
ki a magyar irodalmi tudatból, múltunk egyik nagy értékét veszítenénk el vele, és itt volna 
az ideje, hogy végre teljes és méltó magyar fordításban szólaljon meg. Hadd ismerje meg. 
és gyűlölje meg belőle népünk még jobban azokat az urakat , akik évszázadokon keresztül 
csak kizsákmányolói, elnyomói és a haza pusztítói voltak, és hadd tanuljon népünk a XVI , 
század török ellen küzdő hőseitől még nagyobb hazaszeretetet és emberséget. 

« 

NAGY MIKLÓS 

JÓKAI MÓR: SZEGÉNY GAZDAGOK* 

A »Szegény gazdagok« megszületése nem véletlenül esik az 50-es évek végére. Jóka i t az 
50-es évek elejétől fogva vonzza az erdélyi történelem, amelyben a nagy nemzeti veszedelmek 
között is helytálló magyar életerőt csodálja meg. Ez az érdeklődés azonban nem korlátozódik 
a múltra ; hiszen 1853-as egyhónapos erdélyi körút ja a lat t arról is meggyőződhet, hogy az 
elnyomatás idején is éberen él a hazafias szellem a külön császári tar tományként kezelt ország-
részben. Nem győzi csodálni : » . . . a szorgalmas, becsületes népet, mely oly szerelmes határaiba 
miként hajdan«, ír ja Kolozsvárott 1853 május 11-én.1 A főnemesség kulturális és társadalmi 
hivatásáról táplál t illúziói csak elmélyülnek a magyar színpadot és irodalmat pártoló erdélyi 
nagybirtokosok, — a Mikó Imrék és társaik —• lá t tán. Bencencen 1853 május 16-án fel is 
jegyzi naplójába : »Erdélyben a felsőbb arisztokrácia körében a nemzeti szellem nem érzi 
magát jövevénynek.«2 Ez az 1853-as út, Cserei és más erdélyi krónikaírók olvasása, feleségének 
és barátainak, köztük Szilágyi Sándornak, a 49 utáni esztendők legvállalkozóbb kedvű kiadó-
jának, elbeszélései nyomán egy egész csokorra való különféle jellegű Jókai-novella terem az 
50-es évek derekán. Akad közöttük heroikus történeti tárgyú ( A nagyenyedi két fűzfa) humoros 
zsánerkép, ( Az örmény és családja) és népmonda ( A tengerszem tündére). Közös jellemzője 
e novelláknak, hogy Erdély többi népcsoportjai, szászok, örmények mind felbukkannak már 
bennük, csak a románok hiányzanak még. 

Az erdélyi románok mindennapi élete nem is igen kap helyet művészetében a »Szegény 
gazdagok« előtt. Bevonulnak ugyan novelláiba a törökellenes szabadságharcok, elsősorban 
Tudor Vladimirescu felkelésének hősei (Jordáki feje, 1857) s a krimi háború meggyorsította 
havasalföldi román ébredésre is felfigyel ( A bojár leány, 1855), de az erdélyi román életet még 
csak a 48-as események fantasztikussá festet t változatában ( A Bárdy-család), illetőleg egy-egy 
népköltésre visszamenő mesés hangulatú elbeszélésben lá t ja (Egy haramiabanda a havason, 
Reparált lelkek, mindkettő 1858). A változást i t t az 1858 októberében Arad és Zaránd megyé-
ben t e t t utazása hozta meg. Ez az út nemcsak a legendás Fat ia Negrára vonatkozó történetek 
egész sorával, s a havasok életével ismertette meg, hanem megerősítette abban a meggyőződésé-
ben, hogy az 1849-i tragikus román-magyar testvérharcot el lehet, és el is kell felejteni. A múl t 
sebei, a kölcsönös kegyetlenségek emlékei még elevenek Abrudbányán, a hegyekben Vasvári 
Pál s ír ját mu ta t j ák meg neki, de nem kis számban tárulnak már elébe a közös elnyomástól 
szorongatott magyarok és románok kibékülésének jelei. Egy román nemesnél Topánfalván 
32 magyar író arcképét pillantja meg, találkozik a nehéz önvádtól gyötört és búskomorrá let t 
Avram Jancuval , akinek nagybáty ja éji szállásra marasztja vendégszerető házában, t anú ja a 
magyar és román középosztály közös ünnepségének, a híres Detonátán. 3 

* Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954 (Jókai Mór Válogatott művei). Saj tó 
alá rendezte : Kozma Géza. Illusztrálta : Szántó Piroska. 

1 Kiadva Kristóf György : Jókai napjai Erdélyben. Kolozsvár, 1925. 
2 Kristóf id. mű. 
3 L. More. patr io. Regényes kóborlások Erdélyben. Kiadva Kristóf id. művében. 



Nemcsak elméje, hanem szíve is megnyílik a román történelem keserves századai előtt, 
s az abrudbányai Csetátye-barlangban ennek a múltnak üzenetét érzi : »Ezt az egész hegyüreget 
a római hódítók ásat ták a legyőzött román nép fiaival : minden szikla, ami i t t szédelegve függ 
fejünk felett, annak a keserű nyomásnak emlékjele ; . . . el lehet mondani, hogy a Csetátye 
ürege egy roppant sír, amelyben a propraetorok katonai millióit temet tékel a dák népnek,amely-
be eltemették annak szellemét, öntudatá t , múl t ja emlékeit.« A fennálló viszonyok között termé-
szetesen nem lehet valamely kidolgozott programja a románsággal való együttélésről, két 
dolgot azonban már ha tá ro :o t t an leszögez az évtized végén. Az egyik az 1849. évi ellentétek 
elfelejtése : »Mi hagyjuk bezöldülni szépen a szomorú évek s í r já t ; s felejtsük el a tényeket, 
de tar tsuk meg belőlük a tanulságot.«4 Ennél is fontosabb az, hogy hangsúlyozza : a szomszé-
dos népek kul túrá já t nem szabad lenéznünk, hanem ismertetnünk kell, különösen az irodal-
mukat . Érdemes idézni ilyen vonatkozásban »A magyar irodalom missioja« с. a Magyar Sajtó-
ban 1857 nyarán megjelent cikksorozatának két mondatá t : »A tudományos emberek eddig nem 
csökkentették a nemzeti ellentéteket, hanem csináltak olyan emberekből, akik egy föld kenye-
rét eszik, halálos ellenségeket, holott kezünkben lett volna az eszköz azokból jóbarátokat 
c s iná ln i . « . . . »A magyar irodalom másik missioja szerintem a kisebb li teratúrák ismertetése.«6 

Természetesen nem egyedül Jókai gondolkodik méltányosan a nemzetiségi kérdésben, 
hanem a nemesi liberalizmus jelentősebb képviselői is (Eötvös, Gyulai, Kemény), nem is 
említve a fiatal radikálisabb nemzedék tagja i t (Vajda, Zilahy). Az abszolutizmus elleni küzde-
lem összeköti a magyarok érdekeit a többi népcsoportokkal s különösen Bach bukása után sűrűn 
követik egymást a baráti lépések mindkét részről. Zilahy Károly 1859-ben a Vasárnapi 
Újság hasábjain »Hazai tájleírások és népviseletek« címmel merőben a románokról i", ma jd 
egy évvel később »Jávorágak túl ahegyről«címmeldélerdélyi útleírást közöl a Magyar Saj tóban. 
Kolozsvárt a román népdalokat is előadó Reményi hangversenye alkalmából kölcsönös barátko-
zásra kerül sor 1860 július 28-án, részben szintén Zilahy kezdeményezésére. A napilapok 
— köztük a Magyar Sajtó — számos román részről küldött nyilatkozatot közölnek, melyek 
megfelelő nemzetiségi jogok megadása esetén biztosít ják a magyar nemzetet hűségükről, az 
elszakadási törekvések félretevéséről. (Pl. Magyar Saj tó 1860 augusztus 11. és 1860 dec. 12.) 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a románság iránti növekvő érdeklődésben része lehetett 
azoknak a sikereknek is, amelyeket a Dunai fejedelemségek (Havasalföld és Moldva) a nemzet-
közi politikában elértek, s amelyek 1859 január jában a modern román állam megalakulásához 
vezettek. Az emigráció felvette a kapcsolatokat a haladó román körökkel és nyilvánvaló, 
hogy az emigráció felé tekintő magyar politikusok és írók is egyre figyelemreméltóbbnak 
ta r to t ták a török igát fokozatosan lerázó román nemzet erőfeszítéseit. 

Az erdélyi románság ábrázolása nagyrészt az itt vázolt politikai-társadalmi folyamatok-
kal párhuzamosan izmosodik meg irodalmunkban. Ormós Zsigmond 1858-ban kétkötetes 
regényt ad ki »A banya sziklája« címmel, amely a bánsági románokról szól.6 Jósika Miklós 
»Egy magyar család a forradalom alatt« lapjain több fejezetet szentel az 1848. évi erdélyi 
román mozgalmaknak, P . Szathmáry Károly »Erdély vészcsillaga« c. regénye az 1599-es év 
mozgalmas eseményeihez, Vitéz Mihály vajda és Báthory Zsigmond küzdelmeihez vezet vissza. 
A másod-harmadrendű írók kísérletei közül, amelyeke^Veress idézett műve részletesen felsorol, 
magasan kiemelkedik Jósika és Jókai román vonatkozású irodalmi munkássága. Joggal mondja 
róluk Veress kiváló műve francia nyelvű bevezetésében : »Par l 'oeuvre de ces deux romanciers 
les Roumains à peine connus devinrent sympathiques dans la l i t térature hongroise, qui com> 
menca à s'occuper de leur vie simple et de leurs coutumes.« (»Ennek a két regényírónak a mun" 

4 Kristóf id. mű 112. 1. 
5 Id. hely 166. sz. 
6 Részletes ismertetésé t 1. Andrej Veress : Bibliográfia Romána — Ungara, III . kötet 
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kásságán keresztül az alig ismert románok szimpatikussá vál tak a magyar irodalomban, 
amely foglalkozni kezdett egyszerű életükkel és szokásaikkal.«) (Id. mű XIII . 1.) 

Ilyen előzmények után mintegy az idő teljességében a szerző élményeiből s a magyar 
abszolutizmusellenes hazafias mozgalmak nézeteiből táplálkozvajelenik meg a »Szegény gazda-
gok«. Létrejöttében nagy szerepe volt annak is, hogy Jókai ekkor már erősen bíráló szemmel 
nézte az arisztokráciát, mely alkalmatlannak bizonyult a Széchenyi-féle program folytatá-
sára, az ország polgárosodásának vezetésére. A várt Kárpá thy Zoltánok és Szentirmay Rudolfok 
helyett 1857-ben azt kell tapasztalja, hogy a főnemesség vétkes hanyagsággal fogadja a Magyar 
Tudományos Akadémia megsegítésére indítandó egy millió forintos gyűjtés eszméjét, sőt 
cinikus módon még Széchenyire hivatkozik, aki — szerintük — óva intett a túlságos sietség-
től az ilyen kezdeményezésekben.7 Még elkeseredettebben szemlélhette 1860-ban az ókonzer-
vatív mágnások 1848 ellenes, nyiltan feudális poli t ikáját . 

A változás elsősorban a regények eszményi hőseinek megváltozott társadalmi helyzeté-
ben mutatkozik : többé nem a reformer nagybirtokosokat állít ja középpontba, hanem' az 
értelmiséggé váló köznemesi i f jakat , Fehér Gyulát, (Felfordult világ), Garamvölgyi Aladárt 
(Az új földesúr), a Politikai Divatok Pilvax kávéházban tanyázó f iatal jai t . A »Szegény gazda-
gok« legrokonszenvesebb férfialakja is Vámhidy Szilárd, a szegény ügyvédbojtár s mellette 
Satrakovics Gerzson, a jómódú vidéki köznemes. De szembetűnik a közelmúlt »Egy magyar 
nábob«-tól és »Kárpáthy Zoltán«-tól lassan eltérő bemutatása is. Többé nem a konzervatív, 
de nemzeti érzésű alakok megváltozását veszi tollára s a hazafiatlan, önző kozmopolitizmus 
képviselőit sem a Kárpá thy Abellinóhoz hasonló komikus gavallérokban ábrázolja. Ezek 
szerepét az udvarhű, látszólag igen európai főhivatalnokok (a Mire megvénülünk Bánokházyja, 
az Új földesúr Grisákja) és a néptől kasztként elzárkózó sznob bankár-rétegek (a Lapussák, a 
Szerelem bolondjai-ban Lemming) veszik á t . Természetesen a »Szegény gazdagok«-at nem lehet 
egysorba állítani a Politikai Divatokkal, a Szerelem bolondjaival, s tb. hiszen a nemzeti kérdé-
sek, az aktualitás, nem jelenik meg benne oly közvetlenül, mint amazokban. Első pillantásra 
talán hajlandók is volnánk a regényt inkább az író korai, illetőleg a 80-as években írt kalandos 
történeteinek csoportjába illeszteni, hiszen nemcsak meséjével, hanem a környezetrajz 
exotikusságával is erősen fel akar ja kelteni az érdeklődést. (Pl. a Lúcsia-barlang). De ez a 
megítélés mégis elvinne a helyes irányból. Az említett regényekben a bűnügyi rész egészen 
önálló életet él ; alig van társadalmi szempontból leleplező ereje, inkább csak a nemzetközi 
bűnszövetkezetek izgalmas krónikájának nevezhetők ezek a művek. ( A lélekidomár, Akik 
kétszer halnak meg stb.) Hősei itt nem puritán erkölcsű öntudatos polgárok, mint a vagyont és 
az úri kegyet lenéző Vámhidy, hanem ezermester detektívek, a nehéz nyomozások művészei, 
A rossz, amit ezek irtanak, nem a magasabb rétegek céltalan, a közösségi erkölcstől nem korlá-
tozott életmódjával függ össze, hanem a romantika desztillált gonoszsága, esetleg éppen a 
lázadó törekvések eltorzulása. (Lásd a két említett regény fegyenclázadásait, illetőleg a párizsi 
kommün rajzát A lélekidomár-Ъап). 

A »Szegény gazdagok«-ban nemcsak Fat ia Negra áll pőrén előttünk, hanem Hátszegi 
báró is : az olvasó megérezhette, hogy az arisztokrácia pénzzel és vérrel hazárdul játszó 
életstílusa, féktelen élvezetvágya, minden bensó'ség nélküli családi élete, egy osztály betegségé-
nek, végromlásának jele. Annál is inkább így áll a dolog, mert a báró rossz tulajdonságai 
éppenséggel nem egyedülállóak. Jókai hangsúlyozza Kengyelessyék könnyelmű házaséletét, 
képmutatását , az egész aradmegyei előkelő társaság érdektelenségét minden közügy iránt, 
legyen ez akárcsak egy közveszélyes bandita kézrekerítése. / 

Fel tűnő különbséget látunk a »Szegény gazdagok« és a későbbi kalandos művek között, 
ha megvizsgáljuk azt, kik segítenek bennük leleplezni a gonosztevőt. Vámhidy szövetségese a 
hűségesen megrajzolt havasi román nép és a reformkor haladó vármegyéje.A késői regények-

' Magyar Sajtó, 1857. július 11, 13. 
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ben szó sincs ilyen népi háttérről, vagy pedig az teljesen különc és elmosódott motívum marad 
Például az »Akik kétszer halnak meg« szlovák faluja , amely segít a rablósereg elűzésében 
Illavaynak, teljesen kidolgozatlan marad, és olyan különc mot ívumokat muta t fel, mint a 
cicerói latinsággal szónokló öreg szlovák földműves. Már Sőtér Is tván a Magyar írók sorozat-
ban megjelent 1941-es Jókai tanulmánya r ámuta to t t »A lélekidomár« egyik fő gyengeségére, 
arra, hogy Jókai i t t ». . . túlvilági képességekkel bíró hőst helyez a bűnügyi bonyodalom 
középpontjába.«8 Az emberfeletti, misztikus hatalom, amely már Adorján Manassé meg 
Tatrangi f igurá jában is felbukkant , i t t annál visszásabb hatás t tesz az olvasóra, hiszen nincse-
nek meg azok a nagy nemzeti és emberi célok, melyek igazolnák az értük küzdő hős jelképpé 
válását . De nemcsak a nemzeti törekvések legendateremtő ereje hiányzik belőlük, hanem az 
a nagyszabású anekdotikus realizmus is, amely korábban oly kápráztató bőséggel idézte fel a 
patriarchális magyar élet képéit. Ezek a tör ténetek annyi ra jdegen , gyakran keresetten külön-
leges hatásvadász környezetben zajlanak le, hogy az anekdotát egyáltalán nem lehet segítségül 
hívni festésükben : ugyan mit tehet az anekdotikus Jókai a cirkusz ar t is ta t rükkjeinek, vagy . 
a francia főnemesek szalonjainak légkörében? (Lásd Opatovszky szerelme Atalanta ar t i s tanő 
i ránt az »Akik kétszer halnak meg«-ben.) 

Viszont a »Szegény gazdagok«-ban van legendateremtő erő, ha ez nem is a nemzeti 
pátoszból táplálkozik. Arany János a regény 1861-ben megjelent, sokáig feledésbe merült, 
ki tűnő bírálatában muta to t t r á a r ra , hogy Jókainál : »nemcsak az elbeszélés maga, hanem a 
képzelet egész munkálkodása a népmesék szellemében megy véghez.« Ez a népmesei szellem 
kívánja a már semmilyen törvénytől sem félő, az aranyéhségtől eszeveszetté vált rablólovag 
bukását . (Egyébként — mint ugyancsak Arany í r ja—, éppen nincs indokolva, hogy a végső 
pillantaban miért lesz öngyilkos Fat ia Negra, miért nem üldözőjére süti pisztolyát.) E nép-
mesei szellem kívánja, hogy a démoni rablóvezér legyőzője mindenekelőtt tiszta jellem legyen, 
valóságos sárkányölő. Ezt az erkölcsi páncélt, amely az eszményített, de azért nem valószínűt-
len magasságba emelt i f jú t körülfogja, így érezteti az író : »Az egyik vívó a hírhedett kalandor 
volt, atlétai testalkattal , kinek bátorságában a hőst lehetet t bámulni, ki soha legyőző ellenfélt 
még nem talált; a másik bajvívó pedig egy íróasztal mellett tengődő ifjú, gyöngébb tes ta lkat ta j , 
kinek tán akkor volt először életében kiköszörült kard a kezében, s kinek semmi egyéb előny e 
nem volt ellenfele fölött, mint a becsületes ember bátorsága a vétkes ellen.«9 

De a népmesék sugara vetődik a többiekre is, amikor szembeszállnak a fekete álarcossal : 
Juon Táré vakon is elhárítja a rablóvezér legveszélyesebb cselét, Anica sértet t büszkeségében 
erős férfiaktól is rettegett merész tet tekre vállalkozik. Nem csekély eredménye Jókai demokrat-
izmusának, hogy egy feleségét védő hegyi pásztort állít szembe a kettős életű ar isztokratával . 
Összecsapásukat végiggondolva lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson az »Egy magyar nábob« 
ama jelenete, ahol Kiss Miska birkózik Kutyfalvi Bandival. Csakhogy i t t Juon sokkal egyértel-
műbben hordozza a demokratikus irányeszmét, mint az úri világba beolvadó Kiss Miska, s 
erkölcsi fölénye ellenfelével szemben összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint Kiss Miskáé 
volt .Juon, Anica, Mariora romantikus eszközökkel megformált, de az erdélyi románság alapos 
ismeretét tükröző alakok és nagyonis igaza van Veressnek,aki műve III-ik kötetében két helyen 
is elismeréssel adózik megteremtésükért Jókainak. »Jósika est dépassé toutefois par Jókai , qui 
dans son roman «Les pauvres riches» dont le sujet est tiré des montagnes de Hunedoara, décrit 
magistralement des types roumaines«!10 (»Jósikát mindenesetre felülmúlta Jókai, aki a »Sze-

g é n y gazdagok« c. regényében — amelynek tárgyát a hunyadmegyei hegyekből ve t te — 
mesteri módon rajzol román típusokat.«) Ugyanő másut t kiemelkedő alkotásnak mondja a 
regényt ( . . .»formeaza una din operele cele mai de frunte«), amelyben művészileg igaz típusok és 

s 134. 1. 
9 Nemzeti Kiadás, 381. 1. Az oldalszámok a továbbiakban is erre vonatkoznak. 
10 ld. mű XIII . 1. 
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események találhatók (»ce tipuri si în tâmplâr i adevárate«.11). Valóban, az írói toll nemcsak a 
nagy szenvedélyek hordozóit ábrázolja a román alakok között, hanem felvázol néhány min-
dennapi embert is : Maccabescut, a magyar nemességére büszke kocsmárost, Tobica Gligort, 
a gyáva »falu hadnagyát«, a dúsgazdag öreg Onucot. 

Bár Jókai a romlott főúri világgal szemben a parasztság egészséges erkölcseit féltő 
szeretettel írja le, (milyen más Juon leánykérése, mint Hátszegi báróé) nem feledkezik meg 
egészen a román falvak elmaradottságáról és szegénységéről sem. A kapzsiság és a szegények 
tiszta szerelme harcol már a geinai leányvásáron is, de különösen a derék, asztaloslegényből 
lett pópa, Ruben Tódor mond keserű igazságokat : »Nekünk is vannak milliomosaink, nem, 
csak Moldvában, de Erdélyben, a Bánátban sőt Pesten is. Azok is szeretnek vele kérkedni, 
hogy ők románok, de Csak a magyar urakkal szemközt ; de azért gyermekeiket franciául 
neveltetik, de azért falvaikban össze hagyják omlani az iskolákat, s tudományos intézeteiket 
tengődni engedik. . . Senkiben oly fá jdalmasan nem esett csalódnom, mint Hátszegiben. . . . 
Mit tehetet t volna szegény népéért, ennyi gazdagság mellett? és mit t e t t ellene? Én 
azt mondom uram, hogy ha Hátszegi egy tizedrészét azon kincsnek, mit a nép meg-
rontására elpazarolt, annak boldogságára fordítot ta volna ; Erdélyben kellene keresni a 
paradicsomot."1 2 

Ruben kitöréséből kirajzolódik a földesúr pálinkájától elbódított paraszt arca, más 
jelenetek pedig a románok babonás műveletlenségét muta t j ák , amelyet Fat ia Negra oly 
mesterien ki tud használni. A minden sovinizmustól mentes, őszintén emberbarát Jókai szavai 
csendülnek meg a pópa a jkán: » . . . annyit hi t tünk elérni, hogy népünket a művelt népfajokkal 
egysorba fogjuk emelni. . . Csak egy iskolamester, minden faluba, csak százezer ábécét, semmi 
mást : amely nép csak megkezdte a műveltséget, az önkényt halad azután előre.« Hogy 
i t t Jókai sa já t nézeteit ad ja a pap szájába, az nyilvánvalóvá lesz, ha néhány mon-
datot idézünk a »More patrio. Regényes kóborlások Erdélyben« vidrai látogatásról szóló 
részletéből. »Zaránd megyének ezelőtt 10 évvel megjelent stat iszt ikájában ilyen hivatalos 
adatok olvashatók :« »Néhány elemi tanodán kívül nagyobb tanoda e megyében nincs. Azok 
közül is csak hat áll több év óta. . . Tehát még a hat iskola közül is csak egy román, és amellett 
van ennek a megyének ötvenegyezer románajkú lakosa! Ennyi népre ju t az összeírás szerint 
17 (!) iskolamester, (ennek csak fele román), hanem van azután 105 korcsmáros. . . ta lá l ta tot t 
az összeíráskor írni-olvasni tudó ember 1540 magyar és német a jkú lakosság közt 559 ; és 
51323 románajkú közt 503 (!)«. » . százezer ábécé és katekizmus kell ennek a népnek, meg egy-
pár száz becsületes iskolamester, nem pedig politikai vezércikkek és pártszónokok, és akkor 
lesz belőle derék, becsületes, életrevaló nép, mely minden szomszédjával barátságos egyet-
értésben fog megférni.« 

E részlet szép bizonyítéka Jókai politikai érettségének. Hiszen nemcsak iskolákat, 
hanem nyilvánvalóan román anyanyelvű iskolákat követel, másfelől azonban felvillannak 
liberális korlátai is. Hiszen csak a liberális gondolkodó mondhat ja , hogy elég az elemi oktatás a 
parasztságnak, aztán »önként halad előre«. Csak a liberális feledkezhet meg a földnélküli-
ségről, a gazdasági társadalmi élet sok súlyos feudális maradványáról, csak az mondhat ja , 
hogy szükségtelen a politikai harc (Nem kellenek a »pártszónokok«). Sőt azt sem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, hogy Jókai csak a román főurak bírálatát mondat ja el Ruben 
Tódorral, de ugyanit t felmenti a magyar nagybirtokosokat ebben a kérdésben. (»Nem kívánjuk 
mi, hogy a magyar főurak segítsenek ra j tunk, mer t hiszen nekik is elég kötelességük van 
saját nemzetiségük irányában.«) Holott a magyar nagybirtokosoknak is tízezerszámra Toltak 
román jobbágyaik, akiknek művelődésével gondolniok kellett volna. 

11 ld. mű 137. 1. 
12 332. 1. 
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I I . 

Fatia Negra különleges személyisége a sikerültebb negatív Jókai bősök közé tartozik. 
Jellemének összetételét családfájával, hindu, lengyel, török őseivel magyarázza, kettős életé-
nek t i tká t az elzárt hegyes vidékkel, ahol könnyen félrevezethette a hatóságot és jobbágyait . 
Nem feledkezik meg a legapróbb részletekről sem, melyekkel a báró megcsalhatta a gyanak-
vókat : Hátszegi például egyenesen megrabolja sa já tmagát , csakhogy tévútra vezethesse 
üldözőit. 

Az olvasó nem is abban kételkedik, hogy ilyen kettőséletű nagybirtokos előfordulha-
to t t (Fatia Negra meg Nopcsa báró azonosítása megcáfolhatatlan tény), de nem érti, mivel 
áll i t t szemben : beteges egyéni tünettel , vagy valamilyen társadalmi áramlat különleges 
megjelenési formájával , amely a középkori ököljog felelevenedését hozta magával. Alapjában-
véve Jóka i alig megy tovább a közkézen forgó magyarázatoknál a báróval kapcsolatban. Csak • 
futólag céloz arra (1. Ruben már idézett kifakadását), hogy a nyilvános életben is oligarcha 
volt, aki előtt még a kormánynak és a környékbeli magyar arisztokráciának is meg kellett 
hátrálnia. Az a gondolat, hogy a kiskirály földesúr legálisan meg nem valósítható szándékait 
csak egy lépés választja el a rablóvezér erőszakoskodásaitól, nem csendül ki elég határozot tan 
a műből : pedig világos, hogy Hátszegi zsiványként is csak az ősi »ius primae noctis«-t és az 
egykori »árumegállító jogot« gyakorolja. Egyes későbbi munkáiban Jókai sokkal jobban 
végiggondolja a nagyúri reakció természetrajzát : Tanussy Decebál (Kiskirályok) meg a 
»Rab Ráby« egyes szereplői önkényeskedéseiket az osztrák abszolutizmus elleni tiltakozás 
nagy nemzeti áramlatával igazolják. Csak mellékesen említjük Mikszáth Pongrác gróf já t 
(Beszterce ostroma) aki a feudális maradványokkal zsúfolt polgári állam félénk tiszteletének 
köszönheti, hogy fiók Csák Mátévá válhat néhány hétre. Jókai számára is nyitva let-
volna az út, hogy az esetleges tényektől elszakadva mélyebb társadalmi törvényszerűségekt 
kel indokolja a kettős életet, s annak hosszantartó sikereit. Megrajzolhatta volna a megyei 
közigazgatás elmaradottságát, az osztrák katonai kormányzat általános népszerűtlenségétk 
több jelentőséget tu la jdoní thatot t volna a románság ébredező nemzeti érzésének, amelynen 
éretlenségénél fogva esetleg hízeleghetett a közülük való rabló félelmetes híre. Mindezekből v a -
valami kevés a regényben, de egyik sem emelkedik a kidolgozott, a tipikusság pecsétjét magán 
viselő mozzanat tá . Minthogy Fat ia Negra nem válik világosan káros szociális törekvések 
hordozójává, az ellene való harc is kissé elszigetelt marad, s inkább csak az író közvetlen 
kijelentései domborít ják ki annak általános jelentőségét. Egészébenvéve a történet nem is 
kalandos irányregény, mint Victor Hugo művei, hanem célkitűzéseiben azok alat t marad egy 
lépcsőfokkal : elsődlegesen kalandregény, amelynek azonban — többé-kevésbé járulékosan — 
számos kitűnő, irányregényszerű mozzanata van. 

Baj van akkor is, ha a rabló lelkifejlődésébe szeretnénk egy pillantást vetni : hogyan 
lesz a kezdetben fölényes, nagyvilági emberből egyre féktelenebbül tomboló, az óvatosság 
elemi szabályairól megfeledkező csapdába szorult vad, ezt bizony alig l á tha t juk a cselekmény 
során. A ti tok, amit maga körül terjeszt, oly sűrűvé válik, hogy a regényíró sem hatolhat á t 
r a j t a . Miért ve t te feleségül Hátszegi Henrie t te t szerelem nélkül, ha vagyonára különösebb 
szüksége nem volt, s csak veszélyes t anú t szerzett benne — kérdezhetjük Arany Jánossal 
együtt . Magatar tását az író néha Henriet te szemszögéből m u t a t j a be : a fiatalasszony a 
lopott ékszerek felismerését követő hetekben megenyhül férje iránt, mert fogalma sincs róla, 
hogy az nem önzetlen lovagiasságból, hanem bűne palástolása végett védte meg a báli társaság 
előtt. De Jóka i kezdettől fogva érezteti, hogy nem szabad hinnünk a látszatnak : Hátszegi 
báróban őszinteség és lelki finomság nincsen. Csak egyetlen epizód van, ami kizökkent ebből 
a kerékvágásból : a csárdai hegedülés. I t t egy pillanatra mintha felengedne az eltorzult 
lélek, s a népdalok ritmusával felszárnyalna. Tudatos írói eszköz-e ez, mellyel a zene lélek-
cserélő varázsát érezteti a költő, (van erre példa a Kiskirályok mulatási jelenetében, ahol 

37 



Tanussy Decebál a »Régi Naphoz« korcsma cigánybandájának muzsikája mellett szabadság-
hőssé szépül, vagy pusztán művészi következetlenség : nehéz lenne eldönteni. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a báró ezekben a pillanatokban sa já t osztályától elpártolt, a betyárélet szilaj 
szépségétől megittasult lázadónak tűnik fel. (Párhuzamként gondolhatunk a Népdalok liöse c. 
az 50-es években írt novellára). 

A titokzatosság és a rablólovag sivár szenvedélyei csak a regény egyik cselekmény-
vonalát a lkot ják : a másik ág, a Lapussa-familia viszálykodásának története egészen elütő 
légkörben folyik. Nem a kalandok fekete-vörös izzása világítja i t t meg a t á j a t , hanem a hétköz-
nap józan fénye, de ebben a megvilágításban sem tá ru lnak fel az élet termékenyebb mélységei.« 
»Te ásítottál oly nagyot Clementine?« — kérdi a regény első mondatában a vén Lapussa, s 
kijelentése bízvást mottója lehetne mindannak, ami azután körülötte történik. A kicsinyes 
élet unalma terjeng a Lapussa-házban, s azt legfeljebb az az izgalom ellensúlyozza, amelyet 
az örökségből kicseppenő vagy befurakodó rokonok éreznek egymás intrikái, vagy a szeszé-
lyes örökhagyó ú jabb intézkedései lá t tán. Képmutatás , hízelgés, az öregúr cinikusan nyílt 
házi zsarnoksága mérgezik a levegőt, amelyben alig tud lélegzetet venni a gyengéd Henriet te 
s a vadócos őszinteséggel teli Kálmán. 

Lapussa Demeter és János, Lángainé, egyszerű, de határozot t vonásokkal megalkotott 
emberek, s az az egészséges, olykor fanyar ízekkel kevert humor, mellyel az író bemuta t ja 
őket, erősen emlékeztet Dickens modorára. Félelmetes, tragikus, de még tragikomikus alakká 
sem válhatnak, mert emberi félszegségeik minduntalan a nevetségesség alsóbb régiói felé 
húzzák le őket. Még a sok szempontból különb Lángainé sem kerülheti el azt a sorsot, hogy 
feszes méltóságosságáért ilyen gúnyos hasonlatba ne kerüljön : »De már akkor olyan képet 
muta to t t rá, mint a márványhölgy a Zampában.« Komikusságukat csak növeli, hogy egymás-
sal — tehát nem valami rangos ellenféllel — késhegyig menő szócsatát vívnak, de a veszélye-
sebbnek mutatkozó partner előtt meghunyászkodnak. (Pl. Hátszegi és János úr.) Különösen 
bohózati alakká lesz az ifjú Lapussa azáltal, hogy az együgyűen ravasz Margarival t ámadnak 
afférjai . 

Az enyhén groteszk színekkel felvázolt család méltó vazallusa ő, akinek mulatságos 
ügyetlenségei egyenesen vígjátéki jeleneteket szülnek. A derék házibútort senki sem respek-
tálja: Kálmán megveri, Lapussa Demeter a sárga földig legorombítja, Kengyelesy kineveti, 
s mikor a legbiztatóbb reményekkel eltelve kíséri ki urát Óbudára, akkor kell elszenvednie 
tőle a felpofozást. Jókai apró, szinte színpadra írt jeleneteket sor jázta t egymásután, melyekben 
Margari mindig a rövidebbet húzza s nemcsak komikus ellenfelekkel találkozik, de még élet-
társa, az aggszűz Clementine is mosolyognivaló. A vígjátéki fogásokon kívül (félreérti a fel-
olvasott szövegeket, akkor a legméltóságosabb mindig, amikor a sors iróniája a legjobban 
lesújt rá, bárgyún összetéveszti a rábízott tá rgyakat ) nagy szerep jut történetében egy-egy 
jól felhasznált adomának is. Neve azzal vált ismertté országszerte, hogy nyílt levélben nyug-
tázta egy sérvkötőkészítő szolgálatait, s így aztán annak hírverése minduntalan felvetette az ő 
nevét is. Mellékszereplők fölényes humorral való jellemzésére igen gyakori eszköze az írónak 
az ilyen, pár mondatba tömörí tet t anekdota. Ott van pl. a »Kiskirályok« Karakó várnagya, 
akinek egyik töröt t csontját baleset következtében ökörcsonttal pótolták, s azóta se szerise 
száma a rászórt gúnyolódásoknak. Ez az olykor szatirikus ízű, de mindvégig derült, és nagyobb 
torzítást elkerülő humoros hangulat erősen emlékeztet az »At: új földesúr«-ra, ahol egyenesen 
alaphanggá szélesedik. Egyébként Margari meg Maxenpfutsch sincsenek igen messze egymás-
tól, az utóbbi pl. ugyanolyan vénkisasszony társalkodónőt vesz el miss Natalie személyében, 
mint Margari. 

A gazdagokról írva Jókai ellenszenve természetesen nem a tőkésnek szól. A Lapussák 
azonban nem tar toznak a Timár Mihályok csoportjába, nem te t tvágytól duzzadó vállalkozók, 
akik jólétet meg munkaalkalmat teremtenek maguk körül és versenyképessé teszik külföldön is 
a magyar á ru t . De nem is a K a u l m a n n Félixek, Lemmingek testvérei, nem azok a modern_ 



nemzetközi üzletemberek, akiknek igazi hazája a külföld, III. Napoleon romlott és csillogó 
császársága, meg a Párizst majmoló Bécs. Ez a család uzsoráskodva, a megszerzettet aggodal-
masan őrizve él. Kisvárosi, aminthogy lakóhelye, a régi Pest is »vidéki város« még Európa 
peremén. Az effaj ta tőkés típusok rendszeresen felbukkannak majd a későbbi Jókai-művekben 
is (Fekete gyémántok, A- a rany emberstb.), de ott ellenfelük is lesz majd: egyrészt a modern 
nemzeti vállalkozó, (gondoljunk a Tímár—Brazovics ellentétre) másrészt a kozmopolita 
iparlovag vagy bankár (Kaulmann, kontra Csanta Ferenc). Jókai fejlődésének ezen a szakaszán 
még a hazafias középnemességet, nemesi értelmiséget, sőt a nagybirtokosok egy részét áll í t ja 
szembe a kultúra és a nemzety szellem iránt érzéketlen »szegény gazdagokkal« : a Lapussákkal 
szemben Sipos ügyvéd, Vámhidy Szilárd, Satrakovits Gerzson, általában az erdélyi nemesség 
meghitt köre az eszmény, i t t talál magára a sebzett Henriet te is. (V. ö. a következő részletet : 
»A fiatal nő megismerkedett Erdély főúri családjaival ; lát ta színről-színre, tapasztalá maguk-
viseletében, amit otthon nem látot t , hogy mi az igazi úr, mert még azért, hogy valaki gazdag 
ember nem úr ; a gazdag ember lehet igen közönséges ember, míg ezek az erdélyi mágnások 
olyan szépen megmutat ják , hogy lehet az ember néha igen szerény birtokocska mellett valódi 
gavallér ; gyakorolhat vendégszeretetet, áldozhat udvara körü l . . . közügyekre, úri díszt t a r tha t 
udvara k ö r ü l . . . Mindezek úri erények. Henriet te tanul ta ismerni a különbséget az úr és 
gazdag között.«)13 

III. 

Az imént már hivatkoztunk Aranynak arra a megállapítására, hogy Jókai a cselekmény 
döntő fordulópontjai t gyakran elégséges lélektani indokolás nélkül hagyja . A polgári realizmus 
döntő ellenvetése ez a romantikával szemben, s a hézagtalan lélekrajzot különösen Arany 
követelhette, aki mindig a kompozícióra, tehá t a belső természete szerint növő, ágazó, szakaszo-
lódó, lezáródó cselekményre függesztette a szemét. A bíráló szem ilyen vonatkozásban Henriet te 
szerelmének és kényszerházasságának festésében is több kivetnivalót találhat : miért mond 
le már az esküvő előtt kedveséről, kiadva a t i tkos Mezarthim szót, hogyan élhet mindvégig 
»fehér házasságot« a vérmes, asszonybolond báróval? Az álarc leszakítása után teljesen tudatá-
ban van-e a Fat ia Negra Hátszegi azonosságnak? A két első mozzanat szorosan összefügg 
azzal a felfogással, melyet Jókai vall a szerelemről. Szemlélete e ponton nemcsak a naturalizmus 
ösztönéletét kutató, a szerelmet erótikummá lefokozó felfogásától van távol, (mennyire gyűlölte 
ezt öregkorában!) de a francia romantika merészebb megnyilatkozásaitól is, melyekben a 
házasság a gyűlölt civilizáció béklyójaként jelenik meg, és eszménnyé lesz a szabad szerelem. 

' A házasságnélküli szerelmi viszonyt csak 1848 előtt dicsőíti, s u tána ilyen, rokonszenves 
formában csupán az Arany emberben fordul elő (Timár meg Noémi együttélése), egyébként 
például a Kiskirályok mocsári szigetén is egyházi esküvő köti össze Tanussy Manót és Lizandrát . 
A házasságkötés t iszteletbentartása nyilván alkalmazkodás az olvasóközönség ízléséhez, 
amelyre Jókai annál inkább rászánhat ta magát , mivel a francia romantika erős civilizáció-
ellenessége úgyis kiveszett világnézetéből. A korlátlan szerelmi szabadság költészete helyébe a 
»hervadás és liliomhullás«, a lemondás, t i tkos epedés szentimentális színezetű poézise lép, 
különösen akkor, ha az érdekházasság vagy a szerelemnélküli életközösség motívumához 
nyúl. (Fanny s a nábob, Mikhál és a hóhér Katzenreiter fiú stb.) E szentimentális, de a házasság-
törés gondolatát elutasító, puri tán írói meggyőződés követeli Hátszeginé lemondását, néma 
szenvedését is. 

A szűzi házasság ma már inkább középkori legendába, vagy krajcárosponyvába illő moz-
zanata a hazai olvasóközönség biedermayer ízléséhez hasonu'ó hasonló költő művészi botlása, 
nemcsak itt, hanerrykülönösen Evelyn és Kaulmann viszonyában (Fekete gyémántok). Am a 

13 166. 1. 
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»Fekete gyémántokéban bántóbb a hiba, hiszen az énekesnőt tetszeni- és szórakoznivágyó 
gyermeknek tüntet i fel, s ennek ellenére megmenti minden veszélytől naívsága révén. Henriet te 
azonban a nagy áldozat után már nem naiv többé, a szenvedés új jellemvonásokat kovácsol 
ki belőle, szerelme emberszeretetté, segíteniakarássá finomul, szembenáll a »jó társaság« 
hazug erkölcseivel, s így megérthetjük, hogyan tud teljesen visszavonulni férjétől. Végül i t t 
van a harmadik kérdés : valóban felismerte-e a pusztai csárdában Hátszeginé Fat ia Negrát? 
Jókai tudatosan hagyja e felől kétségben az olvasót : hiszen minden határozott kijelentés 
egyenlő lenne i t t a mese lényegét adó feszültség túl korai feloldásával. 

Márpedig a »Szegény gazdagok« szerkezetét éppen a t i tok fokozatos leleplezésének 
menete szabja meg. Henriet te figyelmeztetése idézi elő a feketearcú két vereségét : a jeges-
völgyi kalandot és a hamispénzverők letar tóztatását . A Lapussa-örökségtől elesett, aranyától 
megfosztott báró kénytelen olyan kockázatos vállalkozásokat kezdeményezni, mint az utal-
vány elrablása feleségétől, az állam lefoglalta aranyszállí tmány visszarablása. De ezzel aztán 
be is telik a mérték : a nagyméretű, megyéket megmozgató üldözésnek eredményre kell vezet-
nie. Ez az egyre szűkebbre szoruló kör azonban nem von maga után olyan csupasz, szinte 
matematikai konstrukciót, mint ami a modern detektívregény sa já t j a . Nincs szó i t t a nyomo-
zás fokozatosan megcáfolódó hipotéziseiről, sőt még csak arról sem, hogy az író más személye-
ket is gyanússá tenne, az érdeklődés ébrentartása kedvéért. (Henriet te ugyan kezdetben 
Szilárdra gyanakszik, mint a rablóvezér ismerősére : de ezt a regény éppen csak hogy meg-
említi.) 

Fat ia Negra kalandregényébe azonban belevegyül — olykor épp a legizgalmasabb 
pillanatokban szakítja meg — a Lapussák históriája. Ez befolyásolja egyrészt Henriet te és 
Kálmán sorsát, másfelől az ,ő közvetítésükkel Hátszegire is hatással van. (Hátszegi elesése az 
örökségtől.) A két mesefonál érintkezésének megvan az eszmei jelentősége : koncentrikus körök-
ről van i t t szó, melyeknek centruma a vagyon. E körül forog démoni gonoszsággal Hátszegi, 
kicsinyes aljasságokkal a Lapussák sorsa, s bár egyikük sem tud ja áhí tot t célját elérni, a 
körülöttük levők életét, elsősorban Henriet tét , sikerül megmérgezniök. Âm e mérgezés csak 
»belterjes«, magára a meghatározott rétegre szorítkozik : a társadalom hatalmas organizmusa, 
a kisebb nemesség és a parasztság az írói szemlélet szerint érintetlen marad tőle, s tisztán 
a fennálló törvények érvényrejuttatása alapján vissza tud ja szorítani a fertőző gócokat. Ez az 
optimista világnézet csak egészen kivételesen férhet meg a kritikai realizmussal (pl. Eötvös : 
A falu jegyzője), s alapjábanvéve a romantikus színezetű társadalombíráló regények sa já t j a 
(pl. V. Hugónál, egyes Dickens művekben). Az optimizmus segíti á t a cselekményt a t ragikus 
lezáródáson is : Henriette, aki öntudatlanul segíti elő férje lelepleződését és pusztulását, 
szinte a görög sorstragédiákra emlékeztető alak. De az író jövőben való bizakodása, az asszony 
elszakadása a »szegény gazdagok« világától, ezt a tragédiát is elégiává enyhíti. 

A Lapussa-história és a rablólovag kalandjainak váltakozása emellett egészen különle-
ges művészi hatások forrása is ; a fantasztikusra a mindennapi, a félelmetesre a komikus, 
az érzelmesre a szatirikus következik így, a romantikus művészi kánon már kialakult gyakorlata 
szerint. E váltogatáson néha kiszámítottság érződik ; színpadiasan hat például a feketearcú 
rémületes, hamis esküje a Lúcsia barlangban, melynek véres megbosszulását éppen a mit sem 
sejtőnek látszó menyasszony készíti elő. Ám azért nincs szó a fiatalkor, vagy a századvégi 
írások teljesen teátrális hatáskereséséről. Gondoljunk a hamispénzverők bűnszövetkezetére 
és hasonlítsuk azt össze pl. a Rákóczi fia Méte-kultuszra alapí tot t t i tkos klubjával, állítsuk 
egymás mellé a havasok képét i t t , meg a »Török világ Magyarországon«-ban, ahol a Kárpátok 
re j te t t völgyében az ördögien kegyetlen Azraëla párductól őrizve fürdik, — s a különbség 
rögtön érzékelhető lesz. 

A »Szegény gazdagok« mindezek ellenére nem tartozik Jókai legkiválóbb művei közé : 
pátoszát, optimizmusát táplálja ugyan a néppel együttérző, a népköltészetet felszívó írói világ-
nézet, de főszereplőinek sorsa nem elég lát tató, nem eléggé tipikus. Csak körvonalait mu ta t j a 
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az oligarchia középkori erkölcsiségének, s így a benne folyó harc sem lesz minden ízében 
magávalragadó. Ekkor még Jókai világnézete nem eléggé kialakult ahhoz, hogy a kapitalizmus 
avult formáival szemben az ú ja t megmutassa, de a Lapussák reálisan részletező bírálata így is 
előremutat. A bűnügyi téma titokzatossága kedvez a pszichológiai kihagyásoknak, homályos-
ságoknak is. Így áll a mérleg, ha a regényt Jókai munkásságán belül a nemzeti célú irányregé-
nyekhez (Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, Kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok, Rab Ráby, 
Kiskirályok, És mégis mozog a föld) mérjük : sa já t műfaja i csoportján, a kalandregényeken 
belül azonban a legfelső polcon a helye, s talán még az első hely is megilleti, (társai : Hétköz-
napok, Régi jó táblabírák, Az elátkozott család, Mire megvénülünk, A lélekidomár, Akik kétszer 
halnak meg stb.). Szükségesnek t a r t j uk ennek megállapítását, mert irodalomtörténetírásunk 
hajlamos arra, hogy sematikusan megfeledkezzék a regényírás különféle műfaj i lehetőségeiről, 
és ha ítélkezik, eltérő zsánerű műveket szorít valamilyen közös Prokusztesz-ágyba. 

ÍV. 

Az ú j kiadás nem mindenben felel meg annak a várakozásnak, amellyel nagy klassziku-
sunk válogatott műveinek ú j sorozata elé tekintünk. Az utószó megfelel céljának, de már nem 
lehetnemindenkorugyanezte lmondania jegyzetekről . A tulajdonnevek magyarázatában sok a 
következetlenség : az ókori szerzők születésénekés halálának adataival nem marad adós Kozma 
Géza, a kötet gondozója, de azt már eltitkolja az olvasó elől, hogy mikor élt Marryat, mikor 
jelent meg Sue »Párizsi titkok«-ja, mikor került először színre a Hernani, a »Szökött katona« 
meg a Zampa. Mennyivel lesz okosabb az ember az effa j ta magyarázatok után : »Don Caesar 
de Bazan akkoriban sokat já tszot t színdarab.« Ha már Vergilius kilétét megmagyarázza a jegy-
zet, nem kellene ugyanezt tenni Alexandre Dumassal, sőt az Iris című folyóirattal is, melyet 
Lángainéolvasgat?Nem vét az angol nyelvtan ellen, ha a »good bye« búcsúzóformát »good by«-
nek ír juk s így fordí t juk magyarra »jó napot«? És végül, de nem utoljára : nem kellene-e 
közölni az utószónak, hogy a mű szövegének megállapításánál melyik kiadást tekinte t te 
rányadóul? 

A bekötési tábla, a szedés, tetszetős ; saj tóhiba is kevés akad, ám annál kevesebb jót 
lehet elmondani Szántó Piroska rajzairól. Egy kivételével (Henriet te leszakítja Fat ia Negra 
álarcát) valamennyi lapos, a szöveg ihletésétől távolálló munka, amelyet a gondatlan nyomda-
technika csúf színeivel még jobban tönkretesz.14 

TAMÁS ATTILA 

SOMLYÓ ZOLTÁN 

Több, mint hetven évvel ezelőtt született , és több, mint tizenöt éve, hogy meghalt 
Három és fél évtizeden á t halmozta el a napi- és hetilapokat, a folyóiratokat verseivel, mégis 
jó, ha a »többi között« az ő nevét is föl lehet lelni egy-egy irodalomtörténetben. Komolyabb 
tudományos cikkre seholsem mél ta t ták , egyedül Kosztolányi vázolja föl Kortársak c. ta-
nulmánykötetében költői arcképének néhány jellemző színét, vonását . Halálakor hirtelen 
fölfigyeltek rá — néhány napra . Megemlékezések jelentek meg róla a Nyugat , a Szép szó, 
A toll, néhány napi- és hetilap hasábjain Füs t Milán, Kar in thy Frigyes, Devecseri Gábor, 
Zsolt Béla, ma jd Turóczi Trostler József és még egy-két író vagy publicista tollából. Komo-

14 Cikkemhez felhasználtam a Jókairól szóló kritikai irodalom valamennyi számottevő 
termékét ; Barta János : Jókai és a művészi igazság c. t anulmányát (It. 1954. 4. sz.) csak 
kéziratban tud tam elolvasni. 
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