
l i s a n t o l m á c s o l t i n t e n c i ó i é s s t í l u s - S z a b á l y a i , a m e l y e n Oroszország paraszti 
t ö m e g e i n e k m i l l i ó i g o n d o l k o d t a k é s b e s z é l t e k ? 

Milyen hatalmas alkotási terület, nyílik hát meg a szovjet írók előtt, a 
népi demokratikus országok írói előtt, akiknek most lehetőségük van arra 
hogy a néppel vállvetve haladjanak és vele együtt a történelemben példátlanul 
ott álló szociaista kultúrát építsenek! 

Csak a szovjet társadalomban, amely felszámolta a kizsákmányoló osztá-
lyokat, amely megsemmisítette az antagonisztikus osztálykülönbségeket táp-
láló talajt, — csak ebben a társadalomban válik a marxista-leninista világ-
saemlélettel felvértezett író a szó szoros értelmében népi íróvá. A szovjet iro-
dalom közvetlen formában juttatja kifejezésre a nép érdekeit, amelyek nálunk 
állami érdekké lettek. 

Ha íróink a nép szemével vizsgálják a valóságot, ez azt jelenti, hogy for-
radalmi fejlődésében, a kommunizmus felé való haladásában látják. 

Mindebben megmutatkozik az a mélyenszántó minőségi különbség, amely 
a szocialista realizmus irodalma — magának a népnek az irodalma — a nép-
nek szóló irodalom — és az eddigi irodalom, az emberiség osztály-előtörténe-
tének irodalma között fennáll. 

„Oktyabr" 7. sz. 
1951 július. 

BELIA GYÖRGY: 

TOLNAI LAJOS 

A bukott forradalom után a kiegyezés történelmi szükségszerűségként 
telepedett a magyar nép nyakára. 1848 két kérdést hagyott megoldatlanul: az 
agrárkérdést és a nemzeti kérdést. Ez a két kérdés együtt a polgári fejlődés 
középponti problémáját jelentette. 1867 előtt a nemzeti probléma volt hang-
súlyozottabb, 1867 után pedig az agrárkérdés lett a polgári demokratikus átala-
kulás főproblémája. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a „kiegyezés gazdasági 
alapját a magyar mezőgazdaság és az osztrák finánctőke érdekeinek azonos-
sága képezte." (Mód A.) 

Magyarország kitűnő vadászterület volt a külföldi tőkés csoportok szá-
mára. A tőkeszegény Magyarország magas profitlehetőségeket biztosított az 
idegen tőkének, és az bátran élt is az alkalommal: a politikai feltételek bizto-
sítottak voltak. A Magyarországra irányított tőkekivitel természetesen más 
jelleget adott a kapitalizmusnak nálunk, mint amilyen az Nyugaton volt, ahol 
az eredeti tőkefelhalmozás feltételei már régóta megvoltak, s nemzeti jellegű 
kapitalizmus alakulhatott ki. 1848 bukása szükségszerűen a magyar nép kettős 
kizsákmányolásához vezetett: az ország kapitalizálásáért nagy árat fizetett 
a magyar nép. 

A beáramló tőke alaposan átalakította az ország politikai és kulturális 
arculatát. Tolnai a tőkének ezt a tevékenységét gúnyosn „misszió"-nak nevezi. 
„ . . . Missziónknak a legszebb jövője van, ez a föld feltétlenül alkalmas és kivá-
lóan kínálkozó a legszebb műveletekre. Igen. Gyárakat, szesz-, cukor- és szövő-
gyárakat kell teremtenünk, kultúrmunkákkal foglalni el a népet, dolgoztatni, 
jól fizetni, hogy ne maradjon ideje a haszontalan aspirációkra; nem ütni, verni, 
botoztatni, vadítani, hanem leszállni közéjük, gyermekeiket, altisztekké tenni 
hamar, hogy azok vezessék, tanítsák társaikat." — mondatja Sehwindler-
Hunyadival. (A báróné ténsasszony.) 

A külföldi tőke persze nem a nép közé „szállt le" közvetlenül, bár — Tol-
nai szavaival — „erős acélkapcsai" később éppen a népet, éppen annak legsze-
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gényebb rétegeit fojtották meg és „áttörhetetlen hálózata" proletársorba nyo-
morította a falut. 

A mezőgazdasági konjunktúra idejét általában az jellemzi, hogy a tőke 
behatolt a mezőgazdaságba. A közlekedési <és hitelszervezeti hálózat kialaku-
lása nemcsak következménye volt a kapitalizmusnak, hanem éppen ez volt 
Magyarország kapitalizálódásának legfontosabb eszköze. A mezőgazdaság foko-
zatosan árutermelővé vált. Ez egyben azt is jelentette, hogy egyidejűleg meg-
szabadult a rendi-személyi kötöttségektől. A paraszt m á r nem közvetlenül a 
földesúrnak adózik, hanem „a piacon keresztül ró ja le terheit" (Erdei F.) 

A mezőgazdasági konjunktúrát azonban még a nagybirtokosoknak is 
csak kis hányada tudta kihasználni. Még inkább vonatkozik ez a közép- és kis-
birtokos nemességre. Tudniillik a mezőgazdaság termelési technikája szinte 
középkori színvonalon mozgott, helyesebben stagnált s nem tudta kielégíteni 
a korszerű igényeket. Modern kapitalista termelésre csak azok a nagybirtoko-
sok rendezkedhettek be, akik áruló politikai állásfoglalásuk kapcsán összeköt-
tetésben állottak az osztrák bankházakkal és hitelhez juthattak. 

A parasztság még kevésbbé érezhette a konjunktúra áldásait, mert primi-
tív termelési technikájával nem tudott bekapcsolódni a versenybe. így áldás 
helyett még nagyobb terhek szakadtak a nyakába. A magyar mezőgazdaság 
technikai átalakulása nem tudott lépést tartani a fokozódó versennyel, a pa-
rasztság döntő többsége képtelen volt a polgárosodásra: belemerevedett ősi 
paraszti formáiba. A magyar parasztnak nem volt pénze arra, hogy gazdasá-
gát modernizálja. Pénzhez csak igen magas áron juthatott: a falusi uzsora fan-
tasztikus mérvű kiszipolyozásának kellett magát alávetnie. De más választás 
nem volt: az önellátásra berendezett paraszti termelés lehetősége már nem volt 
meg; a parasztbirtok kénytelen volt bekapcsolódni az árutermelésbe, de ter-
melési technikáját már képtelen korszerűsíteni, mert pénze nincs. A hitel pedig 
a halált jelenti számára. Ezzel magyarázható, hogy a. szerencsésebb helyzet-
ben levő és vállalkozóbb kedvű parasztok nem a termelési technika moderni-
zálására törekednek, hanem a tőke legkezdetlegesebb formájával — a kereske-
delmi tőkével — próbálnak szerencsét és csak később látnak hozzá a termelési 
technika átalakításához. Ezért nem bontakozhatott ki nálunk a mezőgazdaság 
amerikai útja, és ezért tipikus alakja a magyar mezőgázdaságnak a kupec-
paraszt. 

A mezőgazdaság kapitalizálódásában ilyen körülmények között döntően 
a nagybirtoknak jut a vezetőszerep. Ennek számos társadalmi és politikai 
következménye ma m á r közismert, de a maga idején nem akadt jelentős író 
Tolnáin kívül, aki meglátta volna és ábrázolta volna ezt a társadalmi 
folyamatot. 

A régi egyenlőségnek fel kellett bomlania a falun: az árutermelés, a piac 
ingadozása mozgásba hozta az eddig többé-kevésbbé egységes parasztságot. 
A patriarchális idill szertefoszlott: a „patriarchális naplopóból" falusi uzsorás, 
falusi kapitalista, a „civilizáció mázával bevont rabló" lett. A tőke uralma 
— bármilyen kezdetleges formában is — mégis csak rátelepedett a falura. Ez a 
falusi tőke a városra támaszkodott, s egyben annak legfontosabb utánpótlási 
bázisa lett. A falusi kapital izmusnak ezt a kettős arcát Tolnai is látta, de 
ennek a társadalmi folyamatnak a képviselőit nem a kapitalizmus, hanem a 
rablás kategóriájába sorolta. Tolnai társadalomszemléletének gyenge oldalai itt 
mutatkoznak meg a legszembetűnőbben, és világnézete ezen a vonalon érintke-
zik legszorosabban az orosz narodnyikokéval. Leninnek, az orosz narodnyikok 
reprezentatív képviselőjére — Sztruvera — vonatkozó szavai kísértetiesen rá-
illenek Tolnaira is: „A falusi kapitalizmus a szerző (t. i. Sztruve) szemében 
riem több, mint szomorú jelenség. Jóllehet ugyanezt a kapitalizmust a város-
ban is látja, mégpedig nagy méretekben, jóllehet látja, miképpen rendelte a 
kapitalizmus maga alá nemcsak a népi munka minden területét, hanem még 
a 'haladó' irodalmat is, amely a burzsoá rendszabályokat úgy tünteti fel, 
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mintha azokat a nép nevében és a nép érdekében foganatosí tanák. . . ' ' Ez a 
nézőpont lényegében azt jelenti, hogy Tolnai egészében elutasította a kapi-
talizmust: a falu kapitalizálódásában a falusi idill felbomlását lát ta s nem 
olyan szükségszerű folyamatot, melyet történelmi kategóriaként nézhetett 
volna. Ez a magatartás jellemző a kiegyezéshez való viszonyára is. A kiegye-
zést egészében elutasította s nem olyan elkerülhetetlenül adott keretnek tekin-
tette, amelyen belül lehet és kell harcolni a demokratikus forradalomért és a 
nemzeti függetlenségért. Romantikus antikapitalizmusa magyarázza pesszi-
mizmusát is — nemcsak az övét, de az egész irodalmi ellenzékét is. Az ellenzék 
— Tolnai, Vajda, Komjáthy — pesszimizmusának társadalmi t a la ja az, hogy 
a 48-as szabadságharcot vezető középnemesség felbomlott, a vezetésre alkal-
matlanná ,v,ált, a reakció támasza lett. Űj társadalmi osztályt nem találtak, 
melyre építeni tudtak volna. A munkásság történelmi szerepét nem látták, 
annak ellenére, hogy az 1871-es Pár izs megmutatta: a jövő a proletariátusé. 
A parasztságra sem támaszkodtak, 6 ha népről beszéltek, azon még mindig 
jórészt nemességet értettek. Ezért lett Tolnai annak az ú j Magyarországnak 
haragos krónikása, „ahol önterhe a la t t összeroskadt a régi nemesség; fölkelt 
és a hegy csúcsára jutott az élelmes szatócs-rend — vér nélkül, áldozatok 
nélkül, az örökké éhes proletárság ordító, eget, földet megrázkódtató tapsa 
mellett". (Eladó birtokok.) 

A vér nélkül, forradalom nélkül meginduló polgárosodás csak felemás 
lehetett, annál is inkább, mert a kapitalizmus külföldi import volt. Mikor 
Tolnai erről az oldaláról bírálja a hazai kapitalizmust, szédítő mélységeket 
világít meg — olykor csak egy szemvillanásnyi időre — és ennek nemcsak 
dokumentumértéke, hanem magasrendű művészi értéke is van. 

A parasztság csaik rossz oldalait ismerte a kapitalizmusnak, és csak 
hátrányait „élvezte". A város ezért eredendő rossz a paraszt szemében, és a 
később irodalmi síkon annyira kiélezett' urbánus-népi ellentét történelmi és 
társadalmi gyökerei ide nyúlnak у,issza. A városból a paraszt számára csak 
rossz jöhet, s mikor Mező-Mihályfalva parasztjai megtudják, hogy falujukból 
város lesz, szolgabírói hivatalt, sörgyárat kapnak, akkor „az öregebbek.. . csó-
válgatták a fejüket, s a nagy szerencsétől előre is úgy féltek núnt valami árvíz-
től". (Az urak.) 

Ilyen körülmények között a nép szembenállása a kiegyezéssel természetes 
és érthető. A nép Kossuthot várja vissza, érik a népi bosszú, egyelőre titkon, 
hamu alatt, hogy a 90-es években véres megmozdulásokba csapjon át. Tolnai 
gyönyörűen érzékelteti ezt a népi hangulatot több helyen is. „Kossuth a nagy 
Hódas-pusztán beszélt a múlt éjjeleken is. Kimentünk ai mezőre, letettük 
a fejünket a földre, és tisztán hallottuk a szavát." (A báróné ténsasszony.) 
Kossuth ekkor nő legendává: a nép mindent Kossuthtól — a forradalomtól vár. 
A politikai fórumon csak az urak és a nagypolgárok ágálhattak, a demokrácia 
pedig m á r csak a „korcsmákban meri kimondani, ami t érez". (Eladó birtokok.) 
A koldussá szegényedett paraszt ú t ja már a yárosba sem vezethetett, és hogy 
„szabaduljon az ország a szegénységtől" — ahogy Tolnai mondja keserű iróniá-
val — ki kellett vándorolnia. 

* 

Az agrárkérdés döntő problémája maradt a Horthy-korszaknak is. 
A népies mozgalom — mint szellemi áramlat is és mint irodalmi programm 
ie — már tudatosan vallotta, hogy a parasztkérdés a magyar társadalom 
központi problémája. A népiesek előtt az agrárkérdésről nem sok szó esett, 
a regényirodalom meg egyáltalán nem foglalkozott ezekkel a problémákkal. 
Kzért fordult Móricz Zsigmond olyan lelkesedéssel élete utolsó szakaszán 
Tolnai Lajos felé. A népiesek úttörőjét, ősét kereste benne: „ •.. A mai falu-
kutatóknak a legnagyobb bámulattal kell feléje fordulniok. Ha van ősük 
a magyar gondolatok történetében, Tolnaiban találhatják meg" — í r j a a Kelet 
Népében. Pedig Tolnai keveset írt konkréten parasztokról; életműve rengetegé-
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hez viszonyítva jóformán semmit. Mórieznak lényegében mégis igaza volt: 
Tolnai életműve elválaszthatatlan az agrárkérdéstől — közelebbről a paraszt-
kérdéstől — még akkor is, mikor grófokról, nemesekről ír. 

Móricz írói példaképet látott Tolnaiban, mer t „megtanít rá, hogy kell 
meglátni az életet, az életben a valóságot, a valóságban a magot Arra tanít, 
hogy kell megírni a megírhatatlant". Ezt a megírhatatlant valóban csak Tolnai 
írta meg a maga korában. A kor divatja nem tűrte a társadalombírálatot 
Az irodalom fórumán Gyulai volt a „kritika arisztokratája" (Tolnai), és az ő 
klikkje diktálta, mit és hogyan kell, vagy szabad, vagy illik írni. Tolnai 
egyedül maradt, és az egyetlen embertől, aki igazi harcostársa lehetett volna, 
Va jda Jánostól is elszigetelődött. A népiesek helyzetében volt valami hasonló. 
Az ő szavuk is úgy hatott, mint „káromkodás a templomban", de azért soha-
sem voltak olyan magányosok, mint Tolnai. Ök is szembenálltak a hivatalos 
irodalmi fórummal, de nekik megvolt az az előnyük, hogy tudtak „divatot" 
csinálni maguknak — ami ugyan nem volt mindig előny sem irodalmi, sem 
politikai szempontból. Ezért mondja Móricz, hogy „Tolnainak most nyílik meg 
a maga kora". 

A probléma és téma hasonlóságának kapcsolatán kívül Móricz esztétikai 
jellegű kapcsolatot is teremt a népiesek és Tolnai között. „Írásait úgy lehet 
analizálni, mint a riportot. Vagy a fényképet. Anyaga a valóságos élet. Ez az, 
amit mondok, hogy meg lehet tőle tanulni, hogy kell regényírónak az életet 
nézni. Az ember, aki feltűnik előtte, azonnal kritikájával együtt jelentkezik 
a recehártyáján" — ír ja Móricz." A népiesek kedvenc műfaja volt az irodalmi 
riport; sok regényük és novellájuk alig több a riportnál: a falu naturalisztikus 
rajzánál. A reális ábrázolásig csak kevesen jutottak el, s a legnagyobbak is 
gyakran estek a naturalizmus „bűnébe". Az előbbi Móricz-idézetből azt hihetné 
az ember, hogy Tolnaiban Móricz a naturalista írót üdvözölte. Pedig erről szó 
sincs. Móricz „ellesett párbeszédei" ilyen pillanatfelvételek, vagy riportok — 
helyesebben: avatatlan író kezében nem is lettek volna mások, mint egyszerű 
fényképek: az élet naturalista rajza. De Móricz kezében ez a „fénykép" gazdag 
belső tartalmat kapott s már nem egyszerű rajz volt, hanem a szövevényes 
társadalmi mozgás reális ábrázolása. Móricz „ellesett párbeszédei'1 általános 
érvényűvé és tipikussá gazdagodtak Móricz művészi elrendezésében: a jelen-
ségek bonyolult ellentmondásai mögött meglátta a lényeget, mondanivalójába 
bele tudta sűríteni a társadalom történelmileg konkrét, mégis általános érvényű 
problémáit. Móricz írói módszerének egyik legjellemzőbb vonása, hogy olyan 
dolgokat mondott el, melyek valóban megtörténtek, de ezeket a megtörtént 
dolgokat sohasem izolálta a társadalmi folyamat alapvető tendenciájától, 
hanem szervesen beépítette abba. Az egyénit nem állította szembe a tipikussal, 
a lényeget nem választotta el ellentmondó jelenségeitől, hanem dialektikus 
egységükben ábrázolta. Tolnaiban ennek az ábrázolási módnak úttörőjét látta, 
azért üdvözölte olyan lelkesen. Móricz ezt így fogalmazza meg: „ . . .Tolnai 
skálája a legszélesebb minden magyar regényíróé közt. A grófoktól a 
parasztokig, a miniszterektől a falusi végrehajtóig, akihez nyúl, az mind eleven 
é le t . . . Ezek a könyvek úgy jártak, mint a nagy festők portréi. A modell halála 
után kezdenek hasonlítani s később ők adják a kor típusait." 

Móricz Tolnait tartotta a „legnagyobb regényírószem"-nek s olyan jelen-
tős regényíróhoz mérte, mint Kemény Zsigmond. Az összehasonlításból Tolnai 
kerül ki győztesen: „Tolnai sokkal gazdagabb, mint Kemény" — ír ja . Ezt azért 
mondja ki ilyen bátran, mert Tolnaihoz elsősorban a téma felől közeledett, és 
Tolnai témái valóban széleskörűek. A „széles írói skála" szempontjából veti 
össze Tolnait Mikszáthtal és Gárdonyival is. Ezzel kapcsolatban ezt mondja: 
„ . . . H a valamiben alatta is marad ezek írói művészetének — a magyar sors-
kérdések legsúlyosabb gondolataival foglalkozik. Azokkal a gondolatokkal, 
amelyek őt izzítják és perzselik, egyáltalán senki sem foglalkozott az ő korá-
ban . . . " Tolnainak a népiesekkel való rokonsága így válik Móricz szemében 
élő valósággá; ezért írja ezeket a mélyen átérzett sorokat: JÊn itt most sál-
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lalom a szent feladatot, hogy egy szent embert, nagyjaink egyik legnagyobbi-
kát mindazok között, akik valaha tollat vettek kezükbe hivatásukul, kiásom 
a sírból, s munkáit sorra felhordom vállamon s ölemben a mélyből. Hiszem 
és vallom, hogy ezzel teszek annyit a magyar ügyért, ha ú j r a bírom írni Tolnai 
oeuvre-jót, mint saját munkásságommal, amit hatvanéves koromig végeztem." 

Az „apolitikus" Móricz nemcsak írói programmot csinált Tolnai fel-
támasztásából, hanem akarva-akaratlanul politikai ügyet is. Ennek ellenére 
Móricz feltámasztási kísérletében a művész szempontjai domináltak. F é j a Géza 
már inkább a narodnyik ideológus kezével nyúlt Tolnaihoz Móricz elődjét 
kereste Tolnaiban, Péja a maga népi miszticizmusát és romantikus anti-
kapitalizmusát akarta irodalomtörténeti síkon igazolni. Móricz ezért nevezte 
a „legnagyobb regényírószem"-nek, Féja ezért növeszti „szálfává" Tolnait 
irodalomtörténetében és olyan óriások mellett tárgyalja egyenrangúként, mint 
Kossuth. Ez a népi miszticizmus mondatja Féjával, hogy Tolnai „az etikai 
indulat, a XVI. század prédikátorainak elsüllyedt lelke". Tolnai dühe „szent 
mámor" volt, a „magyar vallásos géniusz" tört ki belőle, a „magyar etikai 
zseni forrott benne szépíróvá, visszaadta a magyar irodalomnak azt a küldetést 
és hívőséget, mely régóta várta a föltámadást a régi magyarság sírjában". 

Fé ja a kiegyezést is ebből a szemszögből ítélte meg és ebbe a világnézetbe 
igyekszik Tolnai életművét is beágyazni. Féja számára a kiegyezés a kapitalista 
betyárok tatárjárása. Olyan tatárdúlás, mely felbolygatta a falu békés idilljét, 
„darabokra tépte a falut, kasztokra tagolta a népet". A kapitalizmus valóban 
ezt tette a faluval, és Tolnai valóban ezt a folyamatot ábrázolta gazdagon és 
szenvedélyesen. Az is igaz, hogy Tolnai ezért utasította el egészében a kiegye-
zést és vele a kapitalizmust, mint társadalmi formát; de már említettem: 
Tolnai társadalomszemléletének éppen az a legnagyobb gyengéje, hogy a kapi-
talizmust helytelen elvi álláspontról bírálta. Féja Géza pedig éppen ezért a 
gyengéjéért teszi meg „nagy szálfának" Tolnait. Legnagyobb korlát ját leg-
nagyobb erényként üdvözli. 

„Nem volt mai értelemben vett társadalmi tudata, nem szűkült egy osztály 
vagy társadalmi tan szolgájává..." — í r ja Féja. Azt hiszi, ez a legnagyobb 
dicséret, amit Tolnainak juttathat. Tolnainak persze volt társadalmi tudata, 
méghozzá osztályöntudata Abból a hivatalnok-nemesi rétegből származott, 
melynek hivatalán kívül egyebe nem is ,v°lt — Tolnai apjának élete utolsó 
szakaszán pedig még az se. Az öreg' Hagymássy (Tolnai későbben felvett írói 
név), ez a „disznó kemény ember" féktelen indulatán, mániákus igazságkeresé-
<sén és a nagy szegénységen kívül mást nem is hagyott fiára. Apja minden 
felettesével összeveszett, mert gyűlölte a hajbókolást, és minden visszaélést, 
korrupciót megalkuvás nélkül leleplezett. Nem is maradt meg egy hivatalban 
sem. Minden ingót, ingatlant eladott, hogy megéljen a család. Mikor mindenük-
ből kifogytak, rájukszakadt a nagy nyomor, és rokonok, barátok könyör-
adományaiból tengődtek. A „rúgott nótárius" fia ezzel a családi örökséggel 
indult el életpályáján. Tolnai hirhedt szubjektivitásának gyökerei ide nyúlnak 
vissza. Ez a gyermekkori konfliktus későbbi személyes sérelmek sorozatán 
keresztül olyan féktelen szubjektív dühhé szublimálódott helyenként, hogy el-
torzította életművét. Ezért nem tudott nagy tehetsége ellenére sem korszak-
alkotó a lakja lenni a magyar irodalomnak. Életműve ezért nem teljes, ezért 
van tele annyi ellentmondással. Tolnai írói tragédiája, hogy szubjektív 
konfliktusai csak legjobb írásaiban váltak objektívvé; nem mindig mélyültek 
általános érvényű társadalmi mondanivalóvá. 

Tolnai ingoványon vetette meg a lábát: szubjektív sérelmein, háborgo 
dühén és a hulló nemességen. A nemesség nem volt többé irodalmi bázis, és 
Tolnai akkor nő naggyá, mikor — nem tudatosan ugyan, de mégis — kikászáló-
dik ebből a mocsárból és éppen saját osztályának — a nemességnek — kímélet-
len kritikáján keresztül. Ekkor találja meg az utat a nép felé, bár végérvé-
nyesen sohasem szabadul meg nemesi korlátaitól. Ekkor jut el odáig, hogy 
szubjektív konfliktusait nem önmagukban nézi, hanem társadalmi gyökerüket 
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keresi és általános érvényű társadalmi következtetéseket von le belőlük. Így 
a lkot ja meg t ípusait : Tarczalit, a! kapitalizmus útvesztőin magányosan 
bolyongó értelmiségi embert, akinek út ja csak tragédiával végződhetik, Bokros-
nét, az urizáló kulákasszonyt, Clemens Jánost, a gátlástalan rabló-kapitalistát. 
Ez az út nehéz volt Tolnainak. Nemcsak ezért, mert jóformán egyedül kellett 
ezen az úton járnia, hanem azért is, mert elszakadni egy osztálytól nem könnyű, 
egy másikba beépülni meg éppen nehéz, ezt művészien ábrázolni még nehezebb. 

Tolnai művészete éppen akkor érik meg, akkor tisztul meg, mikor társa-
dalmi tudata kezd a nép, a parasztság tudatával azonosulni. F é j a ezt nem látta 
meg Tolnaiban: ő a romantikus antikapitalistát — közelebbről a narodnyikot — 
kereste benne. Azt a Tolnait kiáltotta ki óriássá, aki az egész világgal dühös 
prófétaként száll szembe. Tolnaiból így akart korszakalkotó irodaimi mérföld-
követ teremteni, és így szürkítette el. Mert Tolnai nem egyszerűn romantikus 
antikapitalista, nem egyszerűen narodnyik: több ennél, és éppen akarata 
ellenére több: művészete túlnőtt világnézetén. Politikai állásfoglalásának, 
személyi sérelmeinek akart irodalmi hangot adni, „kalauz" akart lenni a 
furcsán összekavarodott magyar élet labirintusában s míg kalauzolt, ijesztő 
szakadékokat világított meg akaart lanul is. A magyar társadalom nagy dilem-
máira keresett választ: rengeteg kérdést tett fel, ami már magában is pozitív 
társadalmi és irodalmi tett. Kérdésfeltevései, még inkább válaszai, nem mindig 
helyesek: regényei gyakran idillbe torkollnak, de a kérdésfeltevések mélyén — 
gyakran kimondatlanul — történelmileg érvényes válaszok húzódnak meg. 

A népiesek táborában Erdei Ferenc fordult a legkisebb lelkesedéssel Tolnai 
felé. Sőt Móricz túlzott lelkesedése szemmel láthatóan bosszantja. Határozott 
ellenvéleményével élesen elhatárolja magát Móricztól és Fájától, ami már nem 
művészeti, hßnem politikai állásfoglalás elsősorban. Erdei is a népi irodalom-
mal való összefüggésében tá rgyal ja Tolnait: „ . . .Mór icz Zsigmond felfedezett 
egy olyan Tolnai-regényt (A szentistváni Kéry-család; B. Gy.), amelyben leg-
alább olyan izgalmasan jelenik meg az úr i rend sorsa, mint a mai népies 
irodalom lapjain a parasztságé. Érdemes itt legalább egy lélekzetvételnyi időre 
megállni, s főtémaként eszmélkedni a magyar úr i rend sorsán, annál is inkább, 
mert minél komolyabban ügyel valakinek a nem úri rendű nép sorsa, annál 
inkább érdekelheti ez a kérdés." Ebben az összefüggésben vizsgálva Tolnait, 
a r r a a meggyőződésre jut, hogy Tolnai valójában nem nagy író, legalább is 
nem olyan nagy, mint Móricz hiszi. „Tolnai esete ugyanaz, mint a mostani 
népi irodalom legtöbb írójáé. A téma aktual i tása és fontossága a nagyság 
látszatát adja azoknak is, akik különben éppenséggel nem nagy írók" — í r j a 
Erdei a Kelet Népében. 

Erdei ugyan sehol sem mondja ki konkréten, hogy Tolnait naturalistá-
nak tart ja, de bírálatának ez a lényege. „Beymont regényében mellékes a 
parasztság etnográf iá ja és szociográfiája, viszont a népies írók kisebbrendű 
seregében, nálunk is, másutt is, ez a főtéma, és ez is az egyetlen érdem, ha ez 
egyáltalán érdem. így van Tolnai is. Művében a bomló magyar úri rend szocio-
grá f iá ja a főtéma, s ezt épp olyan buzgón és hitelretörekvőn részletezi, mint 
mostani népies írók a parasztság sorsát. De tegyük hozzá mindjárt, hogy ez 
föltétlenül érdem. Nem nyertünk vele nagy művet, de fontos és hiteles adalékot 
kaptunk a magyar úri rend bomlásáról" — í r j a Erdei és ez az idézet is szépen 
mutatja, milyen távol áll Erdei Féja felfogásától és Móricz rajongásától. 

Tehát Tolnai — Erdei szerint — az úri rend szociográfiáját ír ta meg-
Tolnai egész életművét ebbe a perspektívába ál l í t ja be. Tolnai korát és témájá t 
pedig így jellemzi: „Embernek lenni annyi, mint úrnak, s ha ez nem lehetséges, 
akkor nem érdemes élni. Aki egyszer úr, annak nem lehet másnak lenni, s aki 
nem úr és mégis akar valami lenni, annak ú r r á kell emelkednie, vagy legalább 
is annak kell lá tszania" Ez kétségkívül jellemző Tolnaira, sőt életművének 
uralkodó motívuma az úriság problémája. Mégis hamis képet kapnánk Tolnai-
ról, lia csak ezen keresztül ítélnénk meg. 
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Erdei, is felfedez bizonyos kapcsolatot Tolnai és a népiesek között, (le a 
népi írók ősének mégsem hajlandó tekinteni — legalább is nem olyan értelem-
ben, mint Móricz, vagy Féja . Nemcsak azért, mert az „úri rend" szociográfiáját 
ír ta meg a parasztságé helyett, hanem főként azért, mert „az úriság ideálját 
senki érvényesen nem detronizál ta . . ." — következésképpen Tolnai sem; és 
azért, mer t „a közönséges parasztok pedig nem is mások, mint díszletek, a t á j 
és a majorság kellékei. . ." Ebben mély igazság van. Tolnai központi problé-
mája valóban a hulló nemesség, de azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
éppen a nemesség kri t ikáján keresztül jut el az általános érvényű mondanivaló-
hoz, egyúttal a parasztkércléshez is. A nemesség bomlása és a parasztkérdés 
szervesen együvé tartozik: nem lehet az egyikről beszélni úgy, hogy a másikról 
ne mondjuk el mindazt, ami lényeges — akár közvetve, akár közvetlenül. 

Hogy Tolnai detronizálta-e az úrieág ideálját, vagy nem, ar ra nem lehet 
sem egyszerű igennel, sem egyszerű nemmel felelni. Tolnai valami olyasmiről 
álmodozott, mint a népiesek egy része: a középosztályt paraszti vérrel kell fel-
frissíteni. Az új főispán című regényében éppen ez a főtéma, éppen ez a regény 
gerince. Az ú j főispánt így jellemzi Tolnai: „A nép f ia volt, ahonnan a 
Hunyadik, Petőfik, Aranyok származtak; a nép fia volt, ahonnan a névtele» 
hősök ezrei kelnek és térnek vissza őseik mellé névtelenül, de mocsoktalanul. . ." 
A parasztból — jellemzően zsírosparaeztból — lett főispán természetesen nem 
érzi otthon magát az u rak között, de Tolnai nem bonyolítja tragédiává a cselek-
ményt, hanem bosszantó idillben oldja fel a szükségszerűen adódó objektív 
konfliktusokat. Ezek szerint valóban nem detronizálta az úriság fogalmát. 
Tolnai itt nem osztályharcos szempontból nézte a társadalmat. Az űri rend sem 
történelmi kategória Tolnainál, tehát volt, van és lesz, legfeljebb módosul, de el 
nem tűnik. „Mai nap polgárból lészen az úr" — mondat ja egyik hősével az 
Eladó birtokokban. Ez már az úriság fogalmának bizonyos módosulását jelenti, 
egyben a hódító polgárság torz társadalmi tudatára is utal . 

A gróf ezt mondja a parasztból lett főispánnak: „ . . . T e az arisztokratákat 
kevély isteneknek tartod és gyűlölöd őket, mint gyűlölik társaid, mert nem 
.juthatnak hozzánk." Ebben a mondatban benne van az is, hogy az úr i rend 
örökkévalónak hiszi sa já t létét és természetesnek veszi, hogy a nem-urak urakká 
akarnak válni. De nemcsak a szülotett urak hiszik így: a nem-urak is az úriság-
ban lát ják földi üdvösségüket. A századforduló társadalmát alapvetően jelle-
mezte ez a félrebicsaklott társadalmi igény. Ady is „urizáló polgárok"-ról 
beszél, és Tolnai is sok energiát szán ennek kritikájára. A parasztból lett fő-
ispán nem azonosoul ugyan ezekkel a „lakktopánkás futóbetyárokkal", nem lesz 
úriember sem erkölcsében, sem tudatában. Tehát — Tolnái kategorizálása 
szerint — nem lop, nem csal, nem köt érdekházasságot, nem lesz képmutató: 
erkölcsileg a nép fia marad : ú j eezmény megtestesítője, szinte mai értelemben 
vett értelmiségi dolgozó. Ez persze a konkrét történelmi és társadalmi körül-
mények között utópia. Tolnai még nem tudja , hogy nem ezek a jószándékű fő-
ispánok fogják megváltani a világot, hanem a népi forradalom fogja ezeket az 
újtípusú értelmiségi embereket szülni. Ezeknek a jószándékú főispánoknak a 
horsa, akik ráadásul még népi származásúak is, az adott társadalmi helyzetben 
csak tragédiával végződhet, mert nem széles népi bázisra építenek, hanem fiktív , 
eszmére. Az említett regény legfőbb eszmei ellentmondása és egyben legnagyobb 
művészi gyengéje éppen az, hogy az egymásnak feszülő társadalmi erők ütköző-
pontjába került főispán nem bukik el, hanem győztesen kerül ki uz egész tár-
sadalom ellen vívott Don Quijote-harcból. Pedig az események nagyszerű 
bonyodalmakon keresztül sűrűsödnek tragédiává egészen az utolsó oldalig; s 
mikor az ember a robbanást várja, Tolnai hirtelen e lvágja az égő gyújtó-
zsinórt: a miniszter megmenti a f ő i spán t . . . Ez az idillikus vég nemcsak tár-
sadalomszemléletének, de realista ábrázolóművészetének is nagy korlátját 
illusztrálja-
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Legjobban sikerült regénye kétségkívül A polgármester úr. Tarczali, a pol-
gármester, nem a népből jövő, hanem a nép felé forduló „úri rendű'' értelmi-
ségi sorsát példázza. „Azt hiszi: ©lső a nép, amelyet annyian kizsákmányolnak, 
s mely mikor a pohár csordultán bosszút akar állani: azt szúrja le és szaggatja 
szét, akit legelőbb út jában kap" — í r j a róla Tolnai. A kiinduló pont itt tehát 
más, mint az előbbinél. Tarczali sorsa is csak a bukás lehet, s Tolnai ebben a 
regényében már a társadalmi valóságnak megfelelően ábrázolja hőse pályáját. 
Tarczali tragikuma — sok más vonatkozása mellett — arra is utal, hogy Tolnai 
már meglátta az úriságnak, mint életformának történelmi anakronizmusát: 
kereste a kivezető utat belőle s meg is találta a néppel való azonosulásban — 
tudatban is, erkölcsben is. Ez az azonosulás egyúttal a dolgozó ember életfor-
májának — mint egyedül helyes életformának — a megtalálását is jelenti. 
A nemes vérben a grófi gyerekek már „kénytelenek voltak emberekké lenni", 
azaz dolgozniok kellett, mert a társalahni lét egyetlen tisztességes alapja a 
munka. Ebben az értelemben úrnak lenni már nem más, mint parazitának lenni, 
és embernek lenni annyi, mint dolgozónak lenni. Az élősdi úri élet napjai meg-
számláltattak — mondja a regény konklúziója, s aki méltó akar lenni az ember 
elnevezésre, annak részt kell vennie a társadalmi munkában. Az embert a munka 
teszi emberré, az életet a munka teszi emberivé. Ez már újt ípusú humanizmus 
jelentkezése irodalmunkban, s Tolnai az egyetlen századvégi író, akinek élet-
művében ez konkréten is kimutatható. 

A polgármester úr című regényében Tolnai olyan értelmiségi típust állí-
tott elénk, akinek már nyűg az úriemberség, és akinek magányos útja a tár-
sadalmi árral szfemközt szükségszerűen egyéni katasztrófához vezet. Tolnai 
ebben a regényében mutatta meg, hogy vérbeli realista regényíró. Tarczali 
sorsának művészi megoldása igazi, megdöbbentő mélységű tragédia, s az 
őrülési jelenet arra vall: nagy művész írta ezeket a sorokat- Tolnai itt detro-
nizálta az úriság fogalmát végérvényesen, és ezzel többet nyújtott, mint az úr i 
rend egyszerű szociográfiáját. 

Ebből a rövid ismertetésből is kiderül, hogy a népiesek feltámasztási kísér-
letei nem túlságosan sikerültek. Világnézeti sokrétűségük — ahol a két pólus 
Féja és Erdei — eleve lehetetlenné tette, hogy még csak megközelítően is egy-
séges Tolnai-képet alakítsanak ki. Mindegyikük a maga írói módszerének, vagy 
világnézetének igazolását kereste Tolnaiban. Móricz ezért t a r t j a nagyobb író-
nak, mint Reymont-t, Féja ezért helyezi Kossuth mellé. Erdei ezért „nem bán-
kódik művészi fogyatékosságai" mia t t Az irolalomtöríénészek pedig hozzá sem 
«zóltak a vitához: számukra Tolnai irodalomtörténeti helyét véglegesen ki-
jelölte Gyulai és Beöthy. Tolnai ismét várhatott a feltámadásra. 

* . 

Tolnai a következő szavakkal jellemezte saját emberi és írói magatartását 
« annak társadalmi visszhangját: „Sok nyelvet ért, de az ő nyelvét itt senki 
eem érti." (A polgármester úr.) Tolnai írói tragédiája, hogy más nyelvet beszélt, 
mint kortársai és ezt a nyelvet sem írótársai, sem olvasói nem értették. 
Ez nyilván azért volt így, mert a kapitalizmus kibontakozását ellenségesen 
nézte, s ellenséges indulattal is ábrázolta. De még talán ezt is elnézték volna, 
de azt már bocsáthatták meg neki, hogy a kapitalizmus minden barbárságai, 
embertelenségét is meglátta és becsületesen ábrázolta regényeiben. Látta a 
paraszt elnyomorodását, a szellem prostitúcióját, az ember és erkölcs áruvá 
válását, a pénz mindenható hatalmát. A kapitalizmusnak erről az elnyomorító 
hatásáról akart festeni széles körképet, és ez jórészt sikerült is neki. Igazi • 
becsületességgel fogott hozzá feladatához, s a maga szubjektív világképét igye-
kezett transzponálni regényeibe. A társadalmi valóságot a maga nyelvére for-
dította le, és ezen a nem-divatos nyelven mondta el megnemalkuvó kri t ikáját 
kora társadalmáról. Ez a különcködésnek ható írói magatartás azonban koránt-
sem lett volna elég ahhoz, hogy nagy íróvá váljék. Becsületessége nem állt meg 
itt: szubjektív érzelmei és az objektív valóság közé nem emelt lebonthatatlan 
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kínai falat. A társadalomról alkotott gondolati világképét a dialektikus mate-
rializmus álláspontjáról csak bírálni lehet, de ez a romantikus, idealisztikus 
gondolati világkép sohasem tudta arra kényszeríteni, hogy egysíkúan ábrázolja 
a társadalmat. Ezért tud olyan gyűlöletes képet festeni Clemensről — az egyik 
kapitalistáról — és ezért tudja olyan meggyőzően pozitív alakként ábrázolni 
Dernyőit — a másik kapitalistát. Tolnai világképében Clemens a „rabló", 
Dernyői a „dolgozó" kapitalista. Azt persze nem lá t ja Tolnai, hogy lényegében 
mindkettő kapitalista: ugyanannak a lényegnek két egymásnak ellentmondó 
jelensége. Ezért jut Tolnai gondolatilag helytelen következtetésre a kapitaliz-
must illetően. De művészi ábrázolásában — a valóság tükrözésében — már 
helyes úton já r : ábrázolni tudja a kapitalizmus pozitív oldalait, történelmi 
szerepét — gondolati világképe ellenére. A nemes vér Dernyői je a modern kapi-
talista megszemélyesítője, azé a kapitalistáé, aki mindenképpen a haladást kép-
viseli az eresztékeiben recsegő feudális társadalommal szemben. Ugyanezt el 
lehet mondani a polgári paraszti életforma felé törő Bokros Andrásról 
(Az urak) és kapitalista ellenpárjáról, a basaparaszt Vörös Gáborról: a gon-
dolati világkép és az ábrázolt valóság között itt is megvan az említett szakadék. 
Tolnai művészete azért realista, mert ezeket az ellentmondó jelenségeket gon-
dolati világképe ellenére is a valóságnak megfelelően tulta ábrázolni. 

A kapitalizmus az egész társadalmat átalakítja, és Tolnai ezt a sokoldalú 
folyamatot ábrázolja gazdagon, művészien. Regényeiben minden társadalmi 
osztály, réteg, csoport megjelenik a maga tipikus alakjaival. Tolnai az ellent-
mondó társadalmi tendenciákat egyéni sorsokon keresztül ábrázolja. A társa-
dalmi mozgás egyéni sorsokban nyilvánul meg, az osztályharc saemélyi ellen-
tétekben konkretizálódik. Ez a konkretizálás azonban nem zárja ki Tolnainál a 
tipizálás lehetőségét — sőt éppen ez teszi lehetővé típusalkotásait. Ezért tudta 
regényhőseinek cselekedeteit társadalmilag indokolni. Ezt Móricz így fogalmazta 
meg: „ . . . az embert csak mint társaslényt érzékeli". Ezt az ábrázolási módot 
érdemes összevetni a XIX. század regényíróinak jellemfestő' módszereivel-
Kemény Zsigmond elsősorban magában az emberben keresi a társadalmi moz-
gás okait, és ezek az apriori emberi tulajdonságok — a határtalan jóság, vagy 
a féktelen szenvedély — viszik előre a regény cselekményét. Ezek az ereden-
dően adott emberi tulajdonságok nőnek hátborzongató szörnnyé, végzetté, tár-
sadalomalakító erővé- Míg Kje m én y az egyén szenvedéseinek és bukásának 
okait az egyéni alkatban, az egyén lélektani sajátosságaiban keresi, addig 
Eötvös József minden egyéni sors mögött hősének társadalmi létét, osztály-
helyzetét lá t ja és regényeinek cselekményét ennek megfelelően bonyolítja. 
Tolnai ezt az Eötvös által kezdett vonalat folytatja a magyar irodalomban és 
ezen a téren is egyedül áll korában. Tolnai egyéni intrikákon keresztül bonyo-
lí t ja a végkifejlődés felé a regény cselekményét; a személyi érdekek és egyéni 
karrierista törtetések egy széles társadalmi körkép mozzanatai, anélkül azon-
ban, hogy az egyéni érdekek harca függetlenednék a társadalom alapvető ten-
denciájától, s anélkül, hogy a társadalmi erőkben misztikus erőket látna. Tolnai 
is szereti a Tarnóczyné-féle anyatípusokat. Elég itt A nyomorék című regényé-
nek Erdősnéjére, vagy Az urak Bokrosnéjára utalnom. Tolnai „szörnyetegei-
nek" is vannak olyan egyéni tulajdonságaik, melyek talán véletleneknek tűn-
nek, de cselekedeteik sohasem csak személyi sajátosságukból, hanem azokból is 
folynak. Pontosabban: cselekedeteik nemcsak lélektanilag, hanem társadalmi-
lag is indokoltak. Alakjai így válnak típusokká, az egyéni sorsok így reprezen-
tálják a társadalmi erőket, anélkül, hogy azokra közvetlenül rámutatna. 

Tolnai a felületi jelenségek színes, költői ábrázolásával nem elégszik meg: 
felhasítja az elleplező burkot és igyekszik kihámozni a lényeget. Ez a lényeg 
sem válik azonban sivárrá kezében: költőiségét itt is megőrzi, l íraisága itt is 
átszövi mondanivalóját. Az idegen vállalkozó úgy jött Magyarországra, mint 
egy meghódítandó és civilizálandó csendesóceáni szigetre. Mennyi költőiség 
van azokban a sorokban, melyekben Clemens megérkezését mondja el: 
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„Johann Clemens levette rongyos, fakó kalapját és apró, villogó szemével meg-
mérte, liogy mennyi búza, rozs teremhet azon a messze, messze benyúló, végére-
mehetetlen dombos, halmos, szelid szép tartományon." (Eladó birtokok.) 
Milyen egyszerű és mégis milyen patetikus ez a l í ra! A lankás tolnai dombo-
kon végigtekintő gyarmatosító gondolatait ilyen magasrendű költőiességgei 
fogalmazza meg: „ahol ekkora a csöndesség, ott egy egészséges, törekvő 
morva-cseh polgár lármája messze elhallatszik" — vagyie itt lehet vagyont 
gyűjteni s fel lehet mászni a társadalmi létrán az égig. Schwindler is úgy 
jött ide, mint az Ígéret földjére. , . . . .ő itt, mint a muzulmán: megtalálta 
Mekkáját-" (A báróné ténsasszony.) Schwindler társadalmi missziója ugyanaz, 
mint Clemensé, de ő már reffináltabban, nagyvonalúbban misszionáriuskodik: 
neki már leplező programmja is van — valóságos gyarmatosító ideológiája: 
„Óhajtana itt birtokot venni a lehető közelben, mert szeretné megmutatni a 
derék kunoknak, hogy mi a valódi porosz mintagazdaság." Persze a „pro-
grammadással" ő sem elégszik meg, a kapitalista igényeinek nem itt van a 
határa. Igazi életeleme a spekuláció. Apósát, a nemesi birtokost is belevonja 
a spekulációkba. Ilyenformán: „Jó lenne — vevé fel a szót a báró —, ha apám 
összevásárolna egy csomó földet a nagykakasdi határban, a vasiit mentén. 
A kisajátítások nagyszerűen jövedelmeznek." A Hunyadi báróvá vedlett 
Schwindler és a nemesi birtokos gazdasági násza, melyet házassági kapcsolat-
tal is megerősítenek, a századvég legjellemzőbb társadalmi folyamata, a 
feudálkapitalizmus legszembetűnőbb jelensége és alapja is egyben. Tolnai ezt 
jól látta,-és nem is hallgatott róla. 

A tőkésvilág spekulációja, féktelen harácsolása Tolnait vad dühre ger-
jeszti. Engesztelhetetlen haragjában az erkölcsbíró Tolnai gyakran a szépíró 
Tolnai fölé nő — művészetének nem kis kárára. I lyenkor a költői nyelvről átvált 
a profetikus nyelvre, és gyilkos gúnnyal ostorozza a „jó modorú orgazdákat, 
áhítatos tettetőket", mindazokat, akiknek „társadalmi missziójuk van" és mind-
azokat, akiket a „társadalom véd". Ez az indulat mondatja vele Clemensről: 
„Mindent fel akart f a l n i . . . csekélylette eddigi birtokait, úgy benne volt 
huszonöt-harminc esztendő óta a szerencsés szerzésben, a nyomorultak kizsákmá-
nyolásában, a rontásban, bontásban, törésben, építésben, hogy az eget se tudta 
má* nyugodtan nézni." (Eladó birtokok.) Ez a mérhetelen harácsoló szenvedély 
ilyen szatirikus sorok írására készteti: „A téglagyári Szendeffy Clemens János 
megyebizottsági tag, iskolaszéki elnök, takarékpénztári elnök, vadászati elnök, 
központi művelődési igazgató, egyházi gondnok, téglagyári főigazgató, kis-
birtokosok pénztárnoka, Gergely lovag, Jézus szíve kötözője, az ú j Minerva 
irodalmi, művészeti és erény egylet alapító tagja, a főispán, alispán, a nemesség 
virágja, barát ja- . . " (Eladó birtokok.) Ez az elkeseredetten szatirikus dikció 
nagyon közel hozza Tolnait a naturalizmushoz, és csak nagy tehetségének 
köszönheti, hogy szubjektív dühe ellenére sem ragadt bele a naturalizmus 
művészietlenségébe, hanem megtalálta az utat — igaz: sok kitérővel és kilengés-
sel — a realista ábrázolás felé. 

De ez a patétikus dikció más szempontból is figyelemreméltó. Ha az előbb 
idézett sorokat olvassuk, önkéntelenül is Sztruve, az orosz narodnyik asszociáló-
dik bennünk: „Az ú j hódítók siserehada mindent eláraszt.és sehol, semilyen te-
kintetben isem ütközik ellenállásba. A földesurak pártfogolják és örömmel fogad-
ják ezeket a bandákat, a zemsztvo-hivatalnokok hatalmas biztosítási prémiumo-
kat folyósítanak számukra, a néptanítók lebonyolítják szennyes levelezésüket, a 
papság látogatásokat tesz náluk, a járás i írnokok pedig segítségükre vannak az 
áldozat behálózásában." Ezeket a mondatokat akár Tolnai is írüatta volna-
A narodnyikokkal sok közös vonást fedezhetünk fel Tolnaiban, romantikus anti-
kapitalizmusa pedig egészen közeli rokonságba hozza velük. Hogy úgy mondjam: 
a tőkésvilágot azonos erkölcsi plattformról utasít ják el. De nem az egész kapi-
talizmust, hanem csak azt, melyet Tolnaival együtt a „rablás kategóriájába" 
sorolnak. „Etika nélkül pedig nem élhetünk" — mondja Koroljenko (aki külön-
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ben ugyanerről az alapról ulasította el a szocializmust is). A narodnyikok sze-
mében — és Tolnaiéban is — a városról falura özönlő kapitalista had maga 
volt a megszemélyesített erkölcstelenség. Az orosz narodnyikok világképében 
— Tolnaiéban ugyanígy — a „rabló" kapitalista fogalma és a „dolgozó" kapita-
lista fogalma nem egy és ugyanazon lényegnek két látszólag ellentmondó jelen-
sége volt, hanem két egymást kizáró ellentétes fogalom. Féja Géza Tolnai-bírá-
latának helytelen elvi álláspontja így világosodik meg egészen, mert mikor 
Tolnait „etikai zseni"-ként üdvözli, végeredményben ennek a narodnyik világ-
nézetnek adott kifejezést. 

Ez az álláspont magyarázza Tolnai heves an tikieri katizmusál. Tolnai 
jól látja, hogy a tőke, a papok „másvilág-ideológiája" és az „úri koldusok" 
üres tarisznyája — vagyis a nagypolgárság, a klérus és a birtokát vesztett 
nemesség — egységfrontot alakít a nép ellen. Ezért ordítja kórusban a kis-
város középpolgársága: „Minden pap az uraké!" (A polgármester úr.) De a 
papok nemcsak az ideológiát Szolgáltatják: a nemesség anyagi erőforrása is 
a klérus — és természetesen a tőkéseké is — mert minden út a papokon át 
vezet Bécsbe és minden pénz Bécsből jön. Clemens, a rabló kapitalista, akit 
Tolnai olyan plasztikusan ábrázol, így oktatja fiát: „Csak a papokkal jól 
légy f iam; korán szokd meg, hogy dicsérd őket úton-útfélen, mert nem tudod, 
hol kapják fel a szavaidat, hogy juttat ják a püspökhöz, az érsekhez, onnan 
fel Bécsig, ahonnan a legpompásabb kötések, bérletek, vállalkozások... (jön-
nek) . . . A papokkal nagyon, nagyon jól légy, azt tanácsolom. Állj be minden 
egyletbe, csak állj be . . . Ott lehet a legszebb kötéseket kötni. •. jegyezd az 
eladó birtokokat, ígérj a papoknak egy-egy harangot, tornyot, akár templomot 
— mégfizetik, nagyszerűen megfizetik ők." (Eladó birtokok.) Az „uzsorás szent 
emberek" — ahogy Tolnai a spekuláns papokat nevezi — jelszava: „Mindenütt, 
mindenben, mindenkivel" (A polgármester űr.) Vagyis minden szövetség jó, 
ami a nép ellen irányul, mert nyerészkedni csak a nép bőrén lehet. 

A narodnyikok erkölcsi alapján álló Tolnai a falun belül meginduló kapi-
talista fejlődést pozitívumként kezeli és úgy is ábrázolja. Az urak Bokros 
Andrása, a mezőgazdaság kapitalizálódásának amerikai ú t já t képviseli. Tolnai 
ezt, mint eszményt állítja egyrészt a porosz úttal szemben, másrészt a naturális 
gazdálkodással szemben. Ezt persze nem tudatosan teszi, nem világnézeti meg-
gondolásból, hanem erkölcsi indítékok alapján. A művészi megoldás azonban 
ezek ellenére is mindenképpen a valóságot tükrözi: A nemes vér g róf ja i a 
naturális gazdálkodást űző, maradi úri birtokosok típusai, Dernyői a tőkés 
farmergazdálkodás képviselője, Az urak Bokros Andrása a paraszt kiskapita-
lista típusa. A kapitalizálódási folyamat művészi megoldása Tolnainál az 
— és a realista ábrázolás módszereivel más megoldáshoz nem is juthat — 
hogy a különböző tőkés-típusokat különböző emberi magatartásokon, személyi 
relációkon keresztül ábrázolja. A modern gazdálkodást folytató Dernyői maga-
tartása birtoka arányának és származásának megfelelően a modern polgáré, 
aki „becsületes munkával" növeli nagyra és teszi belterjessé gazdaságát. Ezt 
a kapitalizmust azonban leválasztja arról a kapitalizmusról, amely a város-
ból jön; nem veszi észre, hogy a kettő szervesen egybe tartozik és egyik sem 
lehet meg a másik nélkül. Nincs külön városi és külön falusi kapital izmus. 
Ezért állítja olyan élesen szembe a kétféle tőkés-típust regényeiben. 

A „városi módszerek" ellen természetesen a parasztság tiltakozik leg-
jobban. Azért is, mert maradi, azért is, mert bizalmatlan minden „nadrágos 
f if lkával" szemben. Bokrosnó ezt mondja a német főadószedőnének, mikor az 
r á akarja venni, hogy béreljenek földet és folytassanak modern tőkés gazdál-
kodást, mert ez az egyetlen út a vagyon megkétszerezése és az úriemberség 
leié: „Mi szorgalmatosak voltunk mindig, s mindeddig, nem tudtuk meg-
kétszerezni." (Az urak.) A főadószedőné érve az, hogy elavult paraszti mód-
szerekkel nem lehet gyarapítani a gazdaságot, ahhoz nem elég a szorgalom: 
„A gazdaságot berendezzük tudományosan, veszünk gépeket, hozatunk egy 
művelt, okszerű gazdát . . ." A főadószedőné persze nem valami emberbaráti 
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indítékokból akar ja rábeszélni Bokrosnét az ú j t ípusá gazdálkodásra, hanem 
azért, mert férjhez akar ja adni lányát az egyik Bokros-fiához. A főadószedőné 
egyéni érdekei így épülnek bele művészien az egész társadalomra jellemző 
problématikába: a főadószedőné ravaszkodása mögött a kiegyezés korának 
központi kérdése húzódik meg sokatmondóan. Az egyéni sorsok alakulása a 
társadalmi fejlődés főirányával esik egybe, a személyi érdekharcok, intrikák 
pedig nem mások, mint a társadalmi ellentétek, ellentmondó társadalmi 
tendenciák adekvát megjelenési formái. 

Már utaltam a kupecparaszt típusának kialakulási körülményeire és tár-
sadalmi gyökereire. Az urak Bokros Andrása kupecparaszt — a tőke primitív 
formájával, a kereskedelmi tőkével szerencsét próbáló paraszt — aki „mint 
valamely zsidó: gabonát vett, egy kis bort vásárolt, sőt a gubacsot is szedte" 
A kupec-parasztság azonban nem túlságosan úr ias életforma, és még az olyan-
féle basaparasztok is lenézik, mint Vörös Gábor: „Szegény fuvaros emberrel 
a módos, előkelő gazda-emberek nem barátkozhatnak.. ." — mondja Vörös 
gőgösen, pedig nem is olyan „szegény" ez a Bokros András, csak Vörös Gábor 
szemében tűnik annak; mert a fuvarozás és a gubacsszedés nem valami nagy-
vonalú spekuláció s nem is olyan jövedelmező, mint az uzsora. Ez a forma-
szerinti „becsületes szegénység" lényegében jómód, sőt kulák-jómód. Bokrosék 
gazdaságát a német főadószedőné így jellemzi: „Milyen szép ház, mekkora 
szobák, lovaik, ökreik, ki tudja, még mi mindenük van." 

Ez a jómód természetesen ú j társadalmi igényeket is jelent. Vörös Gábor 
gőgös fennhéjazásában már így nyilatkozik: „. . . az én gyerekeim se születtek 
éppen parasztok számára" Bokros András is magasabb társadalmi igényekkel 
lép fel és papleányt vesz feleségül. A kétféle urizálást Tolnai élesen szembe-
áll í t ja egymással. Vörös Gábor német hivatalnokhoz akarja adni lányát, a 
kisebbik Bokros-fiú urizálása valóságos tragikomédia, míg Bokros András pár-
választása a paraszti polgárosodás és a társadalom demokratizálódásának 
egészséges tünete Tolnainál. A „rabló" kapitalista erkölcsi arcát még frappán-
sabban kiemeli ezzel: törtető társadalmi kapaszkodása egyúttal elnemzetlenie-
dés is: felszívódik a gyarmatosítók siserehadába, az elnyomók dróton ránga-
tott bábja lesz. Bokros András menekülése a paraszti életformából azonban 
pozitív Tolnai ábrázolásában. Ez az állásfoglalás szükségszerűen adódik a tőkés 
ellentmondó szemléletéből. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Tolnai ugyanannak 
a társadalmi folyamatnak meglátta pozitív és negatív oldalát is, és elég becsü-
letes volt ahhoz, hogy ezt a valóságnak megfelelően ábrázolja. Gondolati világ-
képében persze nem tudta mindig hova tenni a társadalmi jelenségek ellent-
mondásait — hisz nem volt dialektikus materialista világnézete —, de amit 
leírt, az valóság volt. A társadalmi jelenségek ellentmondásalt ellentétes 
emberi pólusokon keresztül ábrázolta: az emberi cselekedetek társadalmi 
indokolását így színezte alakjainak egyéni volta. A művészi ábrázolásnak ez 
a módja a legmesszebbmenően realista: a tipikusban meglátta az egyénit, és 
az egyénit típussá tudta emelni. 

A polgárosodás „amerikai ú t já t" azonban csak kis felső paraszti réteg 
járhatta, de még az is érezte felemás voltát csakugyan különös dolog 
egy földműves embernek más osztályba házasodni.. ." — meditál el Bokros 
András házassági tervei közben. Valóban különös ez abban a világban, és ezt 
a falu is úgy érzi és úgy is reagál rá. A megfagyott erkölcsöket, társadalmi 
konvenciókat nehéz cseppfolyósítani. A nagyparaszt Biró László, aki még a 
feudális patriarchalizmus szemével nézi a körülötte folyó megbolydult életet, 
így fogalmazza meg Bokors András előtt a készülő háziasságról alkotott véle-
ményét: „Ha feleséged nyájas lesz, a mi asszonyaink kinevetik; ha kevély 
lenne, elhagyják." Ez a paraszti bölcseség már a kibontakozó tragédiát is lá t ja 
a parasztlegény-papleány nászban. 

A társadalmi osztályok keveredése még a közvetlenül érintkező határ-
sávban is ellenséges indulatoktól terhes levegőben folyt le. A kapitalizmus 
kiszélesítette az osztályok közvetlen érintkezési felületét, vagyis bizonyos érte-
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lemben demokratizálta a társadalmat. Ebben a társadalmi zűrzavarban nehéz 
eligazodni: de az előbb idézett mondat — hacsak egy villanásnyira is — a se 
nem úr, ее nem paraszt állapot tragikumára utal. Bokrosné — ez a nagyszerű 
művészettel ábrázolt f igura — (nem olyan higgadtan ugyan, mint Biró László, 
hanem igazi anyósi éllel) így kommentálja fia házasságát: „Most ott van, 
elvett egy rongyot, egy koldus papleányt, aki úriasszony se . . . " Ha m á r nincs 
vagyona, legalább úr legyen — s ez a mentalitás az egész akkori társadalomra 
jellemző, nemcsak a polgárosodó parasztokra. S mikor az ú j asszony, a pap-
leány, a templomban az úriasszonyok padjába ül, akkor Bokrosné nyelvének 
élessége egyúttal a társadalmi ítélet élességének is fokmérője: „No nézze meg 
az ember, hova merészel tolakodni egy papcafadék." 

Tolnai keserűen nézte ezt a társadalmi őrületet, aminek persze objektív 
társadalmi okai voltak, s korántsem volt olyan szubjektív jellegű, mint azt 
Tolnai gyakran hitte. Az úriemberség ugyanolyan fantóm volt a századvég 
éveiben, mint a hivatal. A vagyonátvesztett nemesség ebbe a két délibábba 
kapaszkodott, a „kerítésen kívül" rekedt törtetők pedig, mint jövendő üdvös-
ségüket kergették ezt a két csábító ködképet. Az úriemberség bástyái mögé 
csak a születés és a pénz segítségével juthatott be az ember. S mikor törté-
nelmi és társadalmi képtelenségként olyan ember kerül a főispáni székbe, 
akinek se születési előjoga, se pénzbiztosította joga nincs rá, hanem akinek 
a „vére munkából táplálkozik", akkor ez a tény „minden gondolkozó elmét 
méltán megdöbbenthet. I t t a nihilizmus,. . Falak omlottak alá, régi ezeréves 
tömör falak; melyek töröknek, (tatárnak, németnek, muszkának eddig ellent 
tudtak állni; ajtók, rettenetes vasajtók zuhantak be szekerce-, bárd- és fejsze-
osapások nélkül, melyeket eddig ágyúk se bírtak csak meg is karcolni; embe-
rek ültek a selyem-, bársony- és arannyal átszőtt székekre, parasztemberek.. . 
és olyan férf ias nyugalommal, mintha ott születtek volna". (Az új főispán.) 

A regény utópisztikus társadalomszemléletéről már volt szó az előzők-
ben, de nem lehet szó nélkül hagyni, hogy ez az utópia mégis csak egy pillan-
tás a jövőbe: a nép itt már az ország ura. De Tolnai azt már nem tudta ábrá-
zolni, hogyan jut el eddig a nép: milyen utakon, milyen harcok árán? 

Az elmondottakból kitűnik, hogy Tolnai csak a parasztság felső rétegeit 
ábrázolta regényeiben. A szegényparaszts;'»gról sohasem. ír t : érdeklölési köre 
lezárult a kistőkés, polgárosodó parasztnál. Nem akarom azt mondani, hogy 
Tolnai nem tudott a parasztság proletárrétegeiről. Tudott róluk és egy-két 
utalásban megvillantotta ezt a nyomorúságos életformát is. Azt is tudta Tolnai, 
hogy ez a nyomor a gazdagok fényűzésének tápláló forrása. Az éjjeli tolvaj-
útról hazatérő Clemens bekukucskál a faluszéli viskókba, s Tolnai ilyen költői 
reflexiót fűz ehhez a kapitalista kíváncsisághoz: „Láthatta, hogy idekünn soha 
se fogy ki a betegség, a nyomor, az a rettenetes táplálék, amelyből az okosság 
a gazdag emberek szobrait, tornyos palotáit faragja-" (Eladó birtokok.) Ugyan-
ilyen tartalmú villanást számosat idézhetnék novelláiból is, regényeiből is, de 
fölösleges szószaporítás lenne. A lényeg az, hogy a parasztság sorsát nem a 
szegényparaszt életküzdelmein keresztül ábrázolja, s a kivezető utat sem Petőfi 
és Táncsics plebejus népiességében keresi, hanem valami békés polgári kibon-
takozásban. 

Tolnainak a szabadságharc gyermekkori élménye volt. Az elszegényedett 
hivatalnok-nemesi család f ia a kamaszkor küszöbén szívta magába 1848 forra-
dalmiságát és egy életen át táplálkozott belőle. Nem lett ugyan forradalmár 
tőle, de az elsikkadt nagy mű tragédiáját egész életében nyomasztó teherként 
hurcolta magával. 1848 hagyományaiból táplálkozott még akkor is. mikor 
mások már megtagadták ezeket a hagyományokat. De ezek a tradíciók elvesz-
tették forradalmi hevüket Tolnainál, nem fejlődtek tovább, elsikkadt bennük 
a nagy népi lendület. A 48 alapján álló s az ál-48-asságot olyan szatírikusan 
bíráló Tolnai nem híve semmifélo forradalmi megoldásnak: ő csak demokrati-
zálni akarja a társdalmat. Ezért nem esik szó írásaiban sohasem földreform-
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ról vagy agrárforradalomról. Az ő p rogrammja kétségkívül demokratikus 
— helyesebben polgári demokratikus — programm: a farmerparasztot ezért 
ábrázolja rokonszenves figurának, a farmerparaszt ezért jelentkezik úgy nála, 
mint a haladás képviselője. Tolnai a magyar mezőgazdaság kátyújából kivezető 
utat a parasztság polgárosodásában látja, de nem jut el annak felismeréséig, 
hogy ez az út agrárforradalom nélkül esak vakvágányokra futhat . 

Gondolati világképéből hiányzik a nép — legalább is olyan értelemben, 
ahogyan ma beszélünk népről. Ez nem yéletlen, hisz nagy elődje, Eötvös József 
ie Violában, a telkes jobbágyban lá t ja a nép képviselőjét; abban a telkes job-
bágyban, akinek megvan az a helyzeti előnye, hogy kapitalista társadalom-
ban kistőkéssé válhat. Persze Eötvös társadalmi tudata, világnézete kifino-
multabb volt, és Viola „deklasszálódásának" bemutatása nemcsak a rendi 
Magyarország kr i t iká ja a polgári társadalom felől, hanem ez volt az első lépés 
Petőfiék plebejus forradalmiságához is. Tolnai nem jutott túl a kapitalizmus 
kr i t iká ján még annyira sem, mint Va jda János. A szocializmus lehetősége még 
csak fel sem ködlött előtte, pedig a nagy paraszti megmozdulások és a mun-
kások szervezkedései nem maradtak titokban előtte. Társadalmi korlátjait nem 
tudta szétfeszíteni, ahhoz hiányzott belőle Eötvös eszmei tisztasága és Ady 
világos politikai látása, minden akadályt szétrúgó zsenije. 

Tolnai népiességének tar ta lma így lényegében nem a népi forradalom 
felé mutató, s írásai — a széles társadalmi körképen túl — a paraszti kis-
termelő álláspontjának irodalmi tükrözései. Ez a kistőkés álláspont 1867 demo-
kratikus revíziójáról álmodott — azaz a gyarmatosító kapitalizmust akarta 
megrendszabályozni, anélkül, hogy egy lépést is mert volna tenni a szélesebb 
tömegekre épített népi mozgalom út ján. Az orosz narodnyikság tartalma rokon 
ezzel az állásfoglalással: a kapitalizmus megrendezabályozásának programmja 
és az egyéni cselekv.és hangsúlyozása a történelem formálásában lényegében 
ugyanaz, mint a Horthy-korszak népieseinek illúziói a kisbirtokról, vagy Tolnai 
illúziója arról, hogy a Bokros Andrások „erkölcsös" kapitalizmusa fogja meg-
oldani a magyar társadalom nagy kérdéseit. 

* 

Minden világnézeti és társadakmi korlát ellenére is Tolnai írásművészete 
népi jellegű. Ez anépiesség legszembetűnőbben stílusában jelentkezik. Polgári 
irodalomtörténészeink itt követték el a legnagyobb hibát, sőt bűnt Tolnaival 
izemben. Nem vették észre, hogy Tolnai népiessége nem az Aranyból desztil-
lált népies formalizmus, hanem szerves folytatása Petőfi és Arany népiességé-
nek. Tolnait egyszerűen Arany-epigonná degradálták: eredetiségét vonták két-
ségbe. Tolnai valóban sokat tanult Aranytól, de ez még nem jelenti azt, hogy 
egyszerűen utánozta volna Arany stílusát. Nem lírájáról beszélek most, mert 
ott valóban nem volt több Arany-utánzónál, hanem prózájáról, arról a prózá-
ról, melynek eredetiségét, úttörő jellegét egy pillanatra sem lehet kétségbe-
vonni. 

Nyelvének alapszövete a dunántúli nép nyelve, de többéves erdélyi tar-
tózkodása jelentősen gazdagította szókészletét, színezte szókincsét és kifejező-
készségét; emellet nagy olvasottsága, művészi tudatossága is sokban hozzá-
járult stílusának kialakulásához. 

Egy-egy odavetett szóval vagy mondattal nagyszerűen t u d j a érzékeltetni 
a helyzetet s élővé tudja varázsolni a környezetet. Szavai valóságos hús-vér 
életet élnek, képei szinte megelevenednek, gondolatai szinte megfoghatóan érzé-
kelhetők. „Az Isten ideültette a bánatot, mint a legszebb körtébe a férget." 
A bánat itt valósággal megszemélyesedik, s ez a kifejező kép többet mond 
egy oldalnyi szóáradatnál. Bokros Sándor lakodalmán „a német urak bezzeg 
megnyájasodtak, minden íz, porcika fecsegett, nevetett bennük". Lehet ennél 
plasztikusabban, elevenebben, egyszerűbben érzékeltetni a lakodalmazó kedé-
lyes németek hangulatát? 

288* 



Népieíiöége azonban nem népieskodés. Tájszólásban sohasem beszél még 
közvetlen népi témáinál sem. Egyik 'legművészibb novellájában — A tinóban—-
a paraszt-suttyó jókedvét ezzel a rövid mondattal jellemei: „Dalra f a k a d t a fiú, 
esetlen, kukoricaszár-hangú dalra, mert hogy inkább gyerek volt még, mint 
legény. . ." Ebből a mondatból kiérezzük a paraszti környezetet, a f iú mutáló 
hangjának kedves ügyefogyottságán Vagy nem nagyszerűen állítja szembe ez 
a kép a hivatalnoki ezervilitást a rebelliskedő birtokos nemesek nagyhangú-
íágával?: „A dörgő, nem hivatalnoki, merész, teleszájú igenek között ott botor-
kált mezítláb a hivatalnokok gyönge, suttogásszerű igenje is." 

Tolnai prózájának költőisége egydülálló a kor regényirodalmában. Elég, 
ha Kemény, vagy Eötvös prózájával vet jük össze s már is igazolt ez a meg-
állapítás. Nyelve nem olyan gazdag, mint Jókaié, de mondatai formásabbak, 
plasztikusabbak. 

Szavainak megelevenítő erejével Móriczuak tapossa az utat. Egyenletes 
elbeszélő stílusának egységét olykor lávaként feltörő retorikája bontja meg-
Nyelve ilyenkor inkább Szabó Dezső nyugtalan, szertelen stílusára emlékeztet. 
Vaióságízüket azonban itt sem vesztik el mondatai; tömörségük, nyelvtani 
fegyelmük még itt is szembetűnő. Álljon itt példaként ez a mondat: „Fogai 
addig vacogtak, míg végre darabokra tépdesték az elnyűtt testből mindenkép 
kiszökni törekvő boldogtalan lelket." 

ч 
* 

Tolnai Lajos sorsa már nem is irodalomtörténeti furcsaság, hanem a 
magyar történelem egy szomorú szakaszának tipikus jelensége. „Az a gyil-
kosság, amit t o l n a i Lajoson elkövetett az élet, beletartozik a magyar törté-
nelembe. Semmi sem m u t a t j a meg anny i r a a múlt korszak szellemét, mint ez 
a bámulatos és megreszkettető sors" — í r j a Móricz Zsigmond. Valóban, senkit 
sem felejtettek el ennyire a magyar irodalomban. Regényei, novellái jelentős 
részben könyvalakban meg sem jelentek: folyóiratok — sokszor alig ismert 
folyóiratok — lapjain hányódnak ezek az írások. 'Megjelent regényei is szinte 
kivétel nélkül csak az első kiadást érték meg. A Horthy-korszakban egyetlen 
regénye látott napvilágot könyvalakban, A sötét világ c ímű nagyszerű önélet-
rajzi regénye. A felszabadulás után is mindössze egy kis novellásfüzete jelent 
meg Komlós Aladár rövid bevezetőjével, majd az idén A nemes vér című 
regénye. 

A Tolnai-probléma még megoldásra vár, de megér minden fáradságot-
Nemcsak azért, mert Tolnai valóban jelentős realista író s az irodalomtörté-
netnek végre igazságot kell szolgáltatnia, hanem azért is, mert haladó hagyo-
mányaink felé tisztelettel és a tanulás szándékával forduló fiatal íróink tanul-
hatnak tőle írói látást, írói becsületességet, bátor helytállást. Móricz Zsigmond 
a Horthy-Magyarországon mondotta: „Tolnai Lajosnak most nyílik meg a 
maga kora." Nem követünk el kegyeletsértést Móricz Zsigmonddal szemben, 
ha azt mondjuk: Horthy Magyarországán nem támadhatott fel Tolnai, az ő 
kora csak a népi demokratikus Magyarországon nyílhat meg. Fiatal szocia-
lista irodalomtörténészeink feladata, hogy feltámasszák sírjából azt a Tolnai 
Lajost, akinek — Ady szavaival — „nem volt semmi bűne, csak különb volt, 
mint a többi". Ez a feladat nehéz, de szép. 
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