesítsen, hogy néha-néha. mint 
lövésre szalonka-rajnak, közibénk puffantson. 
A lövés után, a vér láttára zajgunk egy kissé, 
de aztán annál áhítatosabban, megrőkönyödöt-
tebben bámuljuk, páriaként porbaomolva é dicső-
fényes lövöldöző bramin-osztályt, mely raj-
tunk tapos... Mindazonáltal nem kell a 
reményről lemondani, hogy eljön már az idő, 
amikor, egy vagy más formában megkapja 
a leckét az egyenlőségi elv valósulásának minden 
címeres akadályozója. A mi pcttyhüdt energia 
nélkül való korunk után majd jön egy olyan 
másik, amelyben meglesz az ahhoz való férfias-
ság és keménység.. ,«14 

Iványi Ödön egész élete művében a ha ladó 
polgárság képviselője vol t . Joggal érezte 
elődjének és látta benne a vidéki polgári 
újságírás egyik harcosát Ady Endre. De e 
harcos író egészsége rohamosan romlott, sok 
szenvedés után 1893-ban, fiatalon, harminc-
nyolcéves korában meghalt . 

* 

A püspök atyafisága Iványi nagy írói 
bátorságáról tesz tanúságot . Témáját kora 
társadalmi életéből meríti . A püspök Bacsó 
Gergely atyafisága, a Bacsó-család, élősdi 
dzsentri népség. "Rokoni sáfárkodásukra 
bízott váregyházi püspöki birtokot tönkre-
tet ték, a püspök értékes műkincseit, föld-
jeit, erdejét tudtán kívül elkótyavetyél ték. 
Amikor Bacsó Gergely tudomás t szerez erről 
a szörnyű pusztításról, agyvérzést kap és 
meghal. A dzsentri siserehad, amely már a 
saját birtokán kívül egy püspöki bir tokot 
is felfalt, ú j áldozat után néz. Bacsó Kanuthoz, 
az ál lamtitkárhoz fordulnak nagy, m u n k a 
nékül jövedelmet hozó állásokért. Bacsó 
Kanut Bacsó Fülöpnek, a rokoni had vezér-

14 I. ö . : A hétről, Nagyvárad, 1892. V. 29'. 
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farkasának tanácsára igyekszik távoltartani 
magát a kérelmező rokonságtól. Nem önzet-
lenül ad ta ezt a jótanácsot Fülöp. Távoli 
tervei vannak az állami pozícióban lévő 
rokonnal. Hogy állandó pénzzavarán segítsen 
a már miniszter Bacsó Kanu t nevében 
közbenjárást vállal egy nagy építkezés 
ügyében. Ezért százezer forintot vesz fel. 
Eredményt azonban nem ért el. Az érzékeny 
veszteséget szenvedett bankár meg akarja 
buktatni Bacsó Kanutot . Fülöp közbevetette 
magát, halálos párbaj t vív és ezzel megmenti 
miniszteri rokonát a bukástól. 

A regény e néhány szóban ismertetett 
cselekménye a társadalom sokrétű ábrázolá-
sához vezet. Egyik újságíró bará t jának 
novelláskötete elé írt bevezetőjében lványi 
megjegyzi : »Nagy előnyük a zsurnaliszta 
íróknak, hogy az irodalmi kreálás folyamatán 
minduntalan szembe kell fordulniok a reális 
élettel és foglalkozni kell vele.«15 A fővárosi és 
vidéki újságírói munka nyú j to t t a az élmény-
anyagot regénye alakjainak megírásához. 
A vidék jellegzetes figurái bontakoznak ki az 
élősdi Bacsó-rokonság bemuta tása kapcsán. 
A magát képviselőnek megválasztatni akaró 
Bacsó Béni kedvessége a háza udvarán egybe-
gyűlt kortesekkel, a »féltucatos« Bacsó 
Dóri alázatos udvariaskodása a volt pálinka-
főző Piffl Tamás előtt, a vallás palástjába 
burkolt »Jó szív« és »Jó lélek« egyesületek 
frivol előadásai, a női ra jongás közép-
pont jában álló püspöki t i tkár a lakja mind 
az írónak a »reális élettel« való kapcsolatának 
terméke. Ugyanilyen reálisak a múlt század 
nyolcvanas éveinek Budapestjéről ábrázolt 
jelenetek is. A tőzsde »aranyborjú körül 
sustorgó« őrült káosza, a nagy pénzügyi 
és politikai terveket szövögető bankárok, 
a hatalmas kártyacsaták a kaszinóban, a 
parlamenti élet, a főváros sajtóerkölcsei és 
a kialakuló irodalmi élet egy-egy jellemző 
jelenetének bemutatásával élénkké és plasz-
tikussá tud ja tenni regényét. Ezenkívül Bacsó 
Kanut szerelmén keresztül megismerjük 
Bacsó Pétert , akit a család katolikus jésze 
iránti anarchikus gyűlölete ideig-óráig a 
társadalmi haladás táborába vezet. Az ő 
alakján keresztül, mondhatnók, m é g a magyar 
munkásmozgalomból is felvillant valamit. 

A regényt a korabeli olvasók nagy érdeklő-
déssel fogadták. Beszédes bizonyítéka ennek, 
hogy rövid idő leforgása a l a t t két újabb 
kiadást ért meg. Természetesen a kritika 
már tar tózkodóbb volt, tar ta lmi ismertetésén 
kívül legfeljebb arra szorítkozott , hogy 
egyes alakjai mögött megpróbálta az író 
mintaképeit megkeresni. Mikszáth Kálmán 
a Magyar Regényírók sorozatában újra 

16 I. Ö. : Előszó Sas Ede : Álarc nélkül c. 
kötetéhez. 

k iadta a művet és előszavában megjegyezte, 
hogy lványi »nyelvezete gondos, színes, folyé-
kony, élvezetes, formája elég könnyed, szer-
kezete átgondolt. Van érzéke a jellemző és a 
finom árnyatatok iránt. A mai társadalom 
nem egy jól rajzolt alakját kapjuk A püspök 
atyafiságában,«le A korabeli közönségsiker 
és Mikszáth elismerő véleménye után a 
regény, szerzőjével együt t a hivatalos iroda-
lomtörténetírás süllyesztőjébe került . Bár 
nyi lvántar to t ták , de a regény társadalom-
kr i t iká já t egyre inkább elsikkasztották. 
Császár Elemér »A magyar regény története« 
című művében17 kétségbevonja lványi rege-
nyének nemzeti jellegét. Várkonyi Nándor 
irodalomtörténetében1 8 már nem is v i t a t j a 
a társadalomábrázolás nemzeti vonásait , a 
figyelmet csak a lélekrajzra tereli. Ezek után 
ér thető , hogy a regénynek az 1940-es évek 
elején megjelent ú jabb kiadása egy-két 
újságkrit ikán kívül alig keltett fe l tűnést . 

lványi regénye, mint irodalmi örökségünk 
legjava, csak.napjainkban, a nép államában 
foglal ta el az őt megillető helyet. A püspök 
atyajiságá-шк ú j abb kiadása még jobban 
hozzásegíti népünket múlt jának, a múlt 
politikai és kultúrális haladásáért folyta tot t 
küzdelmének megértéséhez. Amennyire tanul-
ságos e regény még hibáival együtt is, annál 
zavaróbb és félreérthetőbb a regényt magya-
rázó előszó. Czibor János előszava magán-
viseli az eddigi Iványi-képek közös hibáját : 
csak magát a regényt vizsgálja, nem veszi 
figyelembe írójának művészi és politikai 
fejlődését. Czibor lványi novelláiról beszélve 
megelégszik csupán egy semmitmondó mon-
da t t a l , megállapítva, hogy »...a városi-
polgári élet új témái inkább csak tetszetős 
felületükkel mutatkoznak meg ezekben az írá-
saiban, a valóság mélyebb kérdéseit, bár 
sokszor észrevette őket, még elkerülte vagy 
csak érinti egy új szemlélet korai jóhiszemű-
ségével, s zavart tájékozatlanságával«,19 Termé-
szetesen nem fe ladata egy regény előszó-
írójának a teljes, részletes írói fejlődés meg-
rajzolása, de amennyiben a tárgyalt mű és 
írója fejlődése megkívánja, káros nem kitérnie 
erre is. Ennek mellőzése Czibor előszavában 
oda vezetett, hogy amikor beleilleszti lványi 
regényét kora többi alkotásai közé, arra a 
megállapításra ju t , hogy »a kritikai realizmus 
egy olyan Tolnaitót, Mikszáthtól eltérő fel-
fogásban jutott megoldásra Iványinál, mely 

16 Mikszáth Kámán: Előszó I. Ö. : A püspök 
atyafisága c. regényéhez. Bp. 1905. VIII. p. 
17 Császár Elemér : A magyar regény tör-
téne te . Bp. 1939. 354. p. 
18 Várkonyi Nándor : A modern magyar 
irodalom. Bp. 1927. 138. p. 
19 Czibor János : Előszó 1. Ö. : A püspök 
atyafisága c. regényéhez. Bp. 1952. VII. p. 
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az író magatartásában és ábrázoló munkájában 
egyaránt a pártatlanságra, a tárgyilagos szem-
léletre törekszik s ebből s felfogásból már eleve 
következik az írói állásfoglalás hiánya«.*0 

Ezt a különös realizmust azonnal el is 
kereszteli »tárgyilagosrealizmus«-nak, és hozzá-
teszi, hogy ez »Ű feltétlenül leghaladóbb írói 
módszer«. Ezzel talánazt aka r j a állítani Czibor, 
hogy az osztálytársadalomban, a kapitaliz-
mus korában élhet író, aki pár ta t lanul 
lebeg osztályok között és fölöt t? Nem, en-
nek lehetetlenségéről maga is megvan győ-
ződve és megfeledkezve megállapításáról, 
nyolc lappal később az élősdi dzsentrikről 
írva az alábbi mondatot ír ja le : »Vala-
hányszor előkerülnek a regény folyamán, 
Iványi is kilép szemléletének tárgyilagossá-
gából s szinte boldogan használja az irónia 
hangját«.21 

Ezekután rátér Czibor a regényelemzésére. 
Elemzése középpontjában Bacsó Kanut áll, 
s a vele kapcsolatban kifej tet t gondolatok 
köré csoportosítja a mű többi szereplőjét 
is. Többszöri visszatérő gondolata, hogy 
Iványi »regénye megépítésénél a városi polgár-
ság hősét, a polgár-államférfiú új alakját 
[Bacsó Kanuto t ] állítja a középpontba, ennek 
az új hősnek a személye és problémái adják meg 
azt a rendező elvet, amely szerint felméri a 
társadalom egészét«.22 Ehhez szintén több 
ízben hozzáfűzi, hogy Bacsó Kanut a polgári 
értelmiség sorából került a miniszteri székbe. 
(Elképzelése alátámasztására Czibor egy 
helyen megcsillantja annak lehetőségét is, 
hogy Bacsó .Kanut ábrázolásában Iványi 
előtt az első magyar polgári származású 
miniszter, Wekerle Sándor alakja lebegett. 
Wekerle azonban csak a regény megírása 
u tán 1889-ben lett miniszter). És vá j jon 
milyen eszközökkel harcolt ez a »polgári 
értelmiségi« államférfi Tisza Kálmán kor-
mányában a polgárság érdekeiért? Semilyen-
nel. »A polgári értelmiségi hős számára 
— írja Czibor — nem annyira gazdasági-
politikai téren jelentkeznek a kapitalista át-
alakulás kérdései, mint inkább csak az élet-
forma, az egyéni magatartás területén«23. 
Furcsa harcosa lehet az ú j társadalomnak 
— gondolja az előszó olvasója — és bizonyá-
ra a régi puritán polgárok késői ősét lá t ja 
benne. Ha tovább olvassa az idézett monda-
to t , akkor azt is megtudja , hogy miben 
állt Bacsó Kanut polgáriassága » . . . ha meg-
vizsgáljuk, miben is áll polgáriassága, legelőször 
is olyan eredményre jutunk, hogy őszinte 
erkölcsi felháborodással ítéli el a mágnás-
kaszinó kártyacsatáit.. ,«21 Az elemzésnek 
20 i. m. XIV. p. 
21 i. m. XXII . p. 
22 i. m. XII. p. 
23 i. m. XVI. p. 
24 i. m. XVI. p. 

ezt az eredményét ellenmondásokkal meg-
terhelve még azzal is kiegészíti Czibor, 
hogy több ízben emlegeti Bacsó Kanut 
züllött, érdemtelen dzsentri rokonságát , amély 
követeli, »hogy felemelkedő pályáján cipelje 
magával őt az új világ dolgos, becsületes 
hőse.«26 

Dzsentri vagy polgár végeredményben 
Bacsó Kanut? A kérdésre maga Iványi ad 
választ. A regény elején az ú j ál lamtitkár 
új fogatáról írva megemlíti, hogy a fé-
nyesre mosott lovak és a csillogó kocsi 
a püspök-nagybácsi a jándéka, de emellett 
arra is céloz, hogy Bacsó Kanut államtitkári 
kinevezésénél a magas egyházi méltóságban 
lévő rokon is közrejátszott . Néhány lappal 
később a kaszinói urak az újdonsül t állam-
t i tkár szerencséjéről bfeszélve megemlítették, 
hogy a püspök bérbeadja Bacsó Kanutnak a 
váregyházi püspöki birtok egyik nagy ura-
dalmát. Erre azért volt szüksége, hogy 
anyagi helyzetét állásához méltó színvonalra 
tudja emelni. A regény folyamán később a 
már miniszterré lett Kanutról megjegyzi az 
író : »Az udvarnál is jó szemmel néztek rá 
— az egyetlen miniszterre, akinek, mint 
tartalékos huszártisztnek, bizonyos, a katonai 
szellemű legfelsőbb körökben előnyére tudott 
katonás tempói voltak, s aki, mint kitűnő 
lovas, résztvett az udvar vadászataiban.. л 
Ez a néhány, az író jellemábrázolásából 
kiragadott példa világosan m u t a t j a , hogy 
Bacsó Kanu t alakjában szó sem lehet 
arról a feltételezett írói szándékról, amely 
szerint a miniszter polgári származású és a 
polgárság törekvéseit képviselné. (Meg-
jegyzésül, ha már polgári értelmiségit kere-
sünk a regényben, ennek képviselője csupán 
Veron, a munkájá t szerető, megalázott 
tanítónő, aki t Czibor Helytelenül kispolgár-
nak jelez.) A regénynek — kivéve az egyik 
parlamenti jelenetét, ahol Bacsó Kanut 
visszautasít egy rágalmazást és ezzel saját 
magának biztosítja a miniszteri széket — 
nincsen egyetlen olyan részlete sem, amely 
a politikai élet porondján muta t j a be a 
főhőst. Nem vesz cselekvően részt abban a 
politikai körképben, amelyet Iványi felvázol. 
Bacsó Kanutról kialakult képünkben első-
sorban emberi vonásai kerülnek előtérbe. 
Az író mindenekelőtt b e m u t a t j a a rangbéli 
emelkedés, a pozíció-biztosítás vágyát. Jel-
lemző jelenet, amikor a regény elején a 
korzó terraszán a gondjaira bízott proletár 
gyermekeket eteti, azon gondolkozik, hogy 
ez vá j jon nem árt-e politikai hírnevének. 
Arra az eredményre ju t , hogy nem, sőt 
»demokratikusságának híre növekednék s azzal 
együtt — a népszerűsége is.* Nefti válogatja 
meg azokat az anyagi eszközöket sem, 

21 i. m. X I X . p. 

3 Irodalomtörténet 113 



amellyel egyre növekedő személyi kiadásait 
biztosí that ja . A börzén játszik, az első 
alkalommal, amikor Bacsó Fülöp ká r tyán 
nyert pénzt ajánl fel kölcsöne törlesztésére, 
visszautasít ja, mert t u d j a , hogy vér t apad 
a pénzhez, a veszteség miatt öngyilkos 
vére. De amikor más alkalommal a bankár tó l 
kapot t , megvesztegetésre szánt pénzt meg-
osztja Fülöppel eszébe sem jut , hogy a pénz 
eredete után érdeklődjék, hanem elfogadja . 
Bacsó Fülöp válik Kanu t sorsa i rányí tójává 
szerelme terén is. Kanu t szerelmes Veronba, 
Bacsó Péter lányába, feleségül akarja venni . 
Amikor azonban Fülöp rádöbbenti , hogy 
csak úgy tudja fenn ta r t an i magát , ha 
gazdagon nősül és választásul Oridi Biás 
lányát és milliós hozományát ajánlja, Bacsó 
Kanut nagy lelki tusa u tán lemond Veronról 
és eljegyzi a milliomoslányt. Csak a k ipa t t an t 
botrány akadályozza meg a házasság meg-
kötését. 

Valószínűleg Bacsó K a n u t a lakjának ezek 
a jellegzetes vonásai a lak í to t t ák ki Cziborban 
azt a gondolatot, hogy a főhős emlegetett 
polgársága csupán erkölcsi síkon nyilvánul 
meg. Mivel helytelenül elemzi a regény 
főhősét, a regény egészének értékelése is el-
hibázott . Bacsó Kanutot , mint a polgárság 
»születő illúziói« kifejezőjének tekinti, és 
ebből kiindulva szerinte az egész regény 
cselekményét ezek az illúziók vezetik. 
A regény egészét értékelve a következő 
eredményre j u t : » . . . megtörténik az a 
ritkábbfajta írói félrefogás, hogy a jellemükben 
és körülményeikben tipikusan megteremtett 
hősök sorsa a cselekmény folyamán fokozatosan 
lesiklik az események reális útjáról s mire 
elérkezik a jövőt jelző megoldásig, már az 
illúziók álomvilágában jár«.2» Ez a megállapí-
tás csak részben helytálló. A regény végén 
Bacsó Kanut azzal, hogy tudtán kívül 
belekeveredett a panama-ügybe, közel áll 
a bukáshoz, csak Fülöp hirtelen, önfeláldozó 
halálos pá rba ja és nyi latkozata menti meg. 
Gridi Biás lányával az eljegyzés már a 
közelgő bot rány előszelére felbomlott . Kanu t 
számára újból szabad az út Veronhoz. 
Bacsó Péter elégtétellel veszi tudomásul a 
miniszter-rokon visszatérését leányához.Czi-
bor számára, aki Bacsó K a n u t o t a regény 
elejétől a polgári eszmék cselekvő képviselő-
jének tekinti , a regény végén teljesen Fülöp 
irányítása alá került regényhősről úgy lát ja , 
hogy az az illúziók világába merül t . Az előbb 
elmondottakból azonban k i tűn t , hogy Kanut 
passzív hőse a regény politikai eseményeinek, 
így csupán az tekinthető illuzórikusnak, 
hogy Bacsó Kanut a panama-bot rány emlí-
te t t elsimítása után is megmaradha to t t 
miniszternek. 

» í. m. XIII . p. 

Bacsó Pé ter a lakjának félreértése is hoz-
zájárult ahhoz, hogy Czibor a regény meg-
oldását álomvilágban járónak tekintse. Róla 
a következőket írja : »Bacsó Péter alakjának 
írói megfogalmazását úgy nevezhetnénk, hogy: 
f é l r e t i p i z á l á s . Az író a szocialista 
munkásmozgalomnak éppoly tipikus hősét 
akarta megteremteni benne, mint ameny-
nyire tipikusnak mondjuk Biás Máté bank-
vezérnek, az illúziók "nyersanyagából" azonban 
nem futotta többre a lázadó kispolgár egyébként 
élethű és nagyjából rokonszenves típusára«.27 

Ezt feltételezni Iványiról túlzás.. Lát tuk, 
hogy Frankel Leóval való megismerkedése 
hatással volt rá, írásaiban ábrázolta a 
munkások életét (ez a regényében is meg-
nyilvánul, amikor leállított gyárakról és 
nyomorában részeges munkásról ír). A szer--
vezeti munkásság célkitűzéseit azonban nem 
értette meg. Erre mutat az 1892-es nagy-
váradi má jus 1 -vei kapcsolatos írása is, amely-
ben egyaránt üt a munkásmozgalomra és az 
államhatalomra is. Bacsó Péter nem a 
munkásmozgalom »félretipizált hőse«, ha-
nem a dzsentri család lecsúszott, anarchista 
kispolgára, aki t a gazdag rokonság elleni 
gyűlölete j u t t a t el ahhoz, hogy a munkás-
mozgalom ideológiájából a maga anarchikus 
nézeteit látszol, g támogató gondolatokat 
átvegye. 

Visszatérve a regény befejezésének problé-
májához, a regény első, az újságban meg-
jelent és a későbbi könyvben közölt változata 
között lévő eltérés azt muta t j a , hogy Iványi 
maga is vívódot t a végső megoldással. 
A korábbi változatból a stiláris javításokon 
kívül több olyan részt ki kellett hagynia, 
amelyek éles politikai mondanivalójuk miatt 
nem kerülhettek be a könyvformában meg-
jelent regénybe. így -pl. az ú j kiadás 25. 
lapján a képviselők műveletlenségéről írva 
megjegyzi, hogy még azt sem tud ják , hogy 
hol van a kép tá r . Ehhez az első változatban 
hozzáfűzte : »A királyok képcsarnoka ! Az 
egészen más ! Azt bezzeg nézik, frekventálják 
egész éven át. A koronák tetején kezdve meg a 
szemlét s az amatőr lázas kíváncsiságával 
lesve, hogy tök lesz-e, avagy makk?« Vagy egy 
másik helyen teljes egészében kihagyta azt 
a részt, amelyet az ellenzék látszatellenzéki-
ségéről írt : »Neki [Bacsó Péternek] szalon-
ellenzék vagyunk, csupa illendőség és glaszé-
kesztyü. Jó és becsületes politikát az utcán 
csinálhatni«. A regény az első vál tozatban 
Bacsó Fülöp halálával végződik, aki újból 
közelhozza egymáshoz az általa szétszakított 
szerelmespárt, Kanuto t és Veront. A befejező 
jelenetben Apostol Máté, az ellenzék vezére 
és Kanut j óba rá t j a interpellál a miniszter-
elnökhöz a panama-botrány ügyében. Meg-

27 i. m. XXVI. p. 
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nyugodva veszi tudomásul, hogy Bacsó 
Kanutnak nem volt szerepe abban. A regény 
utolsó soraiban Kengyel Valér morális buká-
sáról olvashatunk, aki arra a hirre, hogy 
természetes testvére és ádáz ellensége, Kanut 
feleségül veszi Veront, teljesen összeomlott. 
Ez a befejezés — noha a törés itt is megvan, 
Bacsó Kanut itt is megmarad miniszternek — 
kevésbbé viszi a regényt happy-end-hez. 
A későbbi változat befejezéséről ezt már 
kevésbbé mondhat juk el, de Veron ábrázolása 
szempontjából teljesebb. Bemutat ja Iványi, 
hogy azok a megaláztatások, amelyekben 
Kanut Veront részesítette, nem múltak el 
nyom nélkül lelkében, csak az anvaság 
érzése oldja fel teljesen. 

Iványi nagyszabású regénye nemcsak kora 
társadalmáról ad szélesen ábrázolt képet, 
hanem az egész korrajzot belehelyezi a 
nyolcvanas évek feszült világpolitikai esemé-
nyeibe. Szó van a regényben a galíciai 
határvillongásokról és II. Sándor cár meg-
öléséről. E nagy t émá t méltó köntösbe öltöz-
tet te az író. A regény szerkezete figyelemre 
méltó. Az első száz oldalon jellemző, sors-
döntő jeleneteken keresztül mu ta t j a be 
a lakja i t . Legfeszültebb része a műnek azok-
nak a jeleneteknek sora, amelyekben bemuta t -
ja az élősdi Bacsó-rokonságot a maguk min-
dennapi semmittevésükben, akiket a jelenet 
végén szoborrá merevít a püspök haldoklá-
sának híre. Ilyen előkészítés után indul meg 
valójában a regény cselekménye. A gondosan 
szerkesztett regény stílusa is figyelemre 
méltó. Nem érzéketlen Iványi a dinamikus 
jelenetek ábrázolása iránt sem. Plasztikus 
a munkából hazasietők délutáni képe. Egy 
másik jelenetben szemünk elé varázsolja 
a Múzeum-kert koratavaszi délelőttjének 
hangulatát . Az éjszakai Duna háborgó, sötét 
hullámainak leírásával egyúttal kifejezi hőse 
lelkében dúló érzelmi viharokat is. írói 
képei, fordulatai kifejezőek, keresetlenek. 

A szegény proletár-gyermekek megjelenését 
a fényes úri korzón így jelzi : »A mezítlábas 
invázió, gyanakvó, kémkedő tekintetek között, 
mint a tarlón átvonuló nyúlcsalád... nyomult 
előre«,. A miniszteri vizsgálat hírére szét-
rebbent Bacsó-rokonságról így ír : »A jég-
eső nem verhet jobban szét piacot, mint ahogy 
a családi nagy tanács szétrebbent.« Képeivel 
ironikusan jellemzi szóban forgó alakjait . 
Eriing bankárról megjegyzi : »Telivér bankár 
volt. A számok, összegek úgy hatottak rá, 
mint a trombitaszó a katonalóra : csupa fül 
és figyelem lett.« A helyzet jellemzésére néha 
egy jól megválasztott szóval is megfelelő 
hangulatot t ud teremteni. A táncoló Bacsó 
Kanutról írja : »Az estély közönsége, mely 
még soha nem látott keringető minisztert, 
majdhogy meg nem tapsolta a kegyelmes úr 
hőstettét.« Joggal írta Iványiról halála után 
Mikszáth : »Nagyobb kár a fácskáért , melyen 
csak egy szem cseresznye termet t , mint 
amely már meghozta sok évben a maga 
gazdag termését.«28 

A regény újabb kiadásával kapcsolatban 
még csak egy megjegyzésem van : helyes 
lett volna ehhez a kötethez is szómagyaráza-
tot fűzni. Iványi is, mint századvégünk leg-
több írója, számtalan ma már elfelejtett szót 
használ. így például meg kellett volna 
magyarázni, hogy a konstábler jelentése 
'rendőrbiztos' ; barettá-é ' s apka ' ; sinecurá-é 
'kevés munkával járó hivatal ' . Ezeknek a 
nagyrészt idegen szavaknak megmagyarázá-
sán túl határozottan félreértést kelt az 
olvasóban a proletár szó használata. Bacsó 
Péter több ízben beszél proletárvér-ról, 
proletár fattyú-ról, proletár lány-ról. A proletár 
szónak ebben az időben a mai jelentéssel egy-
ídőben lecsúszott, elszegényedett, idegen 
szóval : deklasszált jelentése is volt. Ilyen 
értelemben használja Csiky Gergely is egyik 
drámája címeként (»Proletárok«). 
1952. Rejtő István 
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28 Mikszáth Kálmán : Előszó I. ö . : A püspök atyafisága c. regényéhez. Bp. 1905. VII. p. 
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