
JUHÁSZ GÉZA: 

VÖRÖSMARTY NOVELLÁI 

A szent szövetség kora éhhalál lat köszönt a „magyar Kanaán"-ra : a birto-
kos nemességben pedig a gyarmat i elnyomás szí t ja föl a közelégületlenséget. 
Kezd fokozódni a fogékonyság a haladás iránt, győznek a nyelvújítók. Pest 
szellemi központtá válik, s a cenzúra nem képes többé meggátolni az irodalom 
kibontakozását. Indul néhány almanach, folyóirat, szépirodalmi melléklet, 
divatlap. Aki szeretne tájékozódni, már novellákat is óhajt, a változó világ 
mennél sokoldalúbb ábrázolását. Csakhogy íróink egyelőre még a csekély kere-
teket sem. b í r ják megtölteni: 1818 és 1835 közt mindössze 142 elbeszélés jelenik 
meg, tehát nyolc sem jut egy esztendőre. Pedig majdnem minden számottevő 
írónk, költőnk igyekszik a hiányon segíteni. Legkivált a szerkesztőknek fő a 
fejük. Kisfaludy Károly után Vörösmarty sem kerülheti el, hogy meg ne 
próbálja az erejét az ú j műfajban. Alig veszi át a Tudományos Gyűjtemény 
szerkesztőségét, már a következő 1829. évben közreadja első novelláját . 

Hat elbeszélést ír t összesen. A két elsőt még álnéven. A többit az Athe-
naeum indulása évében, 1837-ben adta ki. Valószínűnek látszik tehát Gyulai 
Pá lnak az a nézete, hogy csupán „szerkesztői szorultságok" ösztökélték novella-
írásra. Igaz, Gyulai azt is megállapít ja, hogy Vörösmarty „nem közönséges 
úton já r t s beszélyeit nem akkori beszélyeink hatása alatt í r ta" (Vörösmarty 
Minden Munkái Pest, 1863. X. k. 180. 1.). Mégis a felszabadulás előtt kevés szó 
esett ezekről a művekről, s nem is egészen ok nélkül. Az egykorú naptárak 
ú j ranyomat ták ugyan a népi tar talmúakat , de a kortársi kr i t ika nem lelkese-
dett értük; a későbbi polgári irodalomtörténetírás meg éppen mindent elköve-
tett, hogy elterelje róluk a figyelmet. Nem került sor rájuk, fontosabb tisz-
táznivalók miatt, a mult év újraértékelő Vörösmarty-tanulmányaiban sem. 
Nagyjából mindmáig úgy élnek a köztudatban, hogy bizarr mesék, valószínűt-
len alakokkal, légből kapott bonyodalommal. Egyedül Turóczi Trostler József 
méltányolta bennük a „korai magya r realizmus" megszólalását; de ő is főleg 
az álomfantasztikum lélektani igazságát elemezte széles tárgytörténeti appa-
rátusú bevezetésében (Vörösmarty mesenovellái, Ü j Könyvtár 18. sz.), már a 
felszabadulás után. Máig tisztázatlan, miben áll és milyen fokú tulajdonkép 
ez a „realizmus". A kérdés megérdemli a vizsgálatot, hiszen a valóságábrázo-
lás mélységétől f ü g g a novellák értéke. Mégha az derülne ki, hogy jelentékte-
len alkotásokról van szó, magáér t a költőért sem lesz ez az újramérés 
fölösleges. 

1. 

Mikor az első novelláját k i ad ja (Pata álnéven), az olvasók még epoezíró-
nak ta r t ják Vörösmartyt. „Nincs kedvem, sem időm mindennapi dolgokat írni" 
— fogalmazta meg művészi szándékát. Kétségtelen, hogy a Délsziget, Tündér-
völgy és Rom álmodója novelláiban sem tagadja meg romantikus mivoltát, 
könnyen átlebben a képzelet birodalmába, s nemcsak meséit á ra sz t j a tele cso-
dákkal, hanem ha társadalmi, vagy történeti t á rgya t választ, akkor is haj-
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szolja a meglepőt, a rendkívülit, a k á r nevetséges ha tás ra törekszik, aká r bor-
zalmasra. Hogy idáig hűvösen ítélték meg novelláit, annak főkép az a magya-
rázata, hogy a prózával szemben fokozott a valóságigényünk. A próza hama-
rabb megmuta t ja a tehetség fonákját , mint a vers, amelynek megvesztegető 
zenéje engedékenyebben átcslábít bennünket ая irrealitásba; Vörösmarty 
fogyatkozásai is gyorsan kiütköznek novelláiból: mind egyoldalú jellemzés-
módja, mind valószínűtlen cselekvényfejlesztése, mind pedig laza, rögtönzött 
szerkezete. A próza összehasonlíthatatlanul szélesebb fölületen érintkezik a 
„mindennapi" dolgokkal, könnyebben elárul ja a hibát. Másfelől azonban épp 
ez a szakadatlan érintkezés a valósággal teszi kikerülhetetlenné, hogy a, novella-
író szinte lépten-nyomon vallani kénytelen arról, milyennek ismeri az életet. 
Még ha mesét költ, ha történelmi t á rgya t választ is: osztálya szempontját tük-
rözi, sa já t kora társadalmát, I t t lehet és itt kell keresnünk Vörösmarty novel-
láiban is a reális e lemeket Milyennek ismerte a reformkor Magyarországát, 
azokat a termelési viszonyokat, amelyeknek felépítményeképpen formál ta ki 
költészete ezeregyéjtszakáját, a r ra vonatkozóan éppen prózai elbeszéléseiben 
kapunk legtöbb fölvilágosítást. 

Fokozza novellái jelentőségét, hagy viszonylag nagy teret ju t ta t ben-
nük a dolgozók ábrázolásának. Nem mintha alakjai t , helyzeteit tipikusoknak 
tekinthetnők, — hiszen mondottuk, hogy mint romantikus mennyire a szokat-
lanra, meglepőre törekszik. De a realizmus nem is t i l t j a meg, sőt legfejlettebb 
foka, a szocialista realizmus egyenesen megköveteli a képzelet szárnyalását. 
Vörösmartynál ugyan szó sincs fej let t realizmusról, azonban a fantázia az ő 
novelláiban is számtalan olyan helyzetet teremt, amelyek éppen túlzásaik által 
kivételes élességgel leplezik le kora társadalmának bűneit. Látjuk majd , hogyha 
nem is remekművek az elbeszélései, nem méltatlanok hozzá mondanivalójuk-
ban sem, ami pedig a megformálást illeti, vetekszenek nemzedéke legjava 
novelláival. 

Kor társa i nagyrészt a középkori dicsőséget rajzolták, nemesházi idillek-
kel szórakoztattak, vagy ha már a „nép" érdekelte őket, egy-egy regényes betyár 
lovagias kalandjával ejtették ámulatba olvasóikat Külföldre is örömest men-
tek tárgyér t . Főkép azonban a víg novella vonzotta őket Van a romanticiz-
mus nagyjaiban törekvés az ironikus fölényre, a szatirikus leleplezésre; már 
Kisfa ludy Károly sikerrel kísérletezett ezen a téren, nem kímélve tulajdon osz-
tályát sem, a mindinkább eltehetetlenedő, elmaradó nemességet. Vörösmartyt, 
az ünnepélyes, kissé elégikus zenéjű eposzok, a patet ikus tragédiák költőjét 
vonzotta az élet komikus oldala is, amint erről nem egy bűbájos remeke tanús-
kodik. Még 1837-re nem jutott el a nemesség ironikus festéséig: sa j á t osztálya 
gúnyos bemutatására nem vállalkozott Ha már mindenáron humoros hatásra 
törekedett, szinte elkerülhetetlen volt, hogy először a dolgozókon akadjon meg 
a tekintete. Fejlődése abból is látható, hogy a nemesség ábrázolását hőskölte-
ménnyel kezdi és szatírákkal végzi, viszont a jobbágyságot eleinte féktelen 
kacagással muta t ja be, s utolsó novel lája fá jda lmas sóhajjal zárul. Bármily 
vadromantikusak helyenként a fordulatai , s r ikí tók a színfoltjai, ezeken a 
helyeken is a valósággal küszködik. Elbeszéléseiben kezdettől ugyanaz a huma-
nista próbál tájékozódni a jelenségek közt, aki jóval később, sokkal fejlettebb 
fokon, 1848 döntő nap ja iban már meglátja, hogy késve, fösvényül osztottunk 
az elnyomott népnek jogokat. 

Tizenhat éves, mikor a keleti országrészeken közel félszázezer jobbágyot 
pusztít el az éhség. A h í r bizonyára hozzá is eljut, talán fölnagyítva. Sajá t 
korgó gyomra kényszeríti, hogy ne is felejtse ezt az emilékét Már elismert 
költő, de még mindig bő az alkalma, hogy továbbgyakorolja a koplalást, ame-
lyet m á r diákfővel megszokott. K o r á n megismerhette közvetlen tapasztalat-
ból a jobbágy viskók, zsellérputrik nyomorúságát is. Csongor ú r f i paraszt 
kísérője, Balga sem más voltaképpen, mint egy óriási éhes száj, amelytől még 
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az ördögök is visszariadnak. S a csalódás hármasút ján egyetlen panasza: „Hát 
ón mindég éh legyek S untalan csak szomjúhozzam?" Ez persze a feudális tár-
sadalomban nem lehet komoly költői t á rgy ; az éhség csak mint nagyétküség 
fordulhat elő: a r ra való, hogy kikacagtassa a panaszkodót. Az osztályérdek 
úgy védekezik a kizsákmányol ókat minden oldalról körülfogó nyomorúság lát-
ványa ellen, hogy a szegénységet titkolni való szégyennek ábrázolja, sőt eset-
leg irigyelni való boldogságnak; de magát a testi nélkülözést, éhséget tragi-
kusnak legfeljebb csak akkor lát tat ja, ha átmenetileg előkelő származásút 
talál súj tani . A fiatal Vörösmartynak ugyan állandó élménye a nélkülözés, 
bizalmas körben el sem titkolja, még tá rgyu l is hajlandó választani az első 
novellája számára, de csak humorosan, s még ígyis csupán álnév alatt. Hogy 
is illene Árpád énekeséhez ilyen útszéli tárgy? Sőt az álnév sem szabadítja föl 
annyira, hogy úgy ábrázolja az éhséget, mintha tulajdon tapasztalatából 
ismerné. Jobbágy eredetű szlovák diákokat választ mondanivalói számára-
Az ő kiéhezettségükről lehetett is valami felejthetetlen élménye, hiszen később 
ú j r a fölbukkan nála ez a téma lírai átfogalmazásban (Tót deák dala). Igy 
feszélyezettség nélkül föl lehetett nagyítani a koplalást mesebeli arányúvá, 
de a jobbágydiákok szerepeltetésével nemcsak a leendő értelmiség nyomorát 
leplezhette le, hanem ar ra is módja nyílt, hogy mögöttük bemutassa osztályuk 
szörnyű helyzetét, s ezzel széles társadalmi háttérbe állítsa groteszk meséjét. 

A romanticizmus érdeklődése a népköltés i ránt voltakép reakciós gyökerű 
volt, mert a felvilágosodással szemben visszacsábított a csodák közé s a. valóság 
helyett az álmokra terelte a figyelmet. De a haladó írók a folklore mögött 
észrevették az elnyomott népet magát is. Nálunk hamar bekövetkezett ez a 
fordulat. Kölcsey műnépdal-kísérletei jobbágyvédő politikában folytatódnak. 
Vörösmartynál eleinte nincs szó ilyen tudatosságról. De mihelyt elkezd a 
szlovák diákok elképesztő nyomorúsága felé tapogatózni, t ré fá i t egyszeriben 
keserves valóság tette hátborzongatókká. 

Első novellája, a Holdvilágos éj három ágrólszakadt diák leírásával kez-
dődik: mezítláb, kifordított nadrágban, boglyas fővel vonulnak elénk. Nem 
csoda, hogy a cenzor piros ceruzát ragadott, mikor azt olvasta, hogy egy sem 
volt az árvák közt, „ki legalább is püspök nem akart volna lenni". (Csak a 
kezdőbetűt engedélyezte a cenzor tréfából: „p.. ."!) Ezután következik az a 
„mulatságos" közlés, hogy a három diák világéletében sohase lakott jól. (Ter-
mészetesen: f ia ta l kedvvel tűr ik ezt az állapotot; eléggé hozzáedződhettek már 
ősapáik óta!) S ezzel neki is lendül Vörösmarty képzelete, hogy érzékeltesse 
ezt a határ talanul nevetséges, óriási arányú, nemzedékekre visszanyúló, csil-
lapíthatatlan éhséget. Az egyik diák hirtelen hahotára fakad, s kiderül, hogy 
hetvenedik apjának a halála jutott az eszébe. Mentegetőzve hozzáteszi, — 
hogy roszszívűnek ne tartsák: — „Ez az én kacajom nem egyéb, mint a sírás-
nak pótszere, de sokkal gonoszabb annál; mert valahányszor ősapám halálára 
gondolok, a legnagyobb bosszankodás fog el." (Kiemelte J . G.) Az úr i olvasók 
zöme bizonyosan eleresztette ezt a figyelmeztetést a füle mellett, s ar ra talán 
a legéberebbek sem gondoltak, hogy a bosszankodás egy tőről s a r j ad azzal 
a harci jelszóval, hogy: bosszú! 

Az éhenkórászok közt megindul a versengés: akinek az őse a legneveze' 
tesebb viszonyok között pusztult el, annak a másik kettő köteles vacsorát 
teremteni elő, ha a föld alól is. (A néprajznak külön műszaka van erre: 
versenyhazugság!) Lódítnak is rögtön akkorákat, amennyi Vörösmarty képze-
letétől telik; s minden történetet hempergő, végevárhatat lar hahotázás jutal-
maz. Ki a nyertes, a versenyben el sem dől; a harmadik lódítás után á julás ig 
kacagnak, s ezzel át is csap a mese álomkalandjaik leírásába. 

Az itt a lényeg, hogy a diákok hazugságai nem akármilyenek. Valamennyi 
a siralmas hazai valóságot ábrázol ja Janó hetvenhetedik öregapja a 
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„boldog Fehérvármegyébe jár t le kaszálni egész seregével, s ha jóllakhatott, messze 
földön nem volt olyan kaszás, mint ő . " Csakhogy, amily (ín jó munkás, éppen olyan 
„nehéz természetű volt szegény, soha nem elégedett meg a résszel, melyet a kaszá-
lásért kikötött ; az egészet akarta volna, mer t szokta gyakran mondani: az őket 
illetné inkább, mint másokat ; s ilyenkor rendszerint egy bizonyos fehér lovat 
átkoza vég nélkül." (Kiemelte: J . G.). 

A honfoglalás költője itt a r ra használja a fehér ló mondáját , hogy a 
kaszások szociális elégületlenségét tegye nevetségessé vele. Fokozza a komikus 
hatást, hogy ez a lázadozó szlovák nacionalista egy vakondtúrásban pusztul el: 
nyakában lógó borotvaéles kaszájával sa já t magát fejezi le. De a groteszk 
irónia legalább szóváteszi, amiről Vörösmarty írótársai szemérmetesen hall-
gat tak: hogy a munkás nincs megelégedve a bérével, s Magyarországon élnek 
növekvő öntudatú nemzetiségek is. 

Az éhség problémáját a második diák, Gyúró története ragadja meg leg-
gy ökerén: 

„. . . Történt egykor, hogy nagy éhség vala a bérceken; boldog ember volt , ki két 
hétben jóllakhatott egyszer, még boldogabb, ki akkor meg nem hal t örömében; mer t 
mi nagy öröm jóllakni annak, ki sokáig éhezett? Már csak néhány ember kongott 
a kipusztult faluban; m in t árnyékok j á r t ak ide s tova, s takarékosan fogyasztották 
a megmaradt morzsákat . De most ünnep, sőt karácsony következék a falura; 
mer t egy szegény fiú, k i a szugban [zugban] sokáig ku ta to t t , végtére egy jókora 
nagyságú kenyeret huz k i annak rejtekéből, s oly nagyot és ijesztőt sivalkodott 
örömében, hogy az egész falu, azaz, kik még élének, oda gyülekezett ." (Kiemelte: 
J . G.) 

Rávet ik maguka t a kenyérre, csakhogy az olyan kemény, akár a szikla. 
Végre Gyúró őse „dühösen, amint szokott , felragadá s egy kusztorát foga kezébe." 
„Vagy te, vagy én!" va l a jelszava: neki támasztá egyik csípejének a kenyeret s oly 
ha ta lmasa t vágá hozzá, hogy egyszersmind magát is derékon ketté darabolta. Kép-
zelhetik az egész falu csodáját , midőn szegény ősapámat a kenyérrel együt t szét-
hullani l á t ták ." (I. m. 1 0 - 1 1 . 1. Kiemelte: J . G.) 

A diákok szinte á ju lás ig kacagnak ezen a képtelenségen; viszont i smer jük 
el, hogy az irtózatos éhséget ennél az ingerül t mohóságnál bajos volna felejt-
hetetlenebbül érzékeltetni. 

A harmadik diák, Pe t ró őséről is kapunk néhány olyan vonást, amely 
az egész feudalizmusra jellemző: 

„Ez a legjobb munkás minden tu la jdonokkal fel va la ruházva, melyek szegény 
embert oly kapóssá tesznek. Serény volt , engedelmes és türelmes. Falu b í rá ja vol t 
néhány ízben, s innen nem ri tkán tör tént , hogy dohányt aprítottak a hátán; h a 
asztal nem állt közel, ir-asztalul hátát vei'ék elő." (I. m. 11 — 12.) 

Ha Janó ősében a szlovák nacionalizmust figurázza ki Vörösmarty, Pet ró 
ősével kapcsolatban az érem másik oldalát is megmutatja, a magyar soviniszta 
önteltséget, a nemzetiségek kigúnyolását. Egy szólásmódunkat foglal ja bele 
a történetébe: „a szomszéd magyaroknál" gúny tárgya a Petró őse: „neki esik, 
mondták, mint tót a holdvilágnak", vagy „mint tót az a ludt tejnek: mert a ludt 
te j és holdvilág csúfosan egyértelmű vala tréfáikban". „Készint ezen keserű 
gúny, részint a még keserűbb tóvíz" okozza aztán Petró ősének a halálát, nem 
kevésbbé groteszk módon, mint az előbbi esetekben, s szintén az evéssel 
kapcsolatban. 

Ezekkel a kis epizódokkal a polgári irodalomtörténetíró nem tud mi t 
kezdeni: „a három öreg tót ha l á l a . . . nincs elég szervesen odaforrasztva a 
második részhez." (Galamb Sándor: Vörösmarty novellái. I r t . Közi. 1915. 175. 1.) 
Dehogy nincs odaforrasztva! Az éhség a központi mondanivaló, az ősök tragi-
komikus pusztulása készít elő a novella kusza álomszövevényére, amelyet 
kitűnő lélektani érzékkel bonyolít Vörösmarty, bőven alkalmazva népmese-
motívumokat. Minden a jóllakás körül forog. Fiatalokról lévén szó, a szerelmi 
éhség sem marad említetilenül : az álomképek végén királykisasszony ok sürgö-
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lödnek a kegyetlenül megtréfált diákok körül. De enyhülést az álom sem hoz. 
Egy korhely úr elkárhozott szelleme játszott velük, s a f a n y a r vidámságú 
mese azzal fejeződik be valószerűen, hogy mikor ép asztalhoz telepednének a 
diákok, fölserkennek a gazos, esalános ugaron, ugyanolyan vad kiéhezettség-
ben, ahogy elnyomta őket az álom. 

Nyilvánvaló, milyen sok ebben a mesében a leleplező igazság. A költő 
szemléletmódja nemesi ugyan, de bármennyire igyekszik mulatságossá túlozni 
bizonytalan osztályhelyzetű alakjai t , az eseményekből az ország belső b a j a i r a 
kapunk ijesztően hű utalásokat, mégpedig elsősorban olyan ba jokra , amelyeket 
szépirodalmunkban jóval később sem igen ábrázoltak ennyire őszintén, élesen. 
A dolgozók, sőt a jobbágyszármazású értelmiségiek iszonyú íinsége, az éhhalál, 
a sovinizmus meglátása s helytelenítése csupa olyan vonás, amely megmutatja , 
mennyire fölülemelkedett Vörösmarty már a húszas évek végén a vármegye-
házi szemléleten. A befejezésben győző valóság azt bizonyítja, hogy a költő 
nem lát kivezető utat? Vagy inkább, hogy figyelmeztetni a k a r : az álmodozás 
nem megoldás? Voltakép a Tünde pályája is azt jelenti ma jd : oda kell hagyni 
Üdlakot, le kell szállani a földre, hogy realizálható legyen a boldogság. 

Stílus szempontjából a Holdvilágos É j a legkezdetlegesebb ; még erősen 
érezhető mondatain a nyelvúj í tás idegenszerűsége. De szerkezetileg sű rű , 
összeszedett, magas színvonalú, anyaga igen eredeti, s Vörösmarty minden 
novellája közt a legtartalmasabb. A többivel gyorsabban is végezhetünk. 

2. 

Következő elbeszélése, A kecskebőr „pórrege"; az Aurórában jelent m e g 
Csaba aláírással (1833). Itt már magyar parasztok a főalakok, faluszéli „parányi 
sárházak" lakói. Vörösmarty mind já r t a novella kezdetén szembefordul a 
korabeli idillfestő hamisításokkal: 

Mi boldog nép, fogják felkiáltani olvasóim, mely ily kevéssel beéri; mily pé ldá t lan 
pé ldája a megelégedésnek. Vagy talán — fog ják némelyek gondolni — ezek a 
legkétségbeesettebb emberek, k ik egy-két garasér t készek vo lnának embert akasz-
tani , kiknek a halál esak jó té temény lehet. (I . m . 26. 1.) 
Élesen jelentkezik itt a marad i nemesek jobb ágy szemléletének belső ellent-

mondása. Egyfelől áltatják magukat , hogy boldog, elégedett a jogtalan nép 
— másfelől a forradalmasodé Európában kezd bennük derengni a riadt sej-
telem, hogy gyilkosságra is képes, kétségbeesett emberek ezek, akiknek, 
— ó kizsákmányolók ördögi humanizmusa! — csak „jótétemény" lenne a halál. 

Mintha par lag i nemesek vaskos hahotáiér t volna az egész elbeszélés: 
ponyvára is került hamarosan. Főszereplői ér tékét már a nevük is jelzi: Lőcs-
láb Jakab, Röhögi Jankó. Röhögi az öregbíró házatetejét tatarozta, de 
elbámészkodott, lezuhant s meghülyült. Asszonya Lőcslábbal áll össze, ak i 
feleségül is veszi, mikor már a gyerek megszületett Csupa nyers vonás, igazán 
nem biedermeier kisasszonykáknak való. Elválhatatlan bará tok maradnak, 
s a közös, kilátástalan nyomorúságban Lőcsláb merész tervvel áll elő: meg 
kellene gazdagodni. De hogy? A feudális társadalomban egy „reális" mód 
kínálkozik: a kincskeresés. Nyugat-Európából már szédítő hírek érkeznek, 
rohamosan halmozódó tőkéről; Lőcsláb érvei, amelyekkel föltüzeli t á r sá t , 
riasztó mélységeket tárnak föl a hazai zsellérek nyomorúságáról: 

Legelőbb is egy tündöklő képét állítá fel a jóllétnek, azaz a jóllakásnak, me ly 
merényök sikeres kimenetelét követendő va la . A gombócok még egyszer akkorák 
leendének; . . . a húsétel, melyet most csaknem egyedül jóhírböl ismertek, ezentúl 
mindennapos a háznál; disznótorok, kolbász, h u r k a a káposztában, véres kásáva l 
tö l töt t gömböcök mint egy-egy szakasztó. (I. m . 28. 1. Kiemelte: J . G.) 

Egyéb is kerül ugyan szóba, t ág épület, pince, csűr, de csak mint távoli, 
földöntúli ábrándok. A novella nagyrészét a kincskeresés bonyodalmai tö l t ik 
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ki. Nemhogy aranyport találnának, még a gebéiket is elkötik, míg egy titok-
zatos barlangban bujkálnak kincs után. E g y kecskét cipelnek haza kárpót lásul : 
a szegény jószág valósággal nekiszaladt Lőcsláb késének. De rossz a lelki-
ismeretük a jogtalan eltulajdonítás miatt . Már beléjük oltódott a tőkés társa-
dalom alaptörvénye, a magántulajdon tisztelete. De még tele vannak a hűbéri 
kor babonáival. Közös neveltjük, a kis Pe t i hazavetődve csatangolásából, az esti 
sötétségben fejére húzza a keoskebőrt, s mekegésével, ördögszarvaival úgy 
elrémíti őket, hogy nekifutnak a világnak, mintha a megtestesült sátán loholna 
a nyomukban. A kibonyolítás „megnyugtató". Lőcsláb és Röhögi urasági levél-
hordóvá lép elő, a csintalan Pe t i pedig a n n y i r a megjavul, hogy eljár az iskolába 
is. Váj jon ő már kevésbbé lesz babonás, min t apái? A költő biztat, ha nem is 
túlvérmesen; Peti tanul, de csak „télderekán", 

őszkor és tavaszkor beállott a szántó gyerekek sorába, s még ugyancsak ember 
válhat ik belőle, ha Is ten is úgy aka r j a . (I. m. 52. 1.) 

Kétségtelenül többlete a novellának, hogy a hegyvidéki szlovákok ínségé-
nek, elégületlenségének föltárása után nem habozik megmutatni, hogy nem 
rózsásabb a magyar jobbágyok helyzete sem. Sőt a diákok ősei határozottan 
különbek, mint Lőcsláb meg Röhögi. Vörösmarty nem a k a r ezzel általánosítani; 
típusok helyett kivételes f igurákat mintáz ő, mégpedig ez alkalommal kacagtató 
fogyatékosságok halmozásában leli kedvét. De gazdasági helyzetrajzát, a 
zsellérnyomort és babonás elmaradottságot hitelesnek kell tekintenünk, az egész 
történetből kiáradó úr i fölfogással együtt . Ahogy Vörösmarty festi a. maga 
torz barát i pár já t , olyannak látta a nemesség zöme az egész jobbágy osztályt; 
mulatságosan esetlennek és tudatlannak. Műfaj i lag A kecskebőr inkább vissza-
fejlődés, mint haladás. Amit nyer külső valószínűségben, annyit veszt a Hold-
világos é j merész távla tának beszűkítésével, a groteszk mesétől az anekdota 
felé tolódik el. Bonyodalma elejétől végig ízetlen; a nemes urak harsány röheje 
százados távolból is sérti a fület. Viszont időközben Vörösmarty p rózá ja sokat 
fejlődött, tisztult a papirosízű neológizmusoktól; a lak ja i t illúziókeltőbben 
beszélteti minden paraszt-ábrázoló kortársánál . Ha kívülről ábrázolja is a 
faluszéli szegényeket, ismeri életviszonyaikat és észjárásukat, őszintén, bátran 
elénktárja testi-lelki nyomorúságukat. Nem is tetszett a kortárs bírálónak; 
az volt a véleménye, hogy nagyon rossz. Gyulai már dicséri Vörösmarty paraszt 
,,beszély^'-eit, de nem tartalmuk valóság-elemeiért, hanem hangjuk, „népies 
humoruk" miatt . Galamb Sándor az tán megteszi a Kecskebőrt „a legössz-
hangzatosabb és legvalószerűbb" Vörösmar ty novellának. Alighanem azért, 
mert legúribb a szemlélete. A valóságos társadalmi erők, a kizsákmányolók 
ábrázolására nem kerül benne sor. A lak ja i ott csetlenek-botlanak az osztályok 
határán; a hűbéri abroncs már lepattanóban van róluk, a kapitalizmus szorí-
tását még nem érzik, a f fé le lézengők, akiket tömegestül hordott a há tán az 
akkori Magyarország: éhen épen nem haltak, de jól sem laktak életükben soha. 

A Kecskebőrrel Bajza Aurórá jának novella-hiányán próbált Vörösmarty 
enyhíteni; ugyanott adta ki Orlayját i s (1837). Az előző évben jelent meg 
Jósika történelmi regénye, az Abafi. Talán annak a sikere is hozzájárult , hogy 
mégegyszer visszatért a költő az eposzok világába, a Ké t Szomszédvár bomló 
oligarchiájának festéséhez. Csakhogy i t t már van az országnak erőskezű 
gazdája: Mátyás, akinek az a lakja századokon át a nemzeti királyság varázsát 
sugározta a Habsburg-gyarmat elégedetlenei felé. A Mátyás-kultusznak azon-
ban volt kuruc mondanivalóján túl osztályharcos ta r ta lma is: Vörösmarty 
főleg ezt aknázza ki. A szép lányt egy köznemes, a „félparaszt Csatár" üt i el 
az előkelő Orlay kezéről. Hogy az elvetemült főúrnál mennyivel különb Mátyás 
köznemes vitéze, Vörösmarty igen határozottan emeli ki. Itt-ott azér t még 
mindig beletéved a hang jába némi akara t l an tisztelet a nagybirtokos iránt, 
sőt végső jeleneteiben szinte érthetővé teszi a szörnyeteg Orlayt, mikor lehető-
séget ad neki, hogy megvallhassa őrül t szerelmi szenvedélyét. I t t a l ír ikus 
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kerekedik fölül az emberábrázolón: alig hogy beszélni kezd Orlay a m a g a 
dühödt sóvárgásáról, boldogtalanságáról, egyszerre gát lás nélkül szakadnak 
föl Vörösmartyból sa já t elfojtott panaszai. Az úri kisasszony, a szép Zele, 
vágyat ébreszt egy szegény vak fiúban is, annak szintén s a j á t tizenkilencedik 
századi érzelmességéből ad a költő epekedő vallomásokat. 

Legterjedelmesebb novellája ez, igen gondosan í rva; Galamb Sándor azt 
bizonyítja számtalan jambus sorral, hogy eredetileg d rámának szánta volna. 
Van is néhány jelenetében jókora adag színpadiasság. A próza-forma nem vál t 
előnyére: fölnagyítva muta t ja a korfestés hiányát . De az ünnepelt Jósika sem 
állt jobban ezen a téren, az akkori olvasók az ilyesmin még nem ütődtek meg. 
Annál iukább elragadtatta őket a nőrablásos bonyodalom, amelyhez a vad-
romantika egész kelléktárát mozgósította a költő. Az oligarcha-ellenes, pár tos 
hang ma a legvonzóbb az agyonfakult, valószínűtlen történetben. Akkor ugyan 
már kezdett általánossá válni a mágnásellenesség, de Vörösmarty írói tekinté-
lye kivételes fontosságot adott az ő határozott állásfoglalásának. Nincs az a 
mozzanat, melyet fölhasználatlanul hagyna, hogy meggyőzzön főúr-hőso ala-
csonyrendűségéről. A harmincas évek második felében, a Széchenyi—Kossuth 
küzdelem küszöbén a haladó tábort erősítette ez az állásfoglalás, mert növelte 
a nemesség önérzetét. Osztályellentéteket tehát ábrázol m á r i t t Vörösmarty, 
de csupán a hatalmon lévők között. Néhány népi alak is átsuhan u g y a n a 
novelláján, de csak mint elnyomóinak a szolgája vagy éppenséggel rajongója-

Köznemes és előkelő ú r vetélkedését ismétli meg A füredi szivhalászat-
ban is. A tragikus történelmi tárgy után visszatér a v idám műfajhoz és s a j á t 
kora ábrázolásához. Bonyodalma nem sokat ér: egy szabvány-romantikával 
szétintrikált szerelmes pár t hoz össze újból, naívul „regényes" körülmények 
között, csónakversenyt elsöprő balatoni viharral . De az alakok viszonya egy-
máshoz s az egész társadalmi háttér komoly figyelmet érdemel. M i n d j á r t 
az elején az Egyesült Államok fejlettségét áll í t ja szembe a hazai elmaradott-
sággal. Főhősét, K a j á r y t amerikainak nézik tu la jdon b a r á t a i (A romanticizmus 
korában elég egy szemüveg és egy szembehúzott kalap, m á r nem ismer rá 
senki fia.) Az ál-yankee így lelkesedik Amerika iránt : „Óriási haladás ipa rban 
és művekben, adósságtalan kormány, emberség börtöneiben s egyenlőség a 
törvények előtt ' . Radóban fölfortyan a nemzeti önérzet, s kellemetlent v á g oda 
a tengerentúli „egyenlőség" apostolának: „Felejti ön, hogy négereik vannak." 
A hatás teljes : „Az idegen arcát pirosság borítá". De segítségére siet Csöngedy, 
ő megérti a yankee-ket. Könnyedén közbevág: „Ej, a négerek feketék". H á r o m 
különböző állásfoglalás, amely mögött gyökeresen eltérő típusokat érzünk-
Rögtön meg is ál lapí t ja Galamb Sándor: „Minden különösebb zavar nélkül 
felcserélhetnők Radót Csöngedivel, vagy Csöngedyt Kajáryval ." A polgár i 
irodalomszemlélet föl sem tételezi az imperializmus éveiben, hogy polit ikai 
meggyőződés adhatna arcélt egy novella-hősnek. Annál föltűnőbb ez a vakság, 
mert Galamb egyébként dicséri Vörösmartyt, hogy többször szót emel az 
elnyomottakért, a négerekért nem kevésbbé, mint, az angol dolgozókért. (Irodt. 
Közi. 1915. 181—182. 1.) 

K a j á r y vetélytársának már a neve megbélyegző: Rontó. Ezt a le í rás t 
kapjuk róla: 

„Gazdag, f ia ta l és deli . . . Mind amellett,, h a valaki t o v á b b s közelebbről l á t á e 
szép f ia ta l arcot, nemtelen dölyföt s önimádó balhitet fedezhete fel vonala iban. 
(Kiemelte: J . G.) 
K a j á r y t viszont azzal teszi Vörösmarty vonzóvá minden haladó előtt, 

hogy őszinte, kemény bírálatot ad a szájába „külföldi szemmel". 
Mondanivalóinak ez a veleje: 
„. . . nem csupán a föld, hanem főleg lakóinak szelleme teszik az országot ... 
Magyarország földje sokkal fölöttébb áll a világ lajstromán, min t nemzete, melyről 
alig tudha tn i valamit . A legszebb, legvirítóbb t á jakon nagy részint butaság, henye-
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ség t anyáznak s a néptelen pusztákon egy-két büszke lak csúfolni látszik inkább, 
mint ékesíteni a falut, melynek szomorú viskóitól környékezve van . " (I. m. 115.1.) 
K a j á r y igazat mond: n e m a föld, az elvont „haza", hanem a nép fontos. 

A szembeállítás éles; a fogalmazásban ott lappang a vád a kastélyok ura i 
ellen, akik körében nyomor tenyészik; a bu t a ság és henyeség megállapításából 
vonatkoztatható egy adag a k á r a parlagi nemességre is. Radó és Csöngedy 
„különbözően felindulva" tüstént r áhorkan az „amerikaira". De az még 
folytat ja: 

„Magyarország gyermek, me ly megvénült, s anélkül, hogy szenvedéseiéi idegebbé, 
tapasztalásai okosabbá s évei tiszteletessé b í r t ák volna tenni. E g y van, mi menthet i : 
levetni balitéletek hieroglypháitól tarka bőré t ; s megifjodni, mint a kígyó szokott, 
s talán még hosszú és boldog életű lesz." (I m . 115 — 116.) 

Vörösmarty i t t a reformkor haladó magyar ja inak komor önismeretét mondja 
ki: a remény pusztán annyi, hogy talán m é g megmenthető az ország, de csak 
teljes átalakulás, megújhodás esetén. K a j á r y őszinte nyilatkozata már-már 
párbaj ja l kezd fenyegetni, m í g a feszült hangulatban le nem leplezi magá t ; 
akkor a jelenet baráti u j jongásba osap át, főkép miután „Kajáry hazasértő 
véleményét némileg kiigazítá." 

A novella ettőlfogva összeszűkül: a szerelmi bonyodalom körül forog, 
a romanticizmus igénye szerint, váratlan meglepetésekkel, józan észnek föl-
foghatatlan nyilvános lányrablással. (Jut m a j d az effélékből még Kemény tár-
sadalmi novelláiba is.) A csípős, rosszmájú szalonhang itt-ott mintha szintén 
Keményből volna előleg. I lyen pl. a szívhalászatra fölvonuló hölgyek leírása. 

Egy szőke özvegy: „igen csinos volt; de egy kevéssé nehéz. Testi jóllétét érzette 
a ladik is, s tiszteletből k é t u j jnyira mélyebbre süllyedt, m i n t egyebeké . . . " Egy 
főúri hölgy: „büszke t e rmet v o l t . . . melynek kihívó tekinte tén főneme s birtokai-
nak ö n t u d a t a s egy kissé h a j d a n i szépségének emlékezete ünnepeltenek." (I. m. 
130. 1.) 

Szemben ezzel a dologtalan társasággal az inas és a szobalány alakját vonzó-
nak muta t j a Vörösmarty: gazdájuk, Rontó azzal is veszít előttünk, hogy az 
inast legazemberezi, a lányt leringyózza. Uraság és cselédek ilyen módon 
kiélezett ellentéte szintén demokratikus állásfoglalás. Rontó, a gazdag ú r f i 
végül hoppon marad: a szívkirálynőt K a j á r y veszi feleségül. 

Mátyás, a nemzeti k i r á l y korát még egy másik novellájában ábrázolja 
Vörösmarty. Címe: Csiga Márton viszontagságai. A nemes urak világából 
ez ismét a mindennapi élet alakjai közé vezet. Mátyás neve csak a r ra való, 
hogy elhiggyük a költőnek: lehetett olyan idő még a mi történelmünkben is, 
mikor a becsületes embernek legföllebb az volt a baja, hogy unatkozott. Csiga 
Márton megpróbáltatásai is ebből erednek. Merő unalmában gazemberségre 
vetemedik: csal, sikkaszt, hadseregszállítóból tyúktolvaj já züllik, orgazdás-
kodik, megöli a tulajdon f iá t , fölakasztják, életrekeltik, m á s vidéken bírónak 
választják, s egyszercsak az alteregója (azaz önmaga) bűnei fölött kellene 
ítélkeznie. Végül már ott. áll a mennyei b í r á j a előtt, éppen készül elragadni 
„két kalánfülű angyal" a kárhozatba, mikor felébred. Hogy az egész csak álom, 
régtől fogva sejti az olvasó. Most végre a r ró l is értesül, hogy Csiga Márton, 
„egy népes város* bírója megválasztása é j t szakáján terhelt gyomorral álmodta 
rakásra ezt az iszonyú bűnlajstromot. Galamb hibáztatja, hogy Csiga Márton 
becsületes ember ; szerinte az álom csak akkor volna indokolt, ha a bíró ébren 
is a gazemberek közé tar tozna. Pedig a költő, a volt jogász, akit már i f j úko ra 
óta okvetlenül foglalkoztatott az igazságszolgáltatás kérdése, helyesen lát ja , 
hogy Csiga agyában ezek a gondolatok, ezek a „tarka bőrű álmok" „rokonok 
ú j hivatalával": — ép abból a felelősségérzetből fakadnak, hogy neki ezentúl 
bűnösökön kell ítélkeznie Mi sodorja rossz ú t ra az embert? Vörösmarty széles 
választ ad e r re : az unalomszülte kalandszomjtól a szükség (az ínséges család) 
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kényszerén át a kinoshajhász elvetemültségdg1 apró vétkek és borzalmas bűnök 
változatait tár ja elénk. Mit eredményez ez az álomsorozat a becsületes Csiga 
Márton számára? Azt, hogy minden bűn csíráit önmagában is felfedezi. Ezzel 
magyarázza a költő, hogy annyira emberséges bíró vál t belőle. 

A probléma nem volt légbőlkapott, a reformkorban már zúgott a köz-
vélemény a barbár hazad vallatás, elfogult bíráskodás ellen, a szörnyű magyar 
börtönök miatt. A novella ezt a harcot segíti. Álomköntösben megmuta t j a a 
valóságos hazai helyzetet, úgy tüntetve föl, mintha minden visszaélés csupa 
kivétel volna. Amikor álmában bí róvá teszik Csiga Mártont, a sokszoros 
gonosztevőt, így él vissza hatalmával : 

. . . csínyeit a legszabályszerübb igazság színébe t u d t a öltöztetni. Ajándékot nem 
fogada el, ha ügyetlenül adták; közháborodásban haragot és halált villámlott a 
gonosztevők ellen; de gazdag adományért kimenté vagy megszökteti -őket, mihelyt 
ezt a nyilvánosság veszélye nélkül teheté. Kihallgatott minden szegényt, de örömes-
t e b b a szép folyamodónékat; mosolygásuk, nyájas ígéreteik súly va lának a mérleg 
csészében. Â hata lmasok szavára pedig kivétel nélkül hallgatott . I . m. 169 — 60. 1. 
(Kiemelte: J . G.) 

A novella azzal fejeződik be, hogyan bíráskodott az igazi Csiga Márton. 
Ez a néhány mondat a reformkorban bizonyára úgy hatott, mint gyilkos gúny 
a lelkiismeretlen ítéletmondók, az osztálytársadalom törvénytevői ellen: 

Okta tó ja inkább, min t büntetője a megtévedettnek, iskolává tevé a fogházat, mely-
b 1 vadak helyett nem ritkán emberek, gyógyházzá, honnan erkölcsi betegek helyett 
éplelkü polgárok jöttek ki. Mindennemű ítélethozásában pedig szigorú vala: sem szép 
szavak, adomány, sem akárki ha rag ja által nem tántorítható. (I. m. 164. 1. Kiemelte: 
J . G.) 

Ebben a novellában nincs feudális kötöttségnek nyoma. Vörösmarty 
mezővárosi viszonyokat ábrázol; — ebből a szempontból is szerencsésen bukkan 
Mátyás korára. De félreérthetetlen gyanakvássail nézi a polgári foglalkozást; 
mikor Csiga Mártont gazemberségre ösztönzi kalandor kedve, kiderül, hogy 
azért választja a kereskedő pályát, mert itt bőven van alkalma csalásra és 
hazugságra: 

Szinlelt önelégedéssel beszélt nagy kalmári merényeiről, összeköttetéseiről, — az 
akkori világban még hallatlan dolgokról! rendkívüli jövedelmekről, melyekben 
mindenki részesülhetendő, ha erszényt nyit közkereskedésre. Ki ne bízott volna 
az eddig emberséges s jó asztalainál fogva most már elmés, okos s minden esetre 
nagy szerencséjű Csiga Mártonban? ő tehát pénzt gabonára s részint kész gabonát 
is v e t t által, Mátyás király hadaihoz nagy nyereséggel szállítandót, gondtalanul, 
sőt világos szándékkal azt soha vissza nem téríteni." (I. m. 147. 1.) 

Vörösmarty ismeri a fejlődés kezdetén álló polgárságnak mindkét t ípusát: 
a becsületes szorgalmút éppúgy, mint a szélhámost. Romantikus képzeletét 
jobban vonzza az utóbbi, de merészen egybegyúrja a két természetet. Mese-
já tékának is van olyan értelmezése, hogy Csongor és Balga, Tünde és I lma 
tulajdonkép a minden emberben meglévő kettősséget ábrázolja. Csiga Márton 
novellájában csakugyan ezt az ellentmondást v i lágí t ja meg, a bűn és erény 
dialektikus összefüggését. Viszonyaink fejletlen voltára jellemző azonban, hogy 
ez a Csiga Márton még nem hiteles polgár. Gaztetteiben nyoma sincs a tőke-
fölhalmozás szándékának; épp az kergeti csődbe, hogy úgy pazarol, akár egy 
mágnásmajmoló kurtanemes. 

Az utolsó Vörösmarty jnovella, a Szél úrfi „tündérrege". R ú t öreganyja 
hatalmából kiszabadul a szilaj Szél úr f i , sikerül neki emberi testet ölteni, még 
feleséget is szerez, sőt gyermekei is születnek. De r á u n a családi boldogságra, 
újból kalandra indul, s büntetésül lecsap rá a vénasszony, visszavarázsolja 
testetlen lénnyé Az egészből az világlik ki, mennyivel teljesebb, boldogabb a 
materiális lét, az anyagta lan lézengésnél, amelyet az idealisták vál t ig magasz-
talnak ugyan, de szeretik mennél későbbre halasztani a megtapasztalását 
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Gyulai szerint ez a „leggyöngébb" novellája Vörösmartynak, mert a 
„népmesei elemet igen is célzatos allegóriává süllyeszti". (Vörösm. életrajza 
1879. 191— 192. 1.) A burzsoázia hanyatló korszakában csakugyan süllyedésnek 
számított, hogy valaki a materiál is létnek ad j a az elsőbbséget, hiszen ebből 
veszélyes következtetések származhattak. Vitathatatlan, hogy van a Szél urfi-
ban halvány, elnagyolt allegórizálás épp a testetöltés meg a visszaszellemie-
sedés leírásában. De úgy lehet, a szigorú krit ikust ezúttal éppen nem az inge-
relte föl, ami hiányosan motivált, hanem ami túlságosan érthető. 

Mit akar t ezzel a mesével Vörösmarty? Tudjuk, mennyire izgatta éppen 
őt, a korlátlan fantáz iá jú romantikust, a valóság és képzelet viszonya. Benne 
az álmodozás vigasza hovatovább önváddá változott Már a Holdvilágos Éjben 
eljutott annak a fölismeréséig, hogy az álom nem old meg semmi t A Hitel 
évében arra eszmélhetett, hogy elég a délibábkergetésből, holdvilágfalásból: 
Tündének itt a helye a földön. Mindinkább belekapcsolódott a reform-mozga-
lomba, s nemcsak menyasszonyához, hanem egész népéhez szólt az az intelme, 
amely tulajdonkép harcos valóságtiszteletének megnyilvánulása volt: „Ábrán-
dozás az élet megrontója". A Szél ú r f i nem több, nem kevesebb, mint derűs 
tudomásulvétele annak, hogy csak a materiához kötött lét érdemli, högy 
végigéljük. 

Már megírta Szózatát, érett fé r f i fővel tekint a világba. Használni akar, 
nem testetlen képzelgésekkel játszani. Reális problémákat vet föl a Szél Urfiban 
is. A zsarnok öreganya, aki végül elszakítja ivadékát a „nem hozzá illő", 
ugaron fölszedett feleségtől, ugyanaz a típus, amelyet Kádár K a t a balladá-
jából ismerünk. Fokozza a mese realitását, hogy a gyönyörű feleség sánta. 
Ballépés karmai közül szabadul, nem hagyva kétséget az iránt, miken ment át 
a boszorkány hatalmában. Másrészt Szél ú r f i meg: úrfi, azaz hírből sem ismeri 
a hűséget. Ilyen, egyáltalában nem tündérmesébe való, hősökről szól Vörös-
mar ty utolsó novellája. Mekkora kín, mikor Szél ú r f i ráeszmél, hogy ritkulni 
kezdenek „azon izmos, meleg és szilaj vérrel pezsgő tagok, melynek birtokában 
oly sok gyönyörnek vala éJdelője" A befejezés vetekszik Vörösmarty leggyön-
gédebb l í rai helyeivel. A boldogtalan Szél úrf i , mint egy sóhaj enyészik el 
cserbenhagyott felesége, gyermekei körében. Az asszony „hallá a szellői sóhaj-
tást, s könyűk ömlenek szelíd szemeiből: távol bará t já ra , elvesztett férjére 
emlékezék." (I. m. 178.1.) 

3. 

Miért nem írt több novellát a költő, magyarázatot könnyű adni rá, de 
vá j jon lehet-e az megnyugtató? Elbeszélés-kötete szinte azt a hatást kelti, 
mintha meg volna komponálva. Egymásra utalnak a darabjai, más-más ala-
kokkal két oldalról és megközelíti az igazságot. A jobbágysorsot elénktárja 
szlovák és magyar változatban; kétszer választ álomszövevényt; Mátyás korát 
is bemutat ja mind az előkelők, mind a kisemberek felől. Ennyi is elég annak az 
igazolására, hogy Vörösmarty novellái nem puszta „szorultság" termékei, 
hanem valami olyat igyekezett a költő kifejezni bennük, ami huzamosan 
ú j r a meg ú j r a foglalkoztatta. 

Mondanivalói nem lényegtelenek; még a „tündérrege" is korproblémáktól 
súlyos. Elénktár ja a jobbágynyomort, leleplezi a nagybirtokosok hitvány jel-
iemtelenségét, a nemesi sovinizmust, a nemzetiségi elnyomást, a gazdasági élet 
fejletlenségét az ország elmaradottságát a haladó külföldhöz képest, s föl-
vetíti a nemzeti k i rá lyság eszményét is a Habsburgokkal elégedetlen közvéle-
mény előtt. Vörösmartyt köti ugyan nemesi, szemlélete, de nagy költő, s épp a 
novelláiból láthat juk, mennyire á t fog ja — világtávlatba helyezve — egész 
nemzete életét. Hangsúlyozza a változás halaszthatatlan voltát, ha vannak is 
a siker felől kétségei. Hangot ad a szorongásnak is, amellyel a nemesség gondol 
a nyomor kétségbeesettjeire, ő maga viszont igyekszik veszélytelen, mulatságos 
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jámboroknak tüntetni föl a jobbágyokat. A főurak tekintélyét tépázza. Novel-
láiban a valóság megragadására törekszik. Nem keresi az olcsó, kedvező meg-
oldásokat. Vidám cselekvényeiben, sötét színei ellenére, van valami törhetetlen 
bizakodás. Nem hatol a végső mélységekig, osztályharcot csak a, kiváltságos 
rendeken belül ábrázol. De művei pár tos írások, keményen bírálják kora társa-
dalmát, s mindenik novellájában megvannak a kri t ikai realizmus lehetőségei. 

Hogy mégsem alkot hibátlan elbeszéléseket, azon múlik, hogy a roman-
tikus képzelet el-elszáguld vele. Gyakran elszakad a valóságtól; nincs türelme 
ízekre boncolni cselekvényeit. Versben sem mindig fogadható el az ábrázolása, 
erre eposzaiban és drámáiban sűrű a példa. Prózában ezek a fogyatkozások még 
szembeszökőbbek. Érzi ő ezt okvetlenül maga is, v a n önkritikája, s gúnyos 
epigrammjaiban nem kíméli saját műveit sem. Novellái visszhangja egyáltalán 
nem olyan, hogy csábítaná a folytatásra. Mindehhez járul aztán egy külső 
ok is: a Nemzeti Színház megnyitása. Novellaírók egyre számosabban jelent-
keznek, még hozzá hivatottabbak is, akiket ebben a műfa jban különbnek érez 
önmagánál. De a színpadon nincs egyenrangú versenytársa. Használni akar 
mindenképpen, azért vál lal ja a legfontosabb területet: a közönségnevelő dráma-
írást. Színjátékaiban is sok az esztétikai fogyatékosság, bonyodalmait nem 
érleli ki, jellemeit elnagyolja s a meglepetés kedvéért túlságba h a j t j a a borzal-
makat. Szép részleteik alapján mégis méltányolta, komoly értékei közé sorolta 
az úr i Magyarország ezeket a színműveket is, melyeknek főalakjait az uralkodó 
osztályból válogatta Vörösmarty, s elárasztotta r a j t u k a nemesi hazafiság 
pátoszát. Novelláival szemben mi is félretehetjük az esztétikai túligényességet. 
Megállapítva hibáikat, világnézeti korlátaikat, ideje beiktatnunk őket a költő 
fontos művei közé. Már csak azért is, mer t novellaíró kortársaival szemben, 
akik német és f rancia példákon indultak, s örömest választottak idegen tárgya-
kat, Vörösmarty kizárólag a hazai társadalmat és történelmet tükrözi. Nemesi 
patriotizmusát a novellák alapján szinte pályája kezdetétől k i tágí tha t juk 
Magyarország minden lakosát felölelő hazafiassággá. Egyéb munkáihoz mérten, 
egészen föltűnő az ő mélységekig hatoló érdeklődése a népi élet nyomorúsága 
iránt. Hiszen ú. n. parasztíróink is csak a legutolsó évtizedekben ju to t tak túl 
végképpen a jómódú falusi gazdák ábrázolásán. Vörösmarty sokat idézett 
ítélete a nemes urak hazájáról („Neve: szolgálj ós ne láss b é r t , . . . Neve 
szégyen, neve átok") ott gyökerezik az első novelláit ihlető f ia ta lkori élmé-
nyekben. 

De irodalmunk fejlődésében is megvan ezeknek az elbeszéléseknek a példa-
mutató jelentősége. Valamennyit közzétette művei 1840-i kiadásában (Vörös-
m%rty Mihál Ujabb munkái. Második kötet). Petőfi föltétlenül ismerte és 
alaposan tanulmányozta őket, s ezek a novellák csak erősítették, hogy végkép 
odaforduljon a népi mondanivalók felé. Nem nehéz meglátnunk az összefüg-
gést a Kecskebőr torz paraszt ja i és Petőfi népi tárgyú novellája, A fakó leány 
s a pej legény főalakjai közt; még abban is rokonok, hogy mindkettő a babonás 
népi hiedelmekkel száll hadba. Petőf i novellái természetesen m á r plebejus 
szemléletűek s nyelvükben is határozottan népiek. J ó k a i pályakezdő alkotá-
sainak groteszk vonásaiban, diákos nyerseségeiben sem lehet számításon kívül 
hagynunk a legnagyobb kortárs-költő hatását. I lyenformán a Vörösmarty-
novellák főleg tárgyukkal , de némileg előadásmódjukkal is a népies elbeszélő 
iskolának, azaz prózánk legfontosabb irányának úttörői. 
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