
WÉBER ANTAL 

AZ ELBESZÉLŐ PRÓZA NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA A REFORMKOR ELEJÉN* 

Rendkívül nehéz átvezető szálakat találni a heterogén prózai olvasmányok, a szórvá-
nyosan felbukkanó eredeti kísérletek korszakából a magyar regény fejlődésének következő 
szakaszához. Kétségtelen, hogy a régi eredmények, az idegen életanyagon át k imunkál t 
művészi eszközök nem maradnak nyomtalanul , de az is bizonyos, hogy viszonylag szűk 
réteg ismeri ezeket, és sokszor annyira alacsony színvonalú a fordítási irodalom, hogy kívül 
marad az akt ív irodalmi élet érdeklődési körén. Bonyolult át tételeken keresztül öröklődnek 
a szerény eredmények : a szűk olvasóréteg érdeklődése, a regényeken is fejlődő ízlése, az 
olvasók és így közvetve az írók tuda tá ra is ható jellegzetes helyzetek, stiláris fordulatok, 
témák révén, melyeknek hatása úgyszólván az egész olvasmányanyagból, vagy legalábbis 
igen különböző rétegekből összegeződik. 

A Bessenyei-féle értelmezés szerinti fordítási program alapvető elvévé vált a regény-
fordításoknak. Ez azonban csak egyes írók esetében volt tudatos művészi eljárás a nyelv, 
az ú j fogalmak meghonosítása érdekében. Nagyon sokan, akik tollat ragadva hozzájárul tak 
az idegen kul túra elterjesztéséhez, úgyszólván ösztönösen csatlakoztak hozzá, ezért korláto-
zódott az egész korszak jelentősége a további fejlődés szempontjából szűk, elbeszéléstechnikai 
eredményekre. A másik funkció, az ízlés, a látókör alacsonyszintű igényekből kiinduló tágítása 
az idegen életanyag segítségével, szorosan időhöz kötöt t , nincsen nagyobb kisugárzási felülete. 
Az eredeti művek lehetőségeket villantva fel emelkednek ki az összemosódó tarkaságból, de 
nem teszik lehetővé az itt elért sikerek közvetlen folytatását . A fejlődés előjátéka ilyenformán 
nem egy szerves folyamat akadályta lan felfelé fu tásának mechanikus része, hanem inkább 
jelzi az igények társadalmi érvényességét, melyet az eredeti irodalom van h iva tva egy minő-
ségi ugrás után kielégíteni. 

A szorosan formai sajátosságok gyarapodása, alkalmazásuk elterjedése elsősorban a 
XVIII . század végére tehető és a felvilágosodás művelődési programjával kapcsolatos. Az elbe-
szélő művek száma és főként változatos újszerűsége az alacsony művészi te l jes í tmények, 
gyarló fordítások ellenére is ezt bizonyítja. A nyelvújítási harcok idején a prózairodalom 
fejlődése nem m u t a t sok biztató jelet, mégis ez a mozgalom viszi diadalra azt az ügyet, melynek 
eddig az elbeszélő műfajok inkább eszközei, gyakorlati példái voltak, mintsem önálló, irodalmi 
ranggal rendelkező alkotások. Kazinczy az ő 9 kötetes „munká j i " -ban fordításai révén újból 
összegezi és magasabb szintre emeli szinte mindazokat a stíluseszményeket, melyek az elő-
döket többé-kevésbé ösztönösen foglalkoztat ták. Az idegen epika mintaadó szerepe, mely 
az eredetiség rovására érvényesült , a nyelvújítási küzdelmek befejeztével véget ér. Mindazokat 
az eredményeket, melyek a XVIII . században és — tuda tos formában — Kazinczy működése 
nyomán létrejöttek, csupán az ú j nemzedék fejleszthette tovább. 

A fordítás és eredetiségprogram a reformkor kezdetén véglegesen elválnak, s az eredetiség 
követelménye visszavonhatat lan győzelmet a ra t . Ez a győzelem persze egyelőre inkább egy elv 
diadala csupán, snem a művészi gyakorlaté is egyszersmind. Mégis ennek az elvnek a középpontba 
kerülése nyi t ja meg a gyors fejlődés ú t j á t az elbeszélő műfajok előtt. Abban a p i l lanatban, 

* Részlet A magyar regény kezdetei c. tanulmányból . 
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amikor pl. a humoros novellák a magyar élet egyes jellegzetes képeit didaktikus, avagy enyhén 
szatirikus célzattal próbálják megrajzolni, bármilyen kezdetleges legyen is az eredmény, 
annak a hazafias, javí tó szándékú, az elavult életformák ellen törő elgondolásnak adnak hangot , 
melyet először Széchenyi fog elterjeszteni, (amelyből később hatalmas mozgalom sar jad. 

Formai szempontból a sajátosan nemzeti elemek elterjedése elől hárulnak el az akadá-
lyok az egyre inkább tar ta lommal telítődő eredetiség-követelménnyel kapcsolatosan. A magyar 
viszonyokhoz kötöt t és azokból fakadó problémák elvben meghatározzák a formakeresés ú t j á t , 
a gyakorlatban ez az idegen példák fokozatos visszaszorítását, vagy legalábbis a magyar 
témákhoz való fokozatos — nem csupán külsődleges — hozzáalakítását jelenti. A magyar 
próza kialakulásának ebben az ú j szakaszában eleinte alig vehetők észre ezek az ú j sajátos-
ságok, de létrejöt tük tagadhata t lan . Az elbeszélő műfajok között is a novellában, sőt a novel-
lák között is a humoros hangütésűekben találunk a nyomukra, a nagyobb kompozíciókra 
még várni kell. 

Az első igénytelen alkotás, mely a nagyszabású epikus kompozíció, a regény kialakulását 
készíti elő a valóság kisebb szeleteinek megelevenítésével: Fáy András Különös testamentuma. 
Megjelenésének éve 1818, a döntő jelentőségű 1836 előtt fontos korszakhatár . 

* 

Érdekes jelenség, a magyar prózairodalom sajá tos fejlődési ú t j á ra rendkívül jellemző, 
a humoros novellák szerepének ideiglenes előtérbe kerülése. Az a puszta tény, hogy 1818—32 
között csak ezekben, főként Kisfaludy és Fáy munkáiban találunk eredetiségre, magvas 
mondanivalóra való törekvést, már egymagában is magyarázatot követelne. Előzmények 
természetesen i t t is akadnak. Több-kevesebb hasonlóság található a Galante Briefe, Gvadányi 
Nótáriusa, Gaal György Tudós palótza, Verseghy Kolomposi Szarvas Gergelye, valamint 
a Fáy és Kisfaludy novellák között . A formailag és tematikailag egyező vonásokból azonban 
ebben az esetben nem szabad messzemenő következtetéseket levonni. A humoros rajzok, 
pillanatképek egyáltalán nem ri tkák a kor európai i rodalmában, ter jedésük összefüggésben 
van a fellendülő hírlapirodalommal, a különböző vegyes ta r ta lmú kiadványok szaporodásával. 
Nem hiányzik belőlük a mérsékelt kri t ika sem, hiszen az i lyenfaj ta írások egyenesen feltéte-
lezik a valóság, a társadalmi élet, a szokások, az erkölcsök furcsaságainak, torz vonásainak 
ki tapintását , de egészen különböző világnézeti álláspontokról kiindulva. A magyar prózai 
olvasmányok sorát á t tekintve leszögezhető, hogy a többi, s mást ipusú művekkel együt t ezek 
a humoros rajzok is megjelennek, mégpedig sokkal eredetibb vonásokat mu ta tva , min t a 
hosszabb terjedelmű, nagyobb igényű művek. Az életjelcnségek valószerű rajza, a „couleur-
locale" érvényesülése azonban inkább a műfa j természetes lehetőségeit m u t a t j a , mintsem 
az epikus írói szándék kiteljesedését. 

A mozaik-szerű képek mögött rejlő, egységet teremtő írói szemlélet milyensége ha tá -
rozza meg az egyes képek értékét is, ez ad távla to t a különféle külsődlegesen megjeleni tet t 
é letdaraboknak. Gvadányi műve, jól sikerült hősével, egyszerű, de logikusan felépített cselek-
ményével, s a mögötte meghúzódó társadalmi célzattal több, mint a szerencsésen eltalált 
valósághű részletek sorozata. A népi ponyva irodalom alat t i hagyományainak felszínre kerülése 
egy jellemző figura jellemző kalandjaiban, egységes és kerek történetben valósul meg, s ezen 
az erényen még a szemlélet konzervativizmusa sem tud erőt venni. A verses forma tiszteletre-
méltóan ódon döccenéseivel még nem zavarná a Kisfaludy és Fáy-féle prózai elbeszélésekkel 
való mélyebb összefüggést, ellenben Gvadányi művészi, politikai nézetei, egyszóval a müvében 
rejlő szemlélet különbözősége azokétól, a szorosan vet t témái hasonlóságokon kívül minden 
más kapcsolatot lehetetlenné tesz. Bizonyos témakörök felbukkanása és variálódása, sőt 
írói eljárások elterjedése, módszertanilag nem kizárólagos t ámpon t egyes irodalmi jelenségek 
megragadásához. Ezek ugyanis többször á tnyúlnak különböző korszakokon, s a szemlélet 
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rendkívüli változatosságát, sokszor ellentétességét is megengedik. A hasonló t émá jú és az 
írói el járásokat tek in tve is rokon műveknek csak egy része hat termékenyen a további fejlő-
désre, melyekben a későbbi korok érdeklődésének megfelelő elvek, mondanivaló ölt tes tet , 
többé vagy kevésbé szerencsésen. I t t nem az olvasmányosság, vagy a művek immanens 
értéke a döntő, hanem az ábrázolás akadályai t elhárító irodalmi teljesítmények egymást 
kiegészítő sorozata, a kor reális problémáiból kinövő ábrázolásmód fokozatos, vagy ugrás-szerű 
megközelítése. Ezért szükséges a Gaal György és Verseghy-féle művek és a Fáy, Kisfaludy elbe-
szélések elválasztása a nem lebecsülendő tematikai , formai hasonlóság, sőt kapcsolat mellett . 

Gaal György és Verseghy művéből voltaképpen a tisztán körvonalazható szemlélet 
hiányzik, melytől a humoros részletek mélyebb értelmet nyernek. így azután a külső meg-
jelenítés szerény érdemein kívül irodalmunk szempontjából keveset jelentenek. Ez is érték 
természetesen, nem is lekicsinyelhető. Végeredményben azonban nem több e két mű egy 
ismert, hagyományos műfa j ügyes (Gaal Györgyé inkább, Verseghyé kevésbé) hazai válto-
zatánál , melyekben a magyar színek élénkebb volta a tá jhoz kö tö t t ábrázolási anyagból folyik. 
Az epikus alakítás, kompozíció, művészi jellemrajz szempontjából nem járulnak hozzá külö-
nösebb mértékben a magyar próza fejlődéséhez. 

Látszólag a Fáy és Kisfaludy művek sem magasrendűbbek, sőt leleményük időn-
ként ta lán a la t ta is marad az előbb említet t munkáknak . Mégis, mindkét író esetében egy 
olyan többletet fedezhetünk fel, amely nem pusztán az összehasonlításban indokolja a mérleg 
javukra billenését, hanem olyan sajátosságok, fe lbukkanását jelzi a magyar elbeszélő prózá-
ban, amelyek következetesen, egészen az ő fellépésükig, sohasem érvényesültek. Természetesen 
művészileg még alacsony színvonalon jelentkezik ez a többlet, az idegen sablónok közé ágyazva, 
időnként primitíven, nehézkesen megfogalmazva. E többlet megvilágítása, az elbeszélések 
elemzése előtt , egy kisebb kitérőt igényel. 

Fáy és Kisfaludy célzatos novelláinak keletkezése a reformküzdelmek megindulásához 
kapcsolódik. Az Auróra-körben megszülető ú j eredetiségprogram már olyan társadalmi igé-
nyekre támaszkodhat ik , amelyek szinte átszövik a politikai és társadalmi élet minden terüle-
tét . A reformkor magyar irodalmának kibontakozása szerves irodalmi f o l y a m a t : minden 
jelentős írói pályát az érdeklődési kör fokozatos bővülése jellemez. A politikai és művelődési 
törekvések e korban létesülő egysége a középnemesség egyre szélesülő mozgalmának á ramába 
torkollik, ami irodalmi szempontból egy bőséges életanyag fe lbukkanását , változatos problé-
máknak egy szélesebb réteget foglalkoztató tömegét is jelenti. Ez az erjedés, mely a közéletben 
megindul, anyagot szolgáltat a legkülönbözőbb műfajok számára. Az alapvető m ű f a j továbbra 
is a líra marad, de megszűnik hovatovább a valóban művészi színvonal tekintetében szinte 
kizárólagos helyzete. Az epikus műfajok viszonylagos hagyománytalansága még mindig 
hata lmas akadály , de az írói küzdelem lényege már nem az epikailag megformálható élet-
jelenségekre való rátalálás, hanem az egyre bőségesebben buzgó eredeti életanyag kimentése 
a sablónok szorító abroncsaiból. Ez a fejlődés a humoros novellákkal kezdődik, majd az első 
nagyobbszabású regények megjelenése után, egy évtizeden belül eredményre ju t . A magyar 
élet jellemző problémáinak behatolása az elbeszélő prózai munkába a sablónok fokozatos 
kiszorításához vezet, és másrészt a korábbinál sokkal szorosabb, nemcsak formai, hanem eszmei 
kapcsolatot is teremt a költészettel. Fáy és Kisfaludy novellái — minden kezdetlegesség elle-
nére — az írók világnézetének következetesen kidolgozott hordozói, egységes gondolatkör 
nyilvánul meg bennük, a magyar élet képének egy kialakult szemlélet nézőpontjából tör ténő 
felvázolása. Ez az a többlet, ami eddig hiányzott . 

Egy igen érdekes példája a tuda tos írói szemlélet termékenyítő ha tásának Fáy András 
meséinek esete. Ezek a kis remekművek nem epikus írói elgondolás szülöttei, de a megelevení-
tésre törő művészi igény mégis az elbeszélő próza egyes kitűnően alkalmazot t fogásait ered-
ményezi. Badics Ferenc Fáy-monográf iá jában részletesen elemzi a mesék sajátosságai t , azokat 
a vonásokat , melyek pl. az aesopusi és lafontainc-i mesetipusoktól megkülönböztetik őket . 
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Ami e meséket klasszikussá ava t j a , az az általános erkölcsi tanulságokon felill kicsendülő 
konkrét társadalmi hatás igénye, mely a kor irodalmi színvonalához mérten rendkívül szelle-
mesen érvényesül. A gondolati és nyelvi megfogalmazás igényessége e meséknek sokkal 
nagyobb prózaírói erényeket sej tet , mint ahogy Fáy későbbi művei ezt igazolják. A reformkor 
politikai törekvéseinek tükre ez a két kis kötet , Széchenyi kedvenc olvasmányai közé tar toz tak . 

Úgyszólván teljesen hiányzik belőlük a képzelet játékos csapongása, s helyét az élet 
aprólékos jeleneteinek megfigyelése tölti be. Ily módon ezek a néhánysoros kis művek, az 
állat és növényvilág keretei között , inkább szabályszerű anekdoták, ahol az ábrázolt tu la jdon-
ságok, esetek, helyzetek a tanulság összefoglalása nélkül is rendkívül jellemzőek. Persze ez 
az anekdotikus jelleg a modern, újkori meseirodalom más, világirodalmi jelentőségű művelőinél 
is megtalálható. Fáy esetében az a különleges, hogy amint erről az útról letér, s allegorikus for-
mában próbálja előadni mondanivalóját , stílusa elszíntelenedik, ötletei k ihunynak. Az emberi 
tu la jdonságokat szimbolizáló állatok, növények helyenként annyira antropomorf jellegűek és 
annyira emberien egyéni formában jelentkeznek, hogy az anekdot ikus keretek közötti t ípus-
alkotásnak azokat a jegyeit mu ta t j ák , melyek később olyan jellemzőek lesznek a magyar 
regényben és a novellában. Fáy szépírói működésének előkészítése játszódik le e lőt tünk 
meséiben, olyan lehetőségek virulnak ki szemünk lá t tára , melyek csak Fáy Andrásnál nagyobb 
tehetségű íróknál válhatnak valósággá. A társadalmi körülmények mia t t burkoltan, mozaik-
szerűen rajzolt tör ténetek, amelyek kerülőutakhoz folyamodva igyekeznek a realitás közelébe 
férkőzni : olyan tulajdonság kifejezői a magyar prózában, mely — fej le t tebb formában, más 
körülmények között — sokszor lesz segítője s egyben akadálya az élet teljességét feltáró 
realista törekvéseknek. 

Néhány példa a tétel igazolására. A konzervatív táblabíró k é p e : ,,A csigának eszébe 
ötle egy felhőkig nyúló bükket megmászni. Miután két hónapot tölte lassú haladásban, a fa 
derekáról visszapottyana a jámbor. Már látom, így kiált fel, hogy a hirtelen munka sohasem 
volt j ó l " (A csiga.) A hivatali erkölcsöt megtestesítő, mérsékletességet szerfölött igenlő bíró, 
emelkedett hangulatában egy részeg emberre le l : „Vigyétek haza a gazembert , szól tizede-
seihez, engem pedig, mond susogva, támasszatok addig a sövényhez." (A bíró commeil faut.) 
A régi magyar vitézség ellenképe : „Én nem tudom, mit érzek magamban, ha macskát látok, 
mond a kis egér a pa tkánynak , a bajuszát nem szenvedhetem-e, a szaga undorít-e, vagy valami 
természeti ellenkezés van köztünk, de én akkor örülök, ha nem látom. Félelem biz az jó koma, 
felel mosolyogva amaz, nem egyéb." (Az egér és a patkány.) A felsőbb körökben megfordult 
kisember naiv he tvenkedése : „A róka dicsekedett, mennyire megtisztelő őt a m e d v e : a 
minap, úgymond, látogatására méntem s egészen kikísért a barlangjából. — Tudod mi okból 
t e t te ezt? szól a f a r k a s : azért, mert félt, hogy ellopsz v a l a m i t ; . . . " (A róka és a farkas.) 
Ezek a szemelvények is eléggé jellemzik Fáy humorának minőségét, a mesekeretekben meg-
nyilvánuló regény- és novellairodalom körébe vágó mozzanatokat . Fáy meséi, mint a reformkor 
társadalmi törekvéseinek tükre, s a magyar irodalomra jellemző anekdot ikus színek első vilá-
gosan kivehető előtűnése, közvetet ten sokkal nagyobb mértékben járulnak hozzá Fáy regényé-
nek, s az egész magyar prózairodalomnak kialakulásához, mint ahogy a polgári i rodalom-
történetírás ezt hangozta t ta . 

A magyar élet képe Fáy és Kisfaludy beszélyeiben 

A mesékből kicsendülő taní tó szándék a műfa j követelményének tűnik, vagy legalábbis 
kevéssé jelentős írói tu la jdonságnak. A prózai műfajok régebbi t ípusára különben is jellemző 
volt az oktató szándék túltengése, a didakt ikus célzatú sallangok olyan bur jánzása , amely szinte 
elnyomta, kiölte a müvek költőiségét. E kétségtelen meggondolások ellenére is valami ú j 
vonás halvány kirajzolódása figyelhető meg a Fáy-féle novellákban. A moralizálás és a komoly- ' 
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kodó okta tás akkor vált a művészi kifejezés kerékkötőjévé, ha a tanulságként odabiggyesztett 
erkölcsi elvek tér- és időfeletti általánosságban lebegtek, s nem emelkedtek az útszéli igazságok, 
vagy vallásos közhelyek színvonala fölé. Amennyiben az írói célzatosság a nemzeti élet prob-
lémáiból sar jad s az azokra való erkölcsi, művelődési, vagy közvetlenül politikai síkon történő 
megválaszolásra ösztökél : elősegíti az önálló, eredeti irodalom kialakulását. Különösen az 
ú j műfa jok akklimatizálódását könnyít i meg a valódi problémák megoldását, vagy felderítését 
célzó irányzatosság. A magyar próza eddigi fejlődésében mindig a művek középponti gondo-
la tának általánossága, a más körülmények közé á tü l te thető volta, a világos körvonalak hiánya 
gátolta a részletek igaz és találó ra jzá t is. A problémafelvetés felületességén siklott el az 
„eredeti"-nek nevezett, ma már feledésbe merült művek minden jószándéka. 

A történelmileg indokolt szegényesség a Fáy és Kisfaludy-féle, igazán nem nagy 
igényű és értékű elbeszélésekben ad helyet ötleteknek, gondolatoknak, s ez nagy nyereség 
akkor is, ha ötleteiket ma már elavultnak s gondolataikat nem túlságosan sokat mondónak 
talál juk. — Mindez természetesen nem jelenti a célzatos, tendenciózus irodalom apológiáját , 
pusztán csak annyi t , hogy a magyar elbeszélő műfa jok fejlődésében egy-egy erősen domináló 
problémakör irányzatos megjelenítése jelentette az első lépést az idegen minták tar ta lmi , 
felfogásbeli varázsa alóli felszabadulás felé. Az írói mondanivaló és az ábrázolt életanyag 
természetes, szinte magától ér tetődő összefonódása a regényirodalomban már egy magas 
szintet jelez, a fejlettségnek egy olyan fokát , amelyet hosszú előkészítés előz meg, vagy szub-
jektíve (az írói tehetséget tekintve) és objektíve szerencsés körülmények segítik lé t re jöt té t . 
Különösen gyakori az írói szándék fokozott hangsúlyozása nagy társadalmi á ta lakulásokat 
megelőző korokban, vagy sajá tos történelmi helyzetekben. A reformkor egyre inkább problé-
mákkal , ellentétekkel terhes levegője, az egész nemzetet foglalkoztató vi ták légköre pedig 
csak táplál ta az i lyesfajta törekvéseket. 

Fáy és Kisfaludy humoros novellái természetesen művészileg szerény eszközökkel való-
sí t ják meg a magyar elbeszélő próza eredeti sajátosságait . A gondolat leegyszerűsödik az 
egysíkú megformálásban, s a különböző sablónos fordulatok, a Kotzebue-szerű másodrendű 
német prózára emlékeztetően, még igen jelentős szerepet já tszanak mindkét író elbeszéléseiben. 
Ennek ellenére megfigyelhető az elgondolás és az írói megformálás mögöt t rejlő számtalan 
lehetőség, s ezt még jobban aláhúzza az az irodalomtörténeti tény, hogy, főként Kisfa ludy 
novelláit, egy egész névtelen epigon-nemzedék utánozta , immáron külön kiemelt idegen minták 
nélkül. Kissé ta lán mosolyra indító az a körülmény, hogy érdemként kell elkönyvelni az u t án -
zást, de a magyar prózairodalom kezdeti szakaszában egy mégoly keveset nyú j tó hazai példa 
is, amely többé-kevésbé já rha tó u t a k a t je lö l : az elbeszélő műfa jok meggyökeresedésének 
nemcsak hírnöke, hanem egyik előfeltétele is egyúttal . 

Az eredeti, nemzethez szóló írói gondolat hangsúlyozása t isztán formai szempontból 
sem mellőzhető. A látszatra sablónosnak tűnő megoldások mögött szerényen meghúzódó, 
s későbbi fejlődés vonásait előrevetítő, a nemzeti gondolat és formakincs kialakulását elősegítő 
írói tel jesítmények megvilágítását néhány konkrét példa segítségével lehet — talán — elérni. 

1818. A Különös testamentum c. elbeszélés megjelent a „Friss bokré ta" c. gyű j temény-
ben, mellyel Fáy ismét kedveskedni akar a magyar közönségnek. Az elbeszélés összes méltatói , 
szinte egyhangúlag, az t emelik ki, hogy valami magyaros, valami eredeti levegő j á r j a á t ezt 
a kis művet . Ennek okát a joviális tréfálózásban, egy-két mellékfigura eleven ra jzában lelik. 
Ezek a megállapítások igazak, de a novella jelentősége mégsem ezekkel mérhető. 

A történet maga régi és elterjedt. A tanulságos végrendelet a fiatalember számára, 
hogy tökéletes feleséget kereshet ugyan, de találni nem fog, s ezt a sikertelenséget beismerve 
a végrendelet szellemével ellenkezően, érzelmeit követve választ párt — bizonyára nem első 
és nem is utolsó példája az ilyen típusú történeteknek. A humoros, sőt talán felületes történet 
afféle illúziórombolás, irodalmi mezbe öltöztetett tanulság. Ilyen tanulságokban bővelkednek 
a német almanachok elbeszélései is. Mi az, ami a hajszálpontosan azonos jellegű tréfás, tanul-
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ságos történetnek más színezetet ad a magyar viszonyok közepette? A feleletet nem is maga 
az elbeszélés adja, hanem az a tény, hogy a józan és praktikus életbölcsesség Fáy későbbi 
munkáiban is visszatér. Más szavakba foglalva : ez az igénytelen kis mű abban különbözik a 
hasonló típusú, szórványosan a magyar irodalomba is beszivárgó történetektől, hogy egy sajátos, 
több munkán keresztül vezető írói szemlélet és ábrázolásmód kezdete. A magyar próza eddigi 
fejlődésében olvasmányos és nem minden érték nélkül való munkák akadtak ugyan, de hiány-
zott az alkotások sorozata, a hangütés és a problémakör egysége, vagyis egy írói életmű 
kialakulásának lehetősége. Az írói látás, az írói egyéniségre jellemző megformálás, az életmű 
megteremtésének lehetősége a nem teljes értékű, helyenként gyarló alkotásokon keresztül is 
a reformkorban érlelődő kedvező feltételeket jelzi az elbeszélő műfajok történetében. 

A plágiumper, mely az Elkésések és a Sutyosdi Simonnal kapcsolatban Fáy és Kisfaludy 
közt folyt, érdekesen világítja meg az eredetiség fogalmának alakulását. A fordítások és magya-
rítások időszakában az eredetiség kérdését meglehetősen szabadon kezelték, ez a követelmény 
nem is jött komolyan számba. A két művet összevetve nyilvánvaló, hogy Fáynak nincsen igaza, 
amikor Kisfaludyt ötlete eltulajdonításával vádolja. Mégis mennyire jellemző ez a kis civa-
kodás, mennyire megváltozott körülményeket mutat! Az alkotás alapgondolatának egyéni 
jellegéhez való ragaszkodás, sőt annak követelése visszatükrözi az új írónemzedék hozzá-
állását a műhöz, az új eredetiségprogram szellemét. Ez már nem a példák követése, próbálko-
zások X. vagy Y. modorában, nem a Kazinczy-féle irodalmi elvek megvalósítása. — Talán 
egy szempontból tekintve mégis van hasonlatosság a két beszély között : a vidéki nemes 
figurájának megjelenítésében. Fáy a maga oktató-elmélkedő, nehézkesen humorizáló stílusá-
ban állítja elénk az elmaradott vidéki nemest, Kisfaludytól teljesen eltérően, de a hősválasztás 
hasonlósága azt mutatja, hogy az eredetiségelv érvényesülése az írói gyakorlatban, a kidolgo-
zásban jelentkező idegen sablónok ellenére, a jellemző figurák iránti érdeklődéshez vezet. 
A tájak rajza, egyes művek költői nyelve, közvetlen mondanivalója az elbeszélő műfajok eddigi 
fejlődése során is mutatott magyar sajátosságokat (Kármán, Bessenyei), de nem sikerült 
megteremteni az életkörülmények, helyzetek rajzát, a jellemző figurák galériáját, az epikus 
műfajok eme elengedhetetlen követelményét. Fáy (és méginkább Kisfaludy) munkáiból a 
modorosságok, szükségtelen kitérők, divatos sablónok kirostálása után éppen a magyar élet 
körülményeinek, helyzeteinek, figuráinak képe rajzolódik ki, talán esetenként csak elnagyolt 
kontúrokban, tétován, egysíkúan. Ez a szerény kezdet azonban még így is a magyar próza 
sok későbben kifejlesztett vonását rejti magában. 

Fáy másik nagyobbterjedelmű vidám elbeszélése, A has:nosi kincsásás egy igen kedvelt 
témát dolgoz fe l : a reményeiben megcsatlakozott, csodára váró ember történetét. Ezt a 
témát nem véletlenül dolgozták fel Kármán, Kölcsey, Vörösmarty különböző hangütésű 
műveikben. A magyar élet szűkös viszonyai közepette gazdagon termő talajra találnak a 
kinccsel, pénzzel kapcsolatos ábrándok. Az okok mellett azonban, melyek ezt a témakört 
kedveltté teszik, talán nem mellékes az sem, hogy az ismétlődő témáknak bizonyos hagyomány-
teremtő erejük van. A magyar irodalom története — így a fellendülő prózairodalomé is — 
azt bizonyítja, hogy egyes jellemző történetek, helyzetek, típusok felbukkanása, amennyiben 
ezek valóban az élet lényeges mozzanataira tapintanak, motivikusan egymáshoz kapcsol 
írókat, költőket egy-egy fontos, történetileg körülhatározható időszakban. Ezek a népszerű 
történetek, figurák az érdeklődés irányát, a társadalmi igényt is mutatják, s több oldalról 
való kimunkálásuk, az első jelentkezéstől az érett formákig, voltaképpen egy-egy kor-
szak nemzeti problémáinak igen jellemző visszatükröződése a sajátos irodalmi kifejezés 
területén. 

Különösen jellemző Fáy elbeszéléséseire s arra a módszerre, mellyel szerény müveiben 
az eredetiség felé tört az Érzelgés és világ folyása c. beszély, ofvasmánynak nem túlságosan 
szórakoztató, nemcsak ma, annak idején sem lehetett az. Méltatói — megint csak egyöntetűen 
— hosszadalmasságára és száraz elmélkedéseire panaszkodnak. Külső felépítésében e történet 

202 



levélváltásokra alapozódik. Ez az írói eljárás igazán nem mondható újnak, sőt lassan az elavul-
tak közé kezd számítani. Mégis, mind já r t a cím valami érdekeset sejtet . A gyenge, művészi 
erényekben szűkölködő munka tu la jdonképpen két irodalmi stílus — és a mögöttük rejlő 
életszemlélet—ellentétességét próbálja megrajzolni. A téma felvetésében, az unalmas és gyenge 
kidolgozás ellenére, van valami merész. Az „érzelgés" Fáyra jellemző, szinte pedagógiai 
célzatú elítélése a szentimentalizmus, a német másodrendű irodalmon nevelkedett ábrándos 
gondolkozás elvetését jelenti. A „világ fo lyása" motívum a magyar élet felfedezése iránti 
óha j t jelzi, azt a törekvést , mely később Fáy András t a Bélteky-ház társadalomrajzáig vezeti. 
Az ábrándos, méla érzelmek és a gyakorlat ias józan ész szembeállítása, ezeknek cselekmény-
szerű és stiláris kont rasz t ja egy mű keretén belül, egy nagyobb művész kezében formailag 
is igen tanulságos következményekkel j á rha to t t volna. Az új, eredeti megformálás lehetősége 
azonban így is észrevehető s ez az előző korszak prózai terméséhez képest számottevő ered-
mény. 

Természetesen nem túlságosan nehéz feladat a különböző témák szövevényébe tö r -
vényszerűséget vetíteni, esetleges véletlen jelenségeknek az irodalomtörténet szigorú hangján 
a valóságosnál nagyobb jelentőséget tu la jdoní tani . Fáy András novelláiban a szándék és a 
művészi kivitel között i különbség oly nagy, hogy az igen jellemző és fontos írói tulajdonságok 
megjelenése is csak némi kétségek legyűrése u tán hihető el. 

A művészileg sokkal jelentősebb Kisfaludy novellákban azonban megismétlődnek 
azok az alapvető jellegzetességek, melyek Fáy műveiben fellelhetők. A köztük levő különb-
ségek nemcsak a tehetségben jelentkeznek. Kisfaludy Károly egész írói működése, az irodalom-
szervezői és szépírói, kizárja azt a lehetőséget, hogy pusztán az ösztönösség és az utánzás 
fogalmi kereteiben tárgyal juk az ő egyébként nem örök ér tékű elbeszéléseit. Kisfa ludynak 
az a bizonyos egységes szemlélete, mely humoros novelláit (és vígjá tékai t is) átszövi, ebben a 
tömör megfogalmazásban szerepel Horvá th János t a n u l m á n y á b a n : „Egészben véve annak 
a magyar nemesi társadalomnak a lakja i t és szokásait örökítette meg víg novelláiban, melyet 
maga és műveltségben vele rokon társai már avul tnak t a r to t t ak , de maguk is abból nővén ki, 
félszegségeiben is legfeljebb mosolyogva, de nem gúnyosan néztek" . (Kisfaludy K. és író-
barátai. Bp. 1955.) Ez a megjegyzés egyébként fényt vet annak a sa já tos és szándékában 
könnyed humornak okaira is, mely Fáy és Kisfaludy műveiben egyaránt érvényesül. Fáy 
moralizáló, d idakt ikus szemlélete sokszor elhomályosítja sa já t mondanivalójá t , bírálatának 
éle még jobban eltompul a sokszor nem nagyon magas szintű reflexiók között . Kisfa ludy 
novelláinak közös tendenciája sokkal könnyebben megfogható és a művészi alakításra is 
a lkalmasabb. 

Horvá th J á n o s tömör összefoglalása aláhúzza ennek a gondolatnak világosan kivehető 
jelentkezését, s így ami Fáy esetében kétségekkel fogadható, Kisfaludy Károlynál bizonyosság. 
„Szerinte ugyan — írja Horváth J á n o s — Szalay néven írt művei többnyire szat ir ikusak, 
könnyedén, rej tve ostorozzák és teszik nevetségessé a magyar t , de ezt a szatírát szerinte is 
csak a magyar érti el. Azt mondhatnók : csak az akkori magyar . A mi érzésünk szerint alig 
van azokban szatíra. Mégis ebből nőt t nagyra nemsokára a Széchenyiek és az Eötvösök erősen 
irányzatos, ostorozó társadalomrajza . S Kisfaludy nyi latkozata arra int, hogy észrevegyük 
tréfái komolyabb h á t t e r é t ; így pl. a város és vidék (falu) ellentéteiben ne csupán mintá iban 
is feltalálható komikus tá rgya t lássuk, hanem rajzolgatásukból (Tollagi Pesten) kiérezzük 
a fővárost irodalmi központ tá fejlesztő író humorá t is, á l talában pedig felismerjük a »cultura« 
központi jelentőségét az ő társadalomszemléletében." 

A művelt nemesi értelmiség nézőpontjából a falusi kúriák világa, a lakja i a humoros 
témák forrásaivá válnak. A humoros tárgyak felbukkanása e korban az egykorú témákhoz 
van kötve, s a humor mögött a születő és avuló életformák ellentéte feszül. Ez a feszültség 
a nemesi kötöttségek miat t r i tkán tud szat írává élesedni. A magyar történelmi fejlődés ú t j a 
magyarázza, hogy a nemességből származó fiatal írógárda bírálata humorrá enyhül, csak a 
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kortársak számára ér thető tendenciával. A fejlődő magyar elbeszélő irodalom éppen ebben az 
időszakban érkezik arra a fokra, mely a későbbi kísérletek szempontjából is elhatározó jelentő-
ségű. Az egykorú környezet, életmód, figurák felfedezése ily módon egy bizonyos elbeszélő 
t ípus előtérbe kerülését okozza, amely egészen a szabadságharcig virágzik. (Csató Pál, 
Kovács Pál, Oaal József, Frankenburg, Lauka Gusztáv, sőt bizonyos értelemben Nagy 
Ignác is ezt a hagyományt fo ly ta t ja , de kísérletezik ilyen témákkal a kor számos jelentős 
írója is.) Ha tá roka t lehet ugyan és kell is vonni a különböző írók és korszakok közöt t , de az 
egykorú élet humoros felfogásának ilyen feltűnően domináló jellege erősen kapcsolódik az 
első fellendülés u tán kialakult felfogáshoz, mely ha nem is irodalmi á ramla t tá , de legalább 
követhető hagyományú d iva t tá kristályosodott az irodalmi köz tuda tban . Az egykorú témák 
nagy hányada csak ebben a formában volt megközelíthető, az alaposabb betekintés 
a társadalmi élet mélyeibe többnyire a romant ika szélsőségeibe tévedezett . Ez a humorizáló 
hajlandóság a költészet területét is érintet te, s főként a városi élet jeleneteit felcsillantó genre-
képek esetében feltűnő. 

Ezekben a humoros ra jzokban mindig o t t bujkál az anekdotizálás lehetősége. (Kisfaludy 
meg is próbálkozik egy „ a n e k d o t " leírásával a Mit csinál a gólya ? c. elbeszélésében.) Igen 
erős anekdotizáló haj landóság mutatkozik később Gaal Józsefnél, s első társadalmi regényünk-
ben, A Bélteky-házban számos ilyen elem található. A realista kifejezésnek ez a kerülő ú t j a 
nem pusztán Jóka i és Mikszáth egyéni pályafutásának eredménye a magyar irodalomban, 
ha meggondoljuk, hogy pl. Jókai pályája akkor indul, mikor a különös figurák és események 
ku ta tása valósággal uralkodik a 40-es évek elbeszéléseiben. 

A humor ugyanakkor szatírába is könnyen áthaj l ik . Sokszor és sokat feszegetett prob-
léma a humor és szatíra között i viszony. Precíz gondolkodók igyekeznek elhatárolni őket 
egymástól, olyannyira, hogy reménytelen vállalkozás a közös vonásokat megtalálni, mások 
szinte egyazon értelmet tu la jdoní tanak a két fogalomnak, ötletszerűen vál togatva őket. 
Az írói nézőpont milyensége határozza meg a különbséget, az ábrázolt jelenséghez fűződő 
érzelmi, gondolati rokonszenv szálainak elszakadása pi l lanatában hajlik á t a humor szatírába, 
vál t ja fel a derűs mosolyt az irónia éles pillantása, a nevetésbe belehangzó megvetés. A humo-
ros figurák — egész lényüket tekintve — nem vál tanak ki ellenérzést, az értelmi és gondolati , 
tudatos ellenérzést kiváltó jelenségek és figurák azonban a komikum segítségével kiélezett hely-
zetekben feltétlenül olyan írói megformálást nyernek, melyet szatirikusnak nevezünk. Az író 
nézeteinek határozot tsága játszik i t t fontos szerepet. E rövid megjegyzések természetesen nem 
léphetnek fel azzal az igénnyel, hogy akár ú ja t vagy hasznosat mondjanak , csupán két igen jel-
lemző Kisfaludy-elbeszélés problémáinak megvilágítására szolgálnak. „Sok fordul elő az életbe, 
melyről egy classicus se gondolkozott, és az idő szelleme u tán élni, amellet t igaz maradni 
t án a legnehezebb s tudiuma az é le tnek" — mondja Tollagi Jónás , miközben esetlenül botla-
dozik a fővárosban. Az ilyen figurák iránt, az e lmaradot t , de a lap jában véve derék nemesek 
iránt megmarad a rokonszenv : az író fölényes tekintete csak a félszegséget, e lmaradot tságot , 
azt az avul t műveltséget fedezi fel komikus tárgyként , melyet a Bessenyei emlegette tiszte-
letre méltó „fr izérozat lan" professzorok csepegtettek az i f júságba. 

Egyszerűen megfogalmazva : az e lmaradot tságban élő, de a haladó törekvések számára 
megnyerhető nemesi rétegek azért válnak csak nevetségessé Kisfaludynál , mer t hibáik csiszo-
lása u tán ép és hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Persze az elbeszélő próza szempont-
jából ez az egyszerű eszközökkel, főként helyzetkomikummal operáló írói el járás végső fokon 
sablonokra csábí to t ta Kisfa ludyt , s mivel elbeszélései, az eredeti problémafelvetés mellett , 
eszközökben és szemléletben nem voltak elég gazdagok, az aktuál is célzások túlságosan 
a percnek szóltak, s egy-egy figura felrajzolásánál kénytelen volt , munká ja megkönnyíté-
sére, igénybe venni a Kotzebue-szerű másodrendű német irodalom jól bevált fogásait. 
Ez természetesen mitsem vál tozta t a novellák út törő jelentőségén, s a lapvető mondani-
valójuk eredetiségén. 
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A Sulyosdi Simon már nemcsak jellemző helyzeteket, a város és vidék felszínes, de 
számunkra korrajzi szempontból becses ra jzá t n y ú j t j a . ízekre szabdalva talán i t t is k imu ta t -
hatók az öregkisasszonyok, városi ficsurak sablonfigurái s a könnyed, a felületességgel érintkező 
humornak jegyei, melyeken a mesterkéltség mellett az idegen ha tás is érezhető. Maga a hős 
azonban kizárólagosan magyar . A tétlen apát iába süllyedt, kövér „Sulyosdi" többször is elő 
fog bukkanni , ha nem is testének kerekdedségében és elméjének tompaságában, de jellemének 
alapvető vonásával, sivár tehetetlenségével, mely ólomként nehezedik minden te t t re serkentő 
vágyra, ő lesz Vörösmarty sorssal vitázó magyar embere, Petőfi Pa tó Pál ja , aki mindenre 
ráér, de elkésik. („Elkésések" — Fáy András is feszegette ezt a problémát, de csak plágium-
vita és sértődés lett belőle.) A magyar nemesség reménytelen provincializmusba ful ladt 
rétegei ballasztként akadályozták a reform-mozgalmak felemelkedését. Kisfaludy Károly , 
a nemesi szimpátiákkal tel í tet t , de önmagában az első modern írótípust megvalósító élet-
szemlélete, a mocsarak és j á rha ta t l an u tak , a szellemi sötétség, a tunyaság nemesi világától 
elfordult, s félrevetvén a humorba burkolt t ap in ta to t osztályosai i ránt , az író tehetségének 
és szépprózánk fejlettségének határai között alaposan szemügyre vet t egy jellemző f igurát . 
Mi következet t ebből művészileg? 

Egy szerény siker, megoldás egy nehéz problémára. A Sulyosdi Simon fölött többnyire 
átsiklott a bírálók tekintete. Megkapta ugyan a „magyar Oblomov" hallgatólagos jelzőt, de 
az efféle rangadás gyakorlatilag édeskeveset számít. Való igaz, hogy a mű társadalomkri t ikája 
önmagában is jelentős érték, de a fejlődésrajz szemszögéből az elbeszélés hősének megalkotása 
a legfontosabb. Az tör tént ugyanis ebben a műben, hogy a téma, a szerkezet nem eleve ado t t , 
nem érződik az a szál, mellyel az író a hősét rángat ja , hanem a hős személyében rejlő, társa-
dalmilag is jellemző tulajdonságok segítik elő a tör ténet kibontakozását . A Tollagi esetében 
még ahhoz a módszerhez folyamodot t az író, hogy hősét kiemelte természetes környezetéből 
és egy idegenbe helyezte bele : innen fakad egész humora. A Tollagi Jónás c. elbeszélés második 
része ezért nem sikerülhetet t , mert a becsületes férfiút a megszokott falusi környezetében olyan 
helyzetekbe kellett beleerőltetni, melyek túlságosan esetlegesek, s így humoruk egészen felü-
letes (személycsere, álarcosbál s tb ). Ezzel szemben Sulyosdi tehetetlensége, érzéketlensége 
annyira a jellemből folyik, hogy bármilyen egyszerű cselekményben mozog az élet egy kis 
területén, nevetséges és megvetésre méltó tulajdonságai beigazolódnak. Persze megtévesztő 
ma már, amikor a magyar elbeszélő-irodalom annyi jellegzetes f igurát a lkotot t , a Sulyosdi 
Simon érdemeit lelkes szavakkal ecsetelni. Nem is lehet a legnagyobb elbeszélésekhez mérni , 
mégis az első olyan figura volt a magyar elbeszélő irodalomban, akinek arcula ta teljes 
bizonyossággal rajzolódott ki, s a modern olvasó számára is érzékletesnek tűnőén mozog 
a világban azon a néhány lapon keresztül. (Kármán F a n n y j a a szentimentális, önelemző 
regény kereteiben számos társadalmilag jellemző vonása ellenére ha lványabb, a külvilág, 
a fantázia számára elsődlegesen ado t t jelenségek az érzelmek szűrőjén szivárognak á t 
poétikus csillogással.) 

A véletlennek és a törvényszerűnek a kérdése újból fe lbukkanhat itt . Kisfaludy elbeszé-
léseit dicsérte ugyan Petőfi is, de mégis érződik r a j tuk a gyors dolgozás, a műgond hiánya 
— azt költeményei számára ta r toga t ta . Hogy elbeszélései között akad egy-két sikerült, s 
gyorsan rót t soraiból kirajzolódik Sulyosdi Simon a lak ja , az nemcsak Kisfaludy tehetségének 
érdeme, hanem annak is, hogy e korban a prózairodalom számára kialakult , a múlthoz képest 
kedvezőbb feltételek mellett a nemesi hibák könnyed bírálata, a főváros és vidék életének 
Írói felfedezése iránti óha j jelentékenyen erősödik. Ha arra gondolunk, hogy K á r m á n műve 
még nagyigényű kísérlet volt, a próza segítségével költői magaslatokra emelkedni, hogy 
Bessenyei még elméleti anyag alá támasztására használta a f iktív kere te t , hogy Kazinczy 
kissé írói gyakorlatnak szánta a Bdcsmegycyt — meglepő, hogy Kisfaludy é le tművében (az 
ú j írónemzedék vezéralakjáéban 1) milyen természetesen kér helyet a költemények, d rámák 
mellett a próza! Kisfaludy novelláiban nagyon keveset lá tha tunk, ha elfelejt jük azt , ami mögöt-
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tük rejlik, egy átgondolt , de töredékesen érvényesülő, írói szándékot, egy születő irodalmi 
i rányzat , a modern haladó eszmék felemelkedését. Mint költőt sem lehet a legnagyobbak 
közé sorolni, mégis, irodalomszervezői tevékenysége bizonyítja művészetrajongásának, hatásá-
ban korszakos, jelentőségét. Egy szubjektív mondása pedig jegyzőkönyvében azt m u t a t j a , 
hogy el tud ta fogni őt az ámulat az élet gazdagsága e l ő t t : „Vannak scénák az életben, melyek 
ha a kárpi t lefordul, azoknak is álomnak tetszenek, kik bennök j á t szo t t ak . " Az életnek ezeket 
a tovatűnő jeleneteit, szomorúakat , vígakat , próbál ta visszaadni műveiben, ha ez nem is 
sikerült olyan sokszínű gazdagsággal, mint ahogy lát ta álomnak tetsző pil lanataiban. 

Elbeszélései közül tanulságosak m é g : a Barátság és szerelem, Bajjal ment, vigan jött. 
Paródiái, az Andor és juci, s a Hős Fercsi érdekesen utalnak a ködös ossziánizmus, a korai 
nemet romantika elleni tiltakozásra. Hogy költészetünk, főleg a második sorban álló, nem kerül t 
teljesen a legszélsőségesebb, sejtelmesen borongó st í lusáramlatok hatása alá, abban nagy 
része van a próza és vígjáték oldalán megnyilatkozó realitásigénynek. A humoros temat ika , 
az egykorú élet felfedezése nemcsak irodalmi divat , vagy amennyiben az, mélyreható társa-
dalmi igény húzódik meg mögötte. Fáy és Kisfaludy eszméinek folytatója Széchenyi és Eötvös, 
a humoros történetek tendenciája politikai és szépirodalmi formában náluk bomlik ki a divat 
és sablon burkából. Mesterkélt és hamis elgondolás pl. Fáy novelláiban a szabadságharcig 
t a r tó biedermeier-idillek kezdetét látni. (Zolnai Béla : A magyar biedermeier, Horvá t Edith : 
A Biedermeier életkép a német és magyar irodalomban.) Cselekményszövésben, hangütésben 
persze sok hasonlóság akad, ez azonban felületi rokonság csupán. A magyar életképek íróira 
á l ta lában nem jellemző a kispolgári családkultusz, vagy az irodalomnak az élet kellemes 
járulékaként való felfogása. Talán Kovács Pállal, vagy később Csató Pállal kapcsolatosan 
már több joggal lehetne ilyen irányban tapogatózni, de még itt sem feltétel nélkül. (Lásd 
Csató Pál A phantasta c. elbeszélését, melyből Széchenyi elvei világlanak, elég erős célzatos-
sággal.) 

Nem véletlenül esik egybe a magyar elbeszélő próza, különösen a humoros, fellendülése 
az ú j eredetiségprogram megvalósulásával. Mégsem elég azonban pusztán egy, bármilyen 
jelentős, irodalmi elv diadalához kötni ezt a fejlődést. Kisfaludy Károly nemcsak minden m ű f a j -
ban alkotni kívánó író, irodalomszervezői tevékenysége is túlnő folyóiratának érdemein, Pes t 
irodalmi központ tá való fejlesztése csökkenti a kulturális élet szétdaraboltságát és az abból 
folyó provinciális szűkkörűséget. Látókörének, működési területének ez a kiterjedése nem 
marad t hatástalanul művészetére sem, a sa já t korában modern hangütésű elbeszéléseinek 
megszületéséhez egy i lyenfaj ta írói életvitel kialakulására is szükség volt. Fáy András való-
ságos polihisztor, elméleti és gyakorlati ember egyszerre. A polgári i rodalomtörténet í rás 
á l ta lában magyaros józanságával szokta magyarázni a műveiben jelentkező valóságeleineket. 
Nagyon furcsa, de tény, hogy ez a józan Fáy i f júkorában éppen olyan szentimentális és halál-
váró köl teményeket írt, min t sokan mások. Viszont kétségtelenül volt érzéke az első ízben 
az irodalmi körökben felbukkanó reform-eszmék iránt, s így ő lett ezeknek meséiben az első 
hirdetője. A Szentszövetség elnyomó elveivel, az osztrák elnyomással szemben feléledő ellen-
állás ado t t ú j lendületet a köztársasági mozgalom bukása u tán ellanyhuló politikai életnek. 
A nemzeti ellenállás szükségképpen átcsapot t egyes pontokon a szociális változások szükséges-
ségének felismerésébe. Áttételesen vagy burkoltan jelentkezett ez, humoros novellákban 
például. Megindul az enyhén kri t ikus vizsgálódás, s eredményeként bátor ta lanul kirajzolódik 
a magyar élet kéne. Egész irodalmunk sokféleképpen jelezte az ú j korszak beköszönté t , a 
humoros novella ú t j a csak az egyik és nem is a legfontosabb, mégis anyagot szolgál ta tot t , 
felderí tet t egyes ösvényeket, melyek nem haszontalanok eredeti regényirodalmunk szempont-
jából. Amikor Kisfaludy jellegzetesen reformkori jellembeli tu la jdonságokat nevükkel jelző 
a lak ja i (Tollagi, Sulyosdi, Lépfalvi, Kamat i , Kétesy, Pöröndy) szövik terveiket , akara t lanul 
Is arra gondolunk, hogy milyen sok formában, mennyivel gazdagabban fognak új jászületni 
a mesterek műveiben. 
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Történél mi elbeszélések 

Szinte közhelynek számít ma már a X I X . század elején a nemzeti múl tunk iránt fel-
é ledő érdeklődés magyarázata . Egy vonatkozásban szükséges csupán e problémát é r in t en i : 
a nemzeti múlt-ábrázolás és a romant ikus irodalmi áramlat viszonylatában. Érdekes jelenség, 
hogy a francia forradalom és a nyomában bekövetkező napóleoni háborúk utáni Európa egyes 
nemzeti irodalmaiban, főképpen a németben, a múltból vet t témák sok esetben a sötét közép-
kor dicsőítését eredményezték, a haladó törekvésektől való elfordulást, egy hamisan hősies, 
vagy misztikusan lágy, borongó álomvilágot. Más nemzeti i rodalmakban, pl. a magyarban 
és a lengyelben, a félig vagy teljesen elveszített nemzeti függetlenség, gazdasági e lmaradottság 
körülményei közepette a nemzeti múlt képei a régi nagyságot a jelen szomorú süllyedésével 
állí t ják szembe, mintegy serkentve a kor tá rsaka t egy szebb, jobb, s régi dicsőséghez méltó 
ú j jelen megteremtésére. A múlt témái így egyáltalán nem jelentenek menekülést , elvágyó-
dást : ellenkezőleg, aktuál is t a r ta lommal telí tődnek, sőt, a jelen problémáinak legmegfelelőbb 
kifejezési lehetőségei lappanganak bennük a nemzeti függetlenség és társadalmi átalakulásér t 
folyó harc eme szakaszában. Kölcsey írja egy történeti tárgyú verséről : „Egyébi ránt i t t is, 
mint más dolgozásaimban, szüntelen jelenvalót éneklek". Majd hozzáteszi : „Kisfa ludy 
pedig a mú l t a t " . Igaza van-e Kisfaludyval kapcsola tban? 

Kölcsey megállapítása Kisfaludy Sándorra vonatkozik. Kisfaludy Károly egyes költe-
ményeire már nem vonatkozhat Kölcsey megállapítása ilyen ha tározot tan , történeti novel-
láira azonban igen. A történeti elbeszélések ugyanis a húszas években költészetünktől eltérő 
sajátosságokat mu ta tnak , több okból is. 

A magyar irodalomban a nemzeti múlt dicső képeinek felelevenítése szorosan kapcsoló-
dik költészetünkhöz. A történeti t émá jú költemények, dalok, balladák vagy akár epikus művek 
is, több lehetőséget adnak az érzelmileg szubjekt ív elemekkel tel í tet t haladó nemesi hazafiság 
kifejezésére, mint az elsősorban objekt ív jelenségekkel dolgozó prózairodalom. A reformkor 
elején költészetünk mondanivalója elsősorban serkentő, agi tat ív cé l za tú : a tör ténelmet 
csak a jelenhez való aktuál is viszonya a lapján értékeli. Nem a történelmi körülmények való-
sághű rajza a fontos, a jelennek szóló tanulságot lírai és epikus költészetünk szükségképpen 
nem a történeti körülmények objekt ív rajzából meríti, hanem egyes, érzelmileg, gondolatilag 
jellemző tanulságokat emel ki az oly fontos serkentő hatás elérése céljából. Nyilvánvaló, hogy 
a Zalán jutása ősmagyarjai nem állnak a történelmi realitás ta la ján. A korban közelebbi 
témák esetében persze nő a tör ténet i realitás mértéke, de kétségtelen, hogy a reformkori 
történelmi tárgyú epikus költészetnek nem volt és nem is lehetet t feladata a múl t olyan 
ábrázolása, ahogy ezt a történelmi regénytől megkövetel jük. A lírai költemények pedig még 
kevésbé törekedhet tek arra . A húszas—harmincas évek magyar költészetének középpontban 
álló kérdései, a visszavonás, a nemzet léte és nemléte, régi dicsőség — szomorú jelen, a nagy 
hazafias tet tek példája a mél ta t lan utódok előtt, a lkalmasak a költői alkotások színvonalának 
példátlan megemelésére. E problémák i rodalmunkban a verses műfa jokban bukkannak fel 
és nyernek megformálást . Prózairodalmunk több fokkal há t r amarad t a fejlődésben, s így 
a költészetünkben kialakul t témakincshez való csatlakozás már csak ezért is nehéz lett 
volna. 

Eredeti felfogású, nagyobb koncepciókra, regényre nem fu to t ta még az erőből. A novella 
pedig, vagy annak klasszikus formájánál inkább a regény felé közelítő elbeszélés, vagy 
„beszély", korlátozott lehetőségekkel rendelkezik. A szélessodrású cselekmény hiánya, az egy 
eseményre, vagy eseménysorra, a drámai konfliktushoz hasonló összesűrűsödése éppen azt 
t e t te lehetetlenné, amire a legnagyobb szükség lett volna, a valódi történetszemlélet meg-
teremtéséhez : az elmúlt korok embereinek életébe, gondolkozásába való behatolást , az emberi 
sorsok és a társadalmi viszonyok, intézmények közötti összefüggések művészi ábrázolását . 
Igazi, mély történetszemléleten alapuló történeti novellák vagy elbeszélések a valódi törté-
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nelmi regény keletkezése előtt nemigen jöhetnek létre. A Magyarországon jelentkező „ tör té-
neti beszély" t ípusa ahhoz viszont nem volt eléggé oldott , lírai elemekkel átszőtt , hogy költé-
szetünk témáit var iálhat ta volna. így jö t t létre az a helyzet, hogy pl. Kisfaludy Károly, 
aki költeményeiben, sőt egyik-másik d rámájában (Stibor vajda) meg tud ja szólaltatni a 
reform-hazafiság kedvenc eszméit, történeti beszélyeíben a német romant ikának még a „fel-
ú j í to t t lovagregények" korszakából származó sablonjaival dolgozik. 

A romantika irodalmi áramlatára az a jellemző, hogy a hasonló és ellentmondó sajá-
tosságok olyan kusza szövevénybe fonódnak, amely szinte kétségbeejti az irodalomtudósokat . 
Victor Hugó keleti tárgyú költeményei és Novalis himnuszai az éjszakához, a hátborzongató 
német balladák és Sue rabló-tanyái, Chateaubriand misztikus rajongása és Byron szkepszise 
még mindig jobban megférnek egymással, mint a középkor-kultusz és szabadságvágy, az 
egyetemesség és nacionalizmus, az egyéniség imádata és a vonzódás a primitív ősihez, a reak-
ciós elvek s a népi kul túra tisztelete stb. 

A romantika általános stiláris és eszmei sajátosságai csak azokban a műfa jokban és 
azokban a témakörökben vá lha t tak egy ado t t nemzeti irodalom szerves részeivé, ahol ter-
mékeny kapcsolat jö t t létre a romantikus áramlat felszabadította ú j lehetőségek és a nemzet 
életéből sar jadó problémák között . Az a tény, hogy a romant ika szelleme úgyszólván egész 
Európá t bejár ta , abból ered, hogy a XVIII . század végén és a X I X . század elején egész Európa 
sorsára kiható történelmi események játszódtak le. A történelmi események nemzeti hatá-
rokon túlcsapó hatása te t te lehetővé az azokra való reagálás bizonyos fokú formai és eszmei 
hasonlóságát, ugyanakkor az egyes nemzetek eltérő körülményei magyarázzák a végső 
soron azonos irodalmi irányzat keretén belül jelentkező, végletes eltéréseket. 

A magyar irodalomban, főként a prózában, számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogy 
a külországi, az elején elsősorban német romantika témái, motívumai akadályta lanul özön-
löttek be irodalmunkba. A nemzeti múlt kultusza, a romantika egyik eleme, nálunk pozitív 
eredményhez vezetet t költészetünkben, érintkezési felület t á m a d t az európai romant ika és a 
magyar problémák között , ennek következtében mind tar talmilag, mind formailag nemzetivé 
színeződött irodalmunk szerves részévé vált . Ez a folyamat nem ment végbe a történeti 
beszélyek esetében. Az önállóság ú t j án első bizonytalan lépéseit tevő magyar prózairodalom 
védtelen volt a külföldi hatásokkal szemben, melyek a nemzetek között i érintkezések gyarapo-
dásával egyre intenzívebbé válnak, másrészt műfa j i sajátosságainál fogva nem volt a lkalmas 
a költészet hirdette eszmékhez kapcsolódni. Ezért a Bürger-féle iszonyatos műbal ladák 
történetszemlélete, amely Kisfaludynál a bal ladákban inkább csak sej thető, tör ténet i elbeszé-
léseiben hátborzongató valósággá válik. Bár Kisfaludy Károly igyekezett novelláiban a 
magyar történelem ismert epizódjait is feldolgozni, a remeték, érzékeny rablók, halálig hű 
szerelmesek mégis olyannyira kirínak a történetekből, hogy németebbek a németeknél. A 
másodrangú német romantika a várromokban, páncélos vitézekben, fehérruhás lányokban és 
könyörtelen martalócokban tetszelgő íróink témakincse meghiúsít ja Kisfaludy terveit , 
hiszen ezt az erős hatás t nem t u d j a mással ellensúlyozni, mint a magyar vitézek dicséretével, 
a magyar történelemből ismert királyok és had já ra tok emlegetésével. 

Problémát jelent az is, hogy a romantika áramlata egyes országokban, pl. Angliában 
és Németországban a tör téne t tudományi , illetőleg annak segítését szolgáló más tudományos 
vállalkozások sorát indí tot ta el. Részt vet tek bennük tudósok, művészek egyaránt . (Népdalok, 
történeti emlékek gyűjtése, etnográfiai kuta tások, történetfilozófia.) Herder munkássága 
például az organikus fejlődés elméletével gyakorolt igen mély benyomást az irodalomelméleti 
s az alkotó munkára . Lukács Oyörgy szavaival élve „a szerves fejlődés fétisként jelent meg, 
megtiltva a népnek, hogy intézményeit tevékenyen m e g v á l t o z t a s s a . . . " A német romant iká-
ban, amikor érvényesült , többnyire igy érvényesült ez az elmélet. Magyarországon a kor 
legragyogóbb irodalmi t anu lmányában a Nemzeti hagyományokban jelentkezik, é s p e d i g 
egyáltalán nem fatalisztikus végkicsengéssel. 
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Magyarországon a régi emlékek gyűjtése megindult már , főként Réva i Miklós munkás -
sága nyomán. A népi hagyományokban megőrzött történelmi anyag fon tosságá t észrevette 
és hangsúlyozta Csokonai Vitéz Mihály. Ké t szorgalmas t ö r t éne t t udósunk , Pray és K a t o n a , 
hatalmas anyagot halmozott fel, íróink ismerték régi krónikáinkat , emlék i ra ta inka t . Mégis, 
ami nemzeti tör ténelmünket illeti, elég hiányos ismeretek álltak rendelkezésükre, s néha a 
magyar történeti témák előbb bukkannak fel a német irodalomban, mint nálunk. Tör téne lmi 
témáink versben, drámában, elbeszélésekben főként egy kis bécsi kör históriai munkásságára 
támaszkodnak, Hormayr és Mednyánszki gyűjteményeire. Igen jellemző, hogy a leggyakrabban 
felhasznált munka Fessler Aurél Ignác t ízkötetes műve. Fessler é le tpá lyá ja a szerzetességtől 
a szabadkőművességig, a racionalista felvilágosodástól a misztikus romant ikáig magában 
véve is érdekes. Művének hatása persze elsősorban abból magyarázható, hogy jó ideig egyetlen 
elvi alapon álló, értékelő rendszerezés, mégpedig a romant ikus történetszemlélet módszereit 
érvényesítő munka. Az egyéni szorgalom és tehetség mellől azonban h iányzot t a f e lku ta to t t 
forrásanyag, az értékelő részlet tanulmányok, melyek csak Magyarországon készülhettek vo lna , 
beleilleszkedve a magyar kulturális fejlődésbe. A tö r t éne t tudomány viszonylagos fejletlensége 
összefügg azzal, hogy az érdeklődés homlokterébe az irodalom kerül, amely nemcsak a nemzeti 
kul túra letéteményese nálunk, hanem hosszú időn keresztül a politikai célok fő tuda tos í tó ja . 
A költészet keretén belül megnyilvánuló történeti érdeklődés elegendő anyagot talál t az emlí-
t e t t munkákban , persze csak a középponti t émáka t illetően. Prózairodalmunk, a tör ténet i 
elbeszélések megsínylették a különleges magyar helyzet következtében kialakult á l lapotokat . 

Mindez rendkívül megkönnyítet te az idegen sémák beáramlását s rendkívül meg-
nehezítet te a művészi ábrázolásban jelentkező történelmi szemlélet kialakulását . A mese-
szerű, fantaszt ikus, legendás elemek történeti elbeszéléseinkben (hosszú időn keresztül) nem-
csak az idegen befolyás miat t já tszanak nagy szerepet és nem is csak a romant ika minden t 
mesévé oldó tulajdonságai miat t , hanem azért is, mert az alapul szolgáló tör ténet i munkák 
már eleve tar ta lmaznak bizonytalan, anekdotikus, meseszerű, fantaszt ikus elemeket. Minden 
elhatározó körülményt egybevetve é r the t jük a magyar történeti elbeszélések sajá tos hangula-
tá t , különös logikáját , a bennük festet t érzelmeket és egész meghökkentően bizarr v i lágukat . 
Érezzük az írói szándékot és azokat az ólomsúlyokat, melyek lefelé húzzák a történelmi 
tanulságok paté t ikus magassága felé szárnyaló írókat a kalandok és intr ikák, a kibogozhatat -
lan cselekmények szövevényébe. 

Kisfaludy Károly nagyigényű és szinte regénnyé terebélyesedő elbeszélése a Tihamér 
a legjobb példa e sa já tos körülmények hatásának illusztrálására. Gyulai Pál, elég indokolat-
lanul, Manzoni A jegyesek című művének visszhangját lá t ja benne. — Könnyű lenne a hasonló 
t ípusú német művekkel való rokonságát k imuta tn i . Ez azonban éppen azokat a sa já tosságokat 
s ikkasztaná el, amelyek a mi irodalmunk fejlődése szempontjából fontosak. Mit akar Kis-
fa ludy ebben az elbeszélésben bemuta tn i? A rég le tűnt idők egy if jú leventéjének szomorú 
sorsát, az általános emberi vonások, az örök érzelmek egy múltbéli vál tozatá t , nagy szenvedé-
lyek viharzását egy régi, de színes, mozgalmas világban. A cselekmény kerete a lényeges, az 
az idő, amikor magyar vitézek j á r t ak Olaszországban, derék if jak harcoltak, szerettek, szi-
gorúan be tar tva a nemes lovagi szokásokat. A nagy és erőteljes Magyarország vonzó f ia ta l 
daliái j á r t ák a világot, harcban és szerelemben egyaránt példaképek. Vajon Nagy Lajos olasz-
országi had já ra ta i valóban a nemes, nyíltszívű becsületesség á tp lántá lásá t szolgálták-e az 
intrikáktól , vad indulatoktól fertőzött kékegű I tá l iába? Nem valószínű. Ez a f a j t a idealizálás 
a túlságosan buzgó nemzeti önérzetből fakad. Kisfaludy Károly célja az érdekes kalandok 
és az érzékeny tör ténet mellett éppúgy a dicső képek felelevenítése, a régmúlt k ívána tos 
ragyogásának bemutatása , mint a költői alkotásoknak. Ot t azonban a költői érzések heve, 
a jelennek szóló buzdítás hazafias pátosza hidalja át azokat a szakadékokat , melyek a tör ténet i 
igazságban tá tonganak. I t t viszont „epikai hi telre" lenne szükség, a cselekmény, az ember i 
sorsok és mondanivaló olyan szoros egybefonódására, amelyből nem küszöbölhető ki a tö r t é -
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neti levegő valóságos, meggyőző érzékeltetése, ha másban nem, abban, amit és ahogy hősei 
gondolkoznak és cselekednek. Ebben az elbeszélésben azonban^ igen érdekesen az történik, 
hogy a cselekmény önállósítja magát az írói szándék rovására, s ez itt (nem a realizmus diada-
láról lévén szó) hát rányos következményekkel jár. 

Voltaképpen nem is marad más a történeti valóságból, mint a cselekmény kerete, de 
az ú j abb Walter Scott-féle iskola erényei nélkül, az elmúlt idők jellegzetes a tmoszférá jának, 
szokásainak aprólékos és mégis meggyőző, költői szépségű ábrázolása nélkül. A régi Olaszország 
és a régi Magyarország fantaszt ikus díszletként jelenik meg. A túlcsigázott képzelet, a kora-
beli német romantika sablonjai jellemzők Kisfaludy másik két kisebb történeti elbeszélésére 
is (A vérpohár, Viszonlátás). Példaként szolgáljon A vérpohár cse lekménye: Egy Csák 
Máté pá r t j án álló főnemes lánya, Hedvig beleszeret egy vonzó i f júba . Ákos később hűtlen 
lesz szerelméhez, aki ezért önnön vérét on t ja , s egy teli pohárral küld véréből a hűtlen kedvesnek. 

Az a szembeszökő különbség, mely Kisfaludy egykorú és történeti t émájú művei között 
tapasztalható, bizonyítja, hogy a történeti tá rgyú elbeszélések felzárkózása a költészet ered-
ményeihez, vagy akár a sokkal körülhatárol tabb, hatásosabb mondanivalójú humoros novellák 
színvonalához, az említett körülmények között még nem volt lehetséges. Az át törés e ponton 
Jósika történelmi regényeiben fog bekövetkezni. 

Herder m o n d j a : „Unsere ganze mittlere Geschichte ist Pathologie des Kopfes, d. i. 
des Kaisers und einigerReichsstánde." A történeti—társadalmi folyamatok felismerése a kirá-
lyok és hadvezérek önkényes cselekedeteiből fakadó „ tör ténelem" helyébe lép, s ennek a 
művészi konzekvenciáit nálunk Bajza József igyekszik levonni, amikor a román-költészetről 
szóló írásában szinte fe lk iá l t : „Áldás az oly írókra, mint Goethe és Walter Scott, mint Cooper 
és Irving, kik megtaní tának bennünket örök becsű műveikkel, mely cél felé kelljen a regény-
írónak törekednie". Mielőtt e sorokat leírta, 1829—31-ig több regét és beszélyt bocsátott 
közre, jobbára történeti t á rgyúakat . 

Ugyancsak Bajza í r j a : „Most váj jon a német érzelgést minek lehet köszönni, ha a 
regények által t á m a d t s lassanként elragadott lelki bujálkodásnak n e m ? " Az ún. német 
érzelgés bizonyos stiláris következményekkel is já r t p róza i roda lmunkban: a szentimentális 
i rányzat bonyolult választékosságát, sőt dagályosságra, affektációra való haj landóságát 
is továbbörökí te t te . Ehhez persze hozzájárul az is, hogy a magyar prózairodalom elemi esz-
közeinek kimunkálása idején elsősorban ez a stílus ha to t t . Talán megkockáztatható az az 
állítás, hogy a német irodalomban a késői szentimentális irodalom és korai misztikus romant ika 
stílusa között sok rokonvonás található, főként a másodrendű művekben, ahol az írói egyéni-
ség nem nyomja rá a maga szellemi bélyegét nagymértékben az alkotásra. E másodrendű 
munkák hatása Magyarországon magyarázhat ja talán azt az egészségtelen szenvelgést, mely 
egyébként vérgőzös történeti d rámáinkat , beszélyeinket is á tha t j a . — Bajza egyébként maga 
is nehezen szabadul e lelki bujálkodástól . Ollilia c. levélregényére célzunk itt , amely egy légies 
szerelem története. Ottilia például imádságot farag azokból az erkölcsi tanácsokból, melyeket 
szerelmese intéz hozzá. A levélregény más vonatkozásban komoly problémát vet fel, egy 
érzelmi—világnézeti válság problémáit, melyek a haladó gondolkodású, „széplelkű" nemesi 
értelmiséget fenyegetik. 

E rövid kitérő u tán , amelyre csábító alkalom adódot t , le kell szögezni, hogy Bajza az 
elsők közé tar tozot t W. Scott korszakos jelentőségű művészi eredményeinek felismerésében. 
Az irodalomtörténet figyelmének középpont jában annyira a kri t ikus és az elméletiró állott , 
hogy hajlamosak vagyunk elfeledkezni történeti elbeszéléseiről, amelyek pedig igen jelentő-
seknek számítanak Jósika fellépése előtt. Első két kísérlete történelmi mondákat dolgoz f e l : 
.4 hableány (1829) egy Mátyás királyról szólót, A fekete lovag (1831) pedig egy romant ikus 
mesét kerekít a félrevezetett leány esküvőjére az utolsó pillanat u tán berobogó, zsarnok 
apára t ámadó ifjú történetéből. E két elbeszélés fő érdeme abban rejlik, hogy sikeresen ülteti 
á t a próza nyelvére azokat a művészi eredményeket , melyek a magyar irodalomban először 

210 



Kisfaludy Sándor regéiben jelentkeznek. A két tör ténet félig-meddig a népi hiedelmek vilá-
gában játszik, a cselekmény meghökkentő fordulatai t , a romant ika erős színeit a mondai 
keret oldja harmonikussá. Több mint egy évszázad távlatából persze kevéssé látszik kiemel-
kedőnek e két mű, a kor hasonló természetű írásai között azonban feltétlenül előkelő helyet 
érdemelnek. 

Legnagyobb jelentőségű prózai műve a Kámor (1831), sajnos töredék maradt . A későbbi 
t anu lmányában megfogalmazott elvek i t t bizonyos mértékig a gyakorlat p róbá já t is kiáltot-
ták. Ez a munka, ha Bajza befejezi, minden bizonnyal regénnyé terebélyesedett volna, hiszen 
az ábrázolt életanyag szélessége, a cselekmény bonyolódása mind erre muta t . A történelmi 
téma i t t már nem puszta keret, egyes történelmi figurák (V. László, Cilii, azaz Czillei) szere-
peltetése történelmi elemzésen alapul, a kor jellegzetes problémái pedig (a Hunyadi emléké-
hez való viszony) belejátszanak a mű hőseinek sorsába. 

Érdekes, hogy a középkor történelmi levegője, amely más művekben többnyire fan-
taszt ikus irodalmi divatot muta t , itt tuda tos művészi eszközökkel van kimunkálva. Egyes 
groteszkségig el túlzott jeleneteket az író játékossá ava t a csodás elem felhasználása által. 
Ké t vénasszonyt rajzol az í r ó : „Ké t iszonyú alak, egyik a kárörömnek, másik az átoknak 
lehetet t volna képe egy Salvator Rosa ir tóztató ecsete a l a t t " . A két öregasszony végül seprőre 
ül és ellovagol. A tör ténete t á t ha t j a a középkor babonás szelleme. Baljós jeleket l á t u n k : 
a vár a l a t t őrült, virágot szedő fiatal leányt. Bajzánál ezeknek a jeleneteknek hangula t te remtő 
erejük van, s nincs az az érzésünk, mintha az író, legalábbis a művet tekintve, maga is komo-
lyan venné mindazt , amit a középkor babonás fantáz iá ja a lkotot t . Általában az e műben észre-
vehető hatások gazdag irodalmi kul túrára mu ta tnak : a r iadtan tanácskozó derék klastrom-
Iakók jelenete a régi profán angol és francia irodalom ismeretét feltételezi. A kalandos, fordu-
latos tör ténet , amelyben már valódi történelmi atmoszféra érződik, köl tö t t és valódi alakok 
mozognak, azt m u t a t j a , hogy nem volt nálunk lehetetlen a modern regény fő alkotási elveinek 
ismerete a lapján , jelentős irodalmi ígéretekkel kecsegtető művet alkotni. 

Csakhogy á tü tő siker, döntő fordulat eléréséhez egy tehetséges író egész alkotó energiá-
jának latbavetésére lett volna szükség. — 1818 után F á y és Kisfaludy fellépésével a novella 
veszi á t a fő szerepet, s eredeti ta r ta lommal , önálló mondanivalóval telítődik. Alakul a nagyobb 
koncepciók nyersanyaga, egyelőre azonban inkább a társadalmi, mint a tör ténet i témák 
biz ta tnak reménységgel. 1836-ban az Aba/i megjelenésével a lapvető változás áll be a verses 
és prózai műfa jok viszonyában. Nem véletlen, hogy a harmincas évek első nagysikerű regénye 
történelmi t émájú , bár az eddigi kísérletek nem ezt látszanak igazolni. E probléma tüzetesebb 
vizsgálata azonban inás fejezetbe kívánkozik. 

211 


