
DIÓSZEGI A N D R Á S : 

A MAI MAGYAR NOVELLA 

Leírva ezt a szót: ma — általában csak a pillanatra gondolunk, az elfutó jelenre, az 
aktual i tásra . Számunkra azonban, akik a jelenben élünk, van egy másik, mélyebb értelme is: 
az az idő, amely 1945 óta, a felszabadulással kezdve eltelt. Jelenleg ez a ma éppen 15 esztendő, 
évek múlva 20, később még több lesz. De akik átélték ezt az időt: azok számára ez az egyre 
távolodó dátummal kezdődő korszak mindig a Ma lesz. S ebben az értelemben beszélünk i t t 
most az elmúlt 15 év novella irodalmáról úgy, mint a mának, a folyton változó s táguló jelen 
időnek egyik szép, különös figyelemre méltó haj tásáról . 

A mai novellának szentelt figyelem nemcsak a maiságnak, hanem magának a műfajnak 
is szól. Megszoktuk klasszikus költőinket, s nemcsak a legnagyobbakat, a „kisebb" óriásokat 
is világirodalmi mércével mérni. De bizton világirodalmi rangot és helyet betöltőnek érezhet-
jük a huszadik századi magyar novellát is. Külön-külön a klasszikus csúcsokat, Tömörkény 
Istvánt, Móricz Zsigmondot, Krúdy Gyulát, Nagy Lajost, Kosztolányi Dezsőt. S egészében az 
egész néhány évtizedes folyamatot , hatalmas virágzásba boruló tenyészetet, amelyben a fel-
szökő nagy törzsek között és körül a karcsú haj tásoknak, s az alacsonyabban maradt bozótos 
cserjéknek, bokroknak egész erdeje virul. Észrevehetően más, sa já t levegőjű világ a magyar 
novella. Egy műfaj , amely a novella évezredes, szinte változatlannak tetsző törvényein belül, 
sa já t szint, jelleget, stílust jelent. Valójában még nagyon keveset tudunk róla. S nemcsak a 
századvég és a századforduló elsüllyedt, feledésbe veszett úttörőiről, hanem a valóban nagyok-
ról és elevenekről is. 

A magyar novellának ez a külön jellege, sőt jelleme rávall egész irodalmunkra, arra , hogy 
benne a lírai véna a legerősebb, a leglüktetőbb. A magyar novellát is — megkülönböztetve 
a világirodalom számos más novella-zsánerétől — valami sajátos, különlegesen sokszínű, 
gazdag egyéniségekben burjánzó, de mégis egy közös tőről fakadot t líraiság fűt i át . Ez a líra 
teszi olyannyira pompázóvá, hangulatossá, szinte-szinte a lefordítathatatlanságig árnyalatossá 
és egyénivé a nyelvet, amelyen megjelenik. Ez alakítja a kompozíciót ,—akár klasszikus hagyo-
mányokhoz igazodó, nagyarányú novelláról van szó, akár röpke, könnyebb tárcákról — any-
nyira eredetien szeszélyessé, meglepővé, változékonnyá. Ez a líra egy dallamot hordoz, hol 
nyers, reális, hangfogótlanabb hangjait , hol rej tet tebb, takar tabb , félénkebb jeleit egy nagy, 
követelve jelentkező ráébredésnek. Dallamát annak a minden jelen századi igazi írók szíve 
mélyén ot t rejtező vágynak, hogy az emberekből, az életből, a valóságból kell valamit meg-
fogni, lerögzíteni. Akkor is, ha ez a valami mély és életbevágó, s akkor is, ha csak futó, melles-
leges, csak az író számára fontos, de akármi is, mégis: az élet. A modern magyar novella vala-
honnan a nyolcvanas évek távolából, a magyar vidéknek, sőt a perifériáknak, az „isten háta 
mögöt teknek" a mélységeiből ível föl. De ennek az ívnek az irányt már akkor is az életnek 
az a lassú lökésekkel meginduló rezgése ad ja , amely később a modern élet egyre idegesebb, 
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türelmetlenebb sietsége, az osztályharcoknak egyre érzékelhetőbb, forradalmakba átcsapó 
földindulása lesz. A magyar élet megoldatlan problémái — felemás társadalmiságunk, fele-
más államiságunk, felemás nemzetiségünk és felemás népiségünk — súlyos rétegekben borul-
nak egymás fölé. E rétegek egyszerre meginduló mozgása, amennyire kedvez a lírának, annyira 
problematikussá teszi az objektívebb műfajok, a dráma és a regény ú t já t . Nem csoda tehá t , 
ha a prózában is — nemcsak a versben — a z élet, a valóság legközvetlenebbül, legtermészete-
sebben egyéni, lírai szemszögből fogható át. Ennek a sok-sok különböző faj ta lírai megközelí-
tési módnak az eredménye, formába öltözött kifejezése: a huszadik század magyar novellája. 

A mai magyar novella édes gyermeke az egyszerre klasszikus és modern magyar novel-
lának, amelytől „csupán" egy történelmi dátum választja el: 1945 ú j honfoglalással felérő 
történelmi cezúrája. S azoknak jórésze, akik ma alkotnak, novellát írnak, nemcsak szellemi 
rokona, hanem valóságos értelemben is felfedezettje, taní tványa a példakép elődüknek. Kül-
sőleg is hasonlatos a mai novella születése ahhoz a kaleidoszkopszerűen villódzó, majdnem-
majdnem megfoghatatlan képhez, amely a klasszikus magyar novella születésének körülmé-
nyeit jellemezte. Ma is, mint a századfordulón, az „őrségváltás" mindmáig rejtélyes eszten-
deiben: egymás mellett futnak elhaló, kimerülő irányok, és kibontakoznak elpusztíthatatlanul 
vagy érzékenyebben egészséges tendenciák, s mellettük még helyet kérnek a napvilágon, az 
élet tágasabb fölszínén eddig szinte-szinte búvópatakokként haladó törekvésnek. Az egyes 
irányzatokon belül, az egymást követő, egymáshoz kapcsolódó ú j indulások, meglepően el-
térő egyéni változatok színezik a képet. Az egész maga körül hordja az átmenet, a keresés, az 
újat-akarás igaz, vagy téves szándékainak tiszta vagy homályosabb légkörét. 

A kép, a forrongás képe azonban csak külsőleg azonos, az új, szocialista, realista novella 
valóság alapja a múlt terhes örökségét eltakarító, százados történelmi problémákat megoldó, 
a ma problémáit uraló, s a megoldás biztosítékait önmagában hordó szocialista társadalom. 
Ha van líraisága a mai novellának, annak sz ínéi, hangulatai, tartalmai, újszerűsége egészen 
más forrásokból buzognak. A mai novellában születő új hang és látás mindig mélyen összefügg 
az új ember, s benne az új humánum jegyeinek a felfedezésével. Ez természetesen eredményezi, 
hogy az új novella — a végső művészi célt tekintve — objektívebb a réginél. Következésképpen 
lassan, de egyre észlelhetőbben átalakul a kompozíciója is, felépítése mind igényesebb, s a 
régebbi, a leginkább lírai jellegű tárcanovellát hát térbe szorítják a szélesebb alapozású, ki-
dolgozottabb, nagyobb teherbírású novella-szerkezetek. 

Az időbeli keret, amelyben ez a fejlődés lejátszódik, bár viszonylag nagyon rövid, mégis 
rendkívül tagolt, sok ú j irányt, kezdeményezéseket hozó fordulattal gazdag. Az alapvető 
irány azonban csak egy, a szocialista realizmus, s az egész fejlődés, a különböző művészi 
irányzatok fejlődése, újjárendeződése, születése ezen belül, vagy legalábbis általa meghatá-
rozva zajlik le. Az 1945 és 48 közötti időszak: a progresszív, realista hagyományok lappangásá-
nak, erőgyűjtésének, s ezzel párhuzamosan a problematikus, sőt dekadens eszmeiségű, s öncélú 
formajátékok ideiglenes továbbvirágzásának korszaka. Az 1949 után következő néhány év 
fordító időszak: az új, a szocialista realista irodalom áttörése a vers mellett éppen a novellá-
ban történik legerőteljesebben, leginkább maradandó eredménnyel. A felszabadulás előtti 
realista indítású irányok, javarészt új eszmeiséggel, s mindannyian teljes mértékben ú j tar ta l -
makkal, ú j problémákkal telítve, biztató művészi próbákban jelzik az új valóság friss, eleven, 
drámai, egyenesen novellába kívánkozó tüneményeit . S mellettük épp a novellában bizonyítja 
tehetségét a felszabadulás után íróvá érő, s a szocialista realizmust vállaló fiatal prózaíró 
gárda, a későbbi „derékhad" nehéz, választó súlyú próbák alá kerülő gárdája . Az 1953 s az 
ellenforradalom közötti három év: a megtorpanások ideje. A politikai, s eszmei dezorientáltság 
káros hatása alól a tehetségesek közül sem mind tud ják kivonni magukat , s a minden új irány-
hoz szükségképpen hozzátapadó, esetleges elemek — s ez a kárban is haszonnak mondható — 
éppen nem. De még akkor is: a társadalom, az élet mélyén ható, felfelé lendítő tendenciák 
eredményeképpen ekkor lép fel a fiatalok „második indulása", javarészt az ú j népi értelmi-
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ség soraiból verbuválódó friss szemű, lefegyverző tehetségű fiatal novellisták szimpatikus 
együttese, magukban hordva az új élet és emberség adta igényt, s a kételyt, melyet a rossz 
atmoszféra oltott beléjük. Az ellenforradalom óta eltelt esztendők — hisz oly rövid néhány 
év vo"lt csak — nem feledtethették teljesen a válságot, a megrázkódtatásokat , sokakra — öre-
gekre, s f iatalabbakra is — a lassú, s nem is visszaesések nélküli — épülés (szemek homályának 
tűnése, a szív s az érzelmek megnyugovása, az értelem felülkerekedése) jellemző; s méginkább: 
egy új, immár harmadik „generáció" készülődése, egy olyan nemzedéké, amely talán a legin-
kább lesz képes a maga hangján beszélni, s a maga szemével látni, a maga fejével gondolkozni. 

* 

Nem szeretnénk azt a látszatot kelteni, hogy a mai magyar novellák irányait sémák 
szerint kategorizáljuk, s a novellák témája szerint „parasz t" , „munkás" , „kispolgári", „ér-
telmiségi", stb. írókat és novellákat skatulyázunk. A felszabadulás utáni fejlődés egyik, ha 
nem is konzekvensen végigmenő, ma is formáló tendenciája, hogy azok a válaszfalak, amelyek 
bizonyos írókat bizonyos szociális csoportok, témakörök s figurák megörökítésére predeszti-
náltak, ledőlnek vagy legalábbis egyre hézagosabbá válnak. Olyan írók, akik azelőtt csak egy 
szűk kispolgári réteg, önmagába zárkózott falu, elszigetelt értelmiség arcképét rajzolták, 
merész felfedező utakra indulnak, és biztató riport-novellákat, s teljes művészi értékű elbeszé-
léseket írnak munkások vagy a parasztság ú j életéről, s alakjairól. S megfordítva, egyik-
másik írónk — különösen a fiatalok között sok az ilyen —, aki azelőtt csak a falusi milieukben, 
vagy az üzemek között volt otthonos, éppen úgy, vagy még jobban (sokszor ez is a ba j !) 
ismeri már az értelmiség világát, a „pes t i" intimitásokat, mint a szülőföldet. Hamis dolog volna, 
ha a fejlődésnek ezt az irányát nem vennénk figyelembe. Egyút ta l azonban lehetetlen eltekin-
teni, különösen a felszabadulás előtt indult íróknál, bizonyos történelmi előfeltételezettségtől. 
De még a fiataloknál is számolni kell ezekkel. Hiszen az irodalmi műfajoknak, a novellának 
is, megvan a maguk — persze helyesen értelmezendő — autonóm fejlődése, s a fellépő fiatal 
írót ez is determinálja. 

Mai szocialista realista irodalmunk fejlődésére is kiható történelmi mozzanat: a magyar 
irodalom 1919 után történő tényleges kettéválása. Egy egész sor magyar író, a legkövetkezete-
sebb szocialisták hagyják el hazájukat , kényszerülnek emigrációba. Köztük már akkor is 
jelentős, vagy majd később, az emigráció során felnövő kiváló novellisták: Balázs Béla, Barta 
Lajos, Barta Sándor, Gábor Andor, Gergely Sándor, Illés Béla, Karikás Frigyes, Lengyel József, 
Zalka Máté. Az emigrációban megerősödő szocialista realista novella genezise s művészi jellege 
szempontjából nem lényegtelen mozzanat, hogy ez a novellisztika lényegében a hazai realista 
novella csúcsának, Móricz Zsigmond novellisztikájának „megkerülésével" fejlődött, ki. Ezek 
az írók, anélkül, hogy Móricz művészetének tanulságai közvetlenebbül érinthették volna őket, 
két forrásból táplálkoznak. Visszanyúlnak, illetőleg kiindulnak abból a Móricz előtti hagyo-
mányból, amelyből maga Móricz is kinőt t : az anekdótizmushoz és a naturalizmushoz, Mikszáth 
Kálmánhoz és Bródy Sándorhoz, Thury Zoltánhoz. Vagy pedig kiindulnak (esetleg csak érint-
keznek vele) a húszas évek avantgárdista törekvéseiből. így ju tnak el — anekdótizmusból, 
naturalizmusból, avantgardizmusból — közvetlenül a szocialista irodalomhoz, a szocialista 
realizmushoz. Művészetük, fejlődésük máig ható tanulsága, hogy nem ismétlika történelmet, 
nem dédelgetik korábbi módszereik gyöngeségeit, hanem ezek ellen küzdve — tehetségükhöz 
mérten különböző mértékben, különböző művészi színvonalon — teremtik meg új , szocialista 
művészetüket. 

A felszabadulást közülük sajnos már csak kevesen érték meg. Akik megérték, azok sem 
kapcsolódhattak bele mindig zavartalanul a felszabadulás utáni irodalmi életbe. Amit novellá-
ban alkottak, abból Gergely Sándornak, Lengyel Józsefnek néhány szép lírai novellája figyelemre-
méltó, mint Gergelynek a felszabadulás, a hazatérés furcsa, zavart örömérzéseit megörökítő 
szép novellája, a Találkozás. Ma is eleven kedvű elbeszélő Illés Béla, akinek különleges „ke-
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mény" humora, patakzó mesélőkedve, megfelelő tárgyra bukkanva költőien elképzelt hősöket 
és helyzeteket teremt. Erről vall Illés ellenforradalomról szóló elbeszélés ciklusának legsike-
rültebb darabja , a Rózsi : egy azon nehéz időkben helytálló munkáslány regényesen szép és 
patet ikus figurája. A nagy novellákban általában a meseszerű novella építéselemei szembe-
tűnőbbek. Az anekdotikus véna pedig különösen az utóbbi időkben nagy számmal írt, egy 
gazdag múlt emlékeiből táplálkozó, régies zamatú s mégis új , korszerűen ható anekdotáiban 
buzog. 

De nem csupán a szocialista emigráns írók egykori kiválása, s mostani visszatérése 
determinálja a mai helyzetet. Nem volt egységes 1919 után — m é g kevésbé, mint a megelőző 
korszakban — a hazai irodalom sem. Nemcsak a reakciós és a haladó irodalom között húzható 
választóvonal, repedések keletkeznek a progresszió táborán belül is. A polgári progresszió, 
amelynek irodalmunkban 1919 előtt Ady és Móricz a csúcspontja, megoszlik, paraszti radika-
lizmus és polgári radikalizmus — tragikusan — egymással ellentétes pólusokra sodródik. 
Ez a novella fejlődésében annyiban kísérhető nyomon, hogy a leghaladóbb, realista novellá-
nak is két ága növekszik, két ág, amelynek írói más és más, egymástól elszigetelt világban 
mozognak, s más, egymással ellentétes esztétikai elvek szerint a lkotnak. A „népi" írók számára 
az élet: a parasztság, a művészi mintakép (ha akar ják , ha nem): Móricz Zsigmond. A kispolgári 
radikális művészet, a pesti polgárság s értelmiség között vannak otthon, művészi igényeik 
azonban régi vagy ú jabb világirodalmi minták felé vonzzák őket. Ha külön is, ellentétben is 
van egymással ez a két „ág" , a gravitációs központ már a húszas-harmincas években is (lega-
lábbis a legjobb alkotó korszakokban) majdnem mindegyikük számára az a „vonal" , amelyet 
— számukra sokszor csak áttételeken á t érzékelhetően — az illegális párt szab meg. Ez — ér-
zékelhetően — kifejeződik olyan mozzanatokban is, hogy Nagy Lajos, pályájának csúcsán, 
a harmincas évek elején, a párt politikájától ihletett művészetével egyszerre ad indítást számos 
fiatal „népi" és baloldali urbánus író számára. Mindezek a tényezők elmellőzhetetlenül esnek 

latba a szocialista realista novella 1948—49 közötti születésénél, s további növekedésénél is. 

* 

A magyar novella legerőteljesebb hagyománya: Móricz Zsigmond kritikai realista 
novellája. A móriczi novella lírikuma alegsodróbb, legbővebb s szenvedélyesebb irodalmunk-
ban, de egyszersmind a valóság is, amelyre ez a szenvedély irányul a leggazdagabb, leginkább 
az élet mélyeiből való. Ez a hagyomány éppen annyira nyomaszt ja , mint amennyire emeli 
követőit , különösen a paraszti élet ábrázolására vállalkozókat, hiszen — mint minden nagy 
alkotás — nemcsak a továbbfolytathatóság, de a szolgai utánzás lehetőségét is magában hor-
dozza. 

A szocialista realizmus jegyében született első paraszt ábrázolások — a legkiválóbbak — 
éppen ezáltal válnak ki, hogy korszerűen, tárgyban és látásban egyaránt az eleven idő nyomá-
ban haladva, Móricz dinamizmusát, drámaiságát próbálják megközelíteni, továbbfejleszteni. 
Veres Péter, akinek korábbi novellái a szegény paraszt élet bensőséges, de megrekedt, szinte 
mozgástalan és távlat ta lan ra jzát ad ták , a Pályamunkások keretes elbeszéléseiben, és a Próba-
tétel novelláinak drámaivá sűrűsödő jeleneteiben már eleven, az élettel cselekvően birkózó 
paraszti t ípusokat kelt életre. Felszabadult szegényparaszti hősei emelt fővel, nehézkességük-
ben is villámló jelenetekben szállnak szembe földjüket visszakövetelő földesurakkal. Szabó Pál 
ugyancsak a móriczi nyomon, a felszabadult paraszti egyéniség felgyorsuló tettrekészségéről, 
korlátlan életkedvvel feltörő vágyairól ad hírt gyarapodó kedvű, eszes kisparaszti a lakjaiban. 
Ahogy Veresnél a lassúdad kompozíció áthevül, drámaivá sűrűsödik, Szabó Pálnál is — ki-
tűnően muta t j a ezt az ú j kvalitást a Gyerünk emberek — tömörebbé, tárgyszerűbbé lesz az 
elbeszélés anyaga. A paraszti léleknek ezt az átalakulását , újulását sokkal áttételesebben, de 
nagyon finom színekkel ábrázolja novelláiban Tamási Áron ; az Édeni vadalma szimbó-
lumokba áttetsző, egyszerű embereiben szinte látni az újjászületés pillanatát. 
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A szocialista irodalom fiatal prózaírói jórészének ugyancsak a paraszti egyéniség törté-
nelmi méretű emancipálódása az elindító élménye: a földosztás, az új honfoglalás. S alig dol-
gozták fel ezt az élményt, máris benne vannak a felszabadulás utáni paraszti élet új , nagy 
drámájában, s ez hozza meg legtöbbjük számára az íróvá érleló'dést is. Az idővel lépést ta r tó 
idősebbek s a fiatalok számára új , megoldandó s leginkább novellába kívánkozó téma: a ki-
bontakozott , szabaddá vált paraszti egyéniség — persze a legkülönfélébb társadalmi 
szinten kialakuló — „egyéni" paraszti jellem megütközése az elodázhatatlanul jelentkező 
új, kollektív paraszti élet és emberség normáival. Ez az ú j történelmi méretű konfliktus 
novellában is csak nagyarányúan ábrázolható, a történelmi szituációk és a jellemek össsze-
tettségének teljes igényű, objektív lát tatása ú t ján . Nem veletlen tehát , ha az ú j magyar 
novella formai megújulása is i t t kezdődik. Veres Péter A juhász és a pulija nagy-nagy plaszti-
citással jeleníti meg „a nyakas" magyar juhászlegény figuráját , kitűnően érzékeltetve, hogy 
ez a jellemvonás, amely még Móricz juhászaiban impozáns volt, hogyan válik az ú j falu 
a tmoszférájában humorossá. Urbán Ernő Pörben a világ című elbeszélésében is: a Turi Da-
nisan nagy indulatú egyéniség sorsa, a vad, szertelen viharzások és csüggedések után — 
az ú j világgal való megbékélés. Akárcsak Nagy Sándor Megbékélésé-ben. De van novella, 
hasonlóképpen drámai és nagyívű arról is, hogyan törik össze az önzésébe szociálisan és 
morálisan egyaránt belecsontosodott basa-paraszt: Sarkadi Imre Tanyasi dúvad-ja. 

Az igazán, előzménytelenül újat , a paraszti élet és jellem ábrázolásában azonban csak 
az ezután következő évek hoznak majd a novellában. A „népiek" és a „derékhad" egy része 
az ú j történelmi körülmények között is elsősorban a régen, a múltban kialakult, s az ú j föl-
tételekkel birkózó, megütköző, azokkal megbékélő, vagy kénytelen-kelletlen alkalmazkodó 
parasztot lá t ják legtisztábban, ez izgatja őket legmélyebben. Az igazi ú j élmény, megfejtendő 
probléma azonban, — ha egyikük-másikuknál nem elegge bátran bevallottan, vállaltan is — 
valamennyiük számára a parasztság új életkeretekben, termelőszövetkezetekben, s túl ezen 
egy szocialista országban születő új, ismeretlen, művész számára mérhetetlenül izgalmas karak-
tere. A kollektívumban kibontakozó népi jellem: ez számukra legizgalmasabb művészi prob-
léma, s ahol sikerül valami lényegeset „elkapni" belőle, szinte mindig keletkezik valami mű-
vészileg új jelenség is. 

Egyik-másik jószemű fiatal novellista már legelső novelláiban hírt hozott erről a folya-
matról. Szinte minden lírát visszafojtó, „tárgyilagos" tekintettel , de annál természetesebben, 
az élet magától értetődő jelenségeként veszi észre az emberekben születő lírát: a humánum, 
a gyöngédség, közösségi érzés vonásait. Tóth László Nyári délután című novellája hallatlanul 
nyugodt, okos és írói mozdulatokkal muta t j a meg azt a magyar vidéket, poros zugot, amely-
ben a kigyulladó villany fénye mellett fölragyog, tiszta világosságot áraszt az egyszerű emberek 
számára oly természetes közösségi szellem. 

Az ellenforradalom — sajátos módon — vízválasztója lett a régi, individualista és az 
ú j szocialista paraszti erkölcsiségnek. Ez utóbbi hallatlanul megedződött a megpróbáltatások 
súlya alat t , amarról visszavonhatatlanul bebizonyosodott - - még azok számára is, akik be-
idegződéseitől még sokáig nem fognak tudni szabadulni —, hogy egyre inkább a múlté, a tör-
ténelemé. Az a néhány novella, amely erre rásejtet, különösen szépen mu ta t j a : milyen korlát-
lan művészi lehetőséget rejt magában ezen ú j paraszti problematika ábrázolása. 

Dobozy Imre, aki — mint a Szélvihar című drámája is mu ta t t a — leghamarabb érzett 
rá íróink közül az ellenforradalomban jelentkező ú j paraszti lelkiségre, Zápor című novellájá-
ban a kollektív élet sugárzása a la t t újjászülető női lélekben érzi az ú j emberiség iránti vágyat , 
fogékonyságot. Megkapóan szép, ahogy az elnyomott paraszti asszonyiság szfinksz-szerű álajjsír; 
a la t t meglátja a sokkal t isztább s emberibb igazi arcot. Timár Máté a Száz tű hossza-bsfn^dí*' 
Uraiban élő, dolgozó második világháborús magyar hadifoglyokról ír. I t t , a hadifc 
érezhették meg először a magyar nép fiai, hogy a világtörténelem mezsgyéjére kerülte 
nagy-nagy szeretettel, s együttérzéssel, s amellett a valóságos élményt a maga nyers 
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és őszinteségében kifejezve mu ta t j a meg. Hősében, az egyszerű mundérba kényszerített pász-
toremberben hogyan éled és erősödik az ú j szocialista emberség ránti fogékonyság, ösztönös 
vonzalom. A fiatal Szabó István pedig A világ teremtésé-ben, mintegy szimbolikussá növesztett 
ábrázolásban a gyermeki lélek, a nyiladozó értelmű kis paraszti sarjadék természetes meg-
nyilvánulásaként m u t a t j a a teremtésre s az önmaga újjászületésére vágyódást. 

E novellákban Móricz iskolájára vall a valóság nyers, eleven mozzanatai iránti vonza-
lom, a nyelv karaktere, a drámai sűrítés egy bizonyos kialakult technikája. De szinte teljesen 
ú j elem az a fa j ta intellektuális körvonalazás, távlatosság, amely kompozíció és a jellemek 
biztonságát, arányosságát ad ja . Van bennük bizonyos sajátos költőiség. A költőiség Móricz-
nál sem hiányzott , de elsősorban a szerelem idilljében virágzott, másut t inkább a paraszti 
világ prózája emelkedett ki. A maiak költőisége az egész embert öleli fel: nemcsak a szerelem, 
hanem a te t t , a munka a társadalmi méretű cselekvés emberét . Sok írónk számára ma 
még a régi paraszti jellemvonások az elevenebbek, érzületeiket fogva tar tóbbak, s ezek 
válnak a gyakran „ t rag ikus" konfliktusokban mozgó ábrázolások érzelmi-indulati a lap jává . 
A paraszti novellák ú j iránya azonban már jelzi: az individualizmus, s az ebből fakadó 
összes társadalmi és lélektani problémák túlhangsúlyozása már nem igen biztat művészileg 
ú j eredménnyel, epigonizmust szülhet. A régi paraszti jellemből, magatartásból eredő összes 
konfliktusok csakis az alakuló, s uralkodóvá váló újnak alárendelve, annak az ábrázolás 
centrumába állításával muta tha tók meg hitelesen. Ez a polémia az irodalomban a régi, és 
alakuló ú j írói szemlélet között folyik, az azonban nem kétséges, hogy melyiknek van jövője, 
s mégkevésbé, hogy melyik fogja végül is az új, a mai paraszti életet reálisan, művészi út-
törésként megörökíteni. 

A harmincas években, r ámuta t tunk erre, a városi kispolgárság s értelmiség körében is 
van egy viszonylag szűkebb és elszigeteltebb, a munkásosztállyal, a szocializmussal szimpati-
záló réteg. Ezek az írók, bár élménykörük meglehetősen körülhatárolt , a régi magyar polgári 
radikális hagyományokból és a szocialista eszmékből való érintkezésből frissülő intellektuális 
érzékenységgel és fölénnyel szemlélik az egész világhelyzetét, s ezen belül különösképpen a 
ta la já t vesztett , szétbomló, kispolgári értelmiségi életformát. Ezen intellektuális iróniának 
Nagy Lajos a legerőteljesebb s művészileg legérettebb képviselője abban a korban. A felsza-
badulás után írt néhány remek novellájában is elsősorban az ú j körülmények között különös-
képpen anakronisztikusan és értelmetlenül viselkedő kispolgár f iguráját tudta biztonságosan 
tollhegyre tűzni. 

I t t van a szellemi és művészi hát tere két kiváló szatirikusunk, Sándor Kálmán és Goda 
Gábor igazában a felszabadulás-után kiteljesedő, megérlelődő „st í lusának" is. Teljes jellegze-
tességében vonul ta t ja fel Sándor Kálmán ennek az ironikus, szatirikus stílusnak minden eré-
nyét, metsző, lemeztelenítő logikáját s megvető éleslátását Széplányok sisakban című elbeszélé-
sében. Sándor a novella apró megfigyelésekből egésszé épülő kompozíciójában sajátos atmosz-
férát — kispolgári veszendőségérzéssel telí tett , hisztérikus levegőt — sűrít bele. Ebben a 
légkörben a figurák szellemi arcéle meghökkentően groteszk vonalakban válik el a háttértől . 
Az egész együtt a gyűlöletesnek és nevetségesnek fogcsikorító és szánalmas ábrá já t eredménye-
zi. Goda Gábor novelláiban a kispolgári létforma panoptikumi figuráinak egész sorát rajzolja 
meg. Az értelemnek bravúrosan megnyilvánuló fölényével szedi darabokra gyöngéiket, szánal-
mas nevetséges, haragra vagy bosszankodásra ingerlő tulajdonságaikat . Az ú j világ, a szocia-
lizmus humánus fölényében való meggyőződöttségből táplálkozik írásainak egy újabban ki-
alakuló vonása: az értelem, az irónia mellé társuló líra, amellyel — életünk alapvető egészsé-
gességében való hittel bízik abban, hogy egy új , egészségesebb emberi lélek van kialakulóban. 
Goda egyszersmind a „kisember" ábrázolásának ú j lehetőségeit tá r ja fel szatíráiban, mint a 
mai „csinovnyik", t ragikomikumát okos fölénnyel feloldó szatírájában, A mennybemenetel-ben. 
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S végeredményben ez a szellem ha t j a á t — az egyébként sokféle zsánerben otthonos 
Mesterházi Lajos csak enyhén szatirikus, inkább szemlélődő humorral és bölcs líraisággal telt 
írását, a Derűs Realista Optimizmust. Előszeretettel választják a mai kisember a lak já t , művészi 
ábrázolásra nő-íróink. Thury Zsuzsa A legszebb ajándék-ban plasztikus vonalvezetéssel, har-
monikus színekkel kelti életre az ostrom rémületét átélő s a dermedtségből oldódzó pesti 
proletárok figuráit . 

* 

Prózánk megújulásának, szocialista realista novellánk megszületésének középponti 
kérdése: mennyire képes hírt adni a szocializmus eszméit, történelmi megvalósulását a legkövet-
kezetesebben, s öntudatosabban képviselő osztályról, a munkásságról. Klasszikus prózánkban 
legkialakulatlanabb éppen az a hagyomány, amely a munkásosztály életét és jellemét választja 
ábrázolása tárgyául. Vannak biztató, szocialisztikus ihletettségű művészi kezdemények ezen 
a téren, a századforduló prózájában éppen a novellában a legerőteljesebben (Thury Zoltán, 
Bródy Sándor, Barta Lajos). Komoly figyelmet szentel — de elsősorban nem a magyar, hanem 
a nemzetközi proletáriátus művészi megelevenítésére — az emigráció irodalma. A hazai szoci-
alista szellemtől á tha to t t , érintett írók (Nagy Lajos, Kassák Lajos) mellett a két világháború 
közötti korszak polgári irodalma is mind nagyobb érdeklődéssel fordul a proletáriátus, a kül-
városok népe felé. (Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Gelléri Andor Endre). Nem következetesen 
szocialista s a szervezett munkásság, a párt szellemi befolyásától távolabb eső íróknak, minden 
szubjektív szándékuk, művészi együttérzésük ellenére, kevés sejtésük van a munkásosztály 
mélyében rejlő történelmi energiákról, a szervezett munkástömegek osztályharcáról. Éppen 
ezért az a novella, amely ebben a körben keletkezett: inkább csak a nehéz körülmények között 
élő, a perifériákon tengődő, s egyéni álmok, vágyak vagy csalódások érzelmi-akarati hullám-
zásában megfogható proletárjait eleveníti meg, leginkább a magára hagyott egyént, aki mögött 
nem látszik az osztály, vagy ha igen, csak mint passzív, mozdulatlan tömeg. 

Ami ezzel a romantikus, anarchisztikus szemlélettel szemben ú ja t hozott, az az erdélyi 
Nagy István gorkiji mélységű és komolyságú novellisztikája: az erdélyi szocialista munkásság 
életének, harcainak gazdag színezéssel s valamiféle ú j fa j ta népiséggel telítkező rajza. Vele egy 
töröl fakad a hazai munkásírók csoport jának ú j művészi törekvése a szervezett munkásság 
típusainak, a lakjainak pontos, sajátos líraisággal, humorral párosuló bemutatására . 

Ma ezekből a törekvésekből — Nagy István művészete mellett — Rideg Sándor és Föl-
deák János novellisztikája a legelevenebb. Földeák János a munkásélet a tmoszférájának, in-
tim „ t i tka inak" — szokások, beszédmód, stb. — aprólékos ismeretével rendelkezik, valami 
olyasfajta természetes tájékozottsággal, amelyet eddig legfeljebb csak a paraszti témakörben 
szoktunk meg íróinktól. írói érdeklődését a szervezetlenségből az osztállyá szerveződés, a 
tengődésből, a napról-napra élésből az öntudatos, osztályharcos szellemmel fegyverkező üzemi 
proletáriátus köti le (Összeesküvők.) Hitelesen megformált, találó munkás alakjai t nem „ide-
alizálja", enélkül is a köznapi természetesség, némileg fanyar humor s a mindennapi színek 
alól is kisugárzó erő, magabiztonság jellemzi portréit. A novella, amelyet kialakít: a magyar 
munkás ábrázolásának az üzemi munkásság életét belülről látó, eredeti hagyománya. Csak az 
sajnálatos, hogy a felszabadulás után ez az irány nem bontakozott ki erőteljesebben. Ezért 
különösképpen Földeák, Erdős László, valamint a fiatalok közül a hasonló zsánerű Fejes Endre, 
Molnár Géza novellái: ritka, értékes szint jelentenek. Lényegében egy tőről sarjad a munkás-
írókkal az egyébként külön jellegzetességű Rideg Sándor, aki a lázadó, az öntudatosodó, osz-
tályharcos munkás szemével nézi a világot, és a munkássorsot. Értelmileg, öntudatában a 
szocialista munkássággal t a r t , érzelmeiben, anarchisztikusan lázadó indulataiban azonban 
még a magányosan harcoló, garabonciásként vándorló, kakukmarcis hetykeség és nyerseség 
uralkodik. Ez a kettős színezet ad ja novelláinak olyannyira jellegzetesen egyéni népi hang-
vételét, humorának nyers, harsogó bőségét. Ebből a látásmódból a szatírának egy különlegesen 
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színes, rabelais-i szertelenségû változata alakul ki, amelyet szemben a magyar novella másik 
ágán csergedező intellektuális szatírával, inkább a szenvedély, az elemi indulatok merész, gro-
teszk kifejezése jellemez. (Halványsárga deficit). 

Hogy a szervezett, öntudatos munkásság életének, típusainak megragadása milyen 
jelentős művészi eredményekkel biztat, azt mindennél szebben muta t j a , a kakukmarcis stil 
megalkotójának, Tersánszky Józsi Jenőnek az öntudatos, szocialista munkásság múlt jába az 
átélt jelenen keresztül való alámerülése, egyik legutóbbi novellájában, a remek, tiszta líraiságú 
Emlékezés-ben. Sajnos, amit Tersánszky ösztönösen észrevesz — tudniillik, hogy a munkásság 
múltjáról és jelenéről egyaránt korszerűen csak így lehet írni — a fiatalok közül igen sokan 
nem érzik, s ezért oly sok az egyébként tehetséges fiatal novellaírók között az olyan, aki 
előszeretettel a perifériákon élő, kispolgársággal határos munkásfigurákat örökíti meg leg-
szívesebben, s ennélfogva saját hangját sem nagyon találja, ráül a szűrrealizáló vagy kakuk-
marciskodós látás igézete. 

Egészében véve — az egészséges és biztató színek ellenére — ez a számunkra legfonto-
sabb irány, az öntudatos munkásság ábrázolása — a legmegoldatlanabb mai novellisztikánk-
ban. Ez nem tematikai kérdés csupán, hanem a szocialista realista novella művészi újszerűsé-
gének centrális kérdése. Mert ahogy a móriczi nyomokon haladó, a jár t csapásokat elhagyó 
paraszti novella szinte elsőre felcsillantja az új népiségnek színeit, új költői lehetőségeit, még 
többet Ígérnek a városi munkáslakó-telepek, üzemi kollektívák kiaknázatlan forrásai. 

* 

Az eddig jellemzett, erőteljesebben társadalmi érdeklődésű, realista novellisztikai irá-
nyok mellett, szerepet kapnak a felszabadulás utáni novella történetében a „kisrealizmus" 
és a realizmustól eltérő, vagy azzal ellentétes forrásokból is táplálkozó irányzatok is. Jelentős 
színei az összképnek a harmincas évek Kosztolányi Dezső, s u tána induló, valamint a nyugati 
„modern" prózaírói törekvéseket magyar ta la jban meggyökereztetni akaró irányzat. 

Az az elvont, szinte öncélú pszichologizmus és szürrealista játékosság, amely ezt az is-
kolát jellemezte, amely utoljára igazán „szabadon" az 1945—48 közötti időben, a realista 
irányok kényszerű defenzívába szorulása idején élhette ki magát — igazában már keletkezése-
kor, a harmincas években zátonyra fu to t t . A legtehetségesebbek ezt már akkor érezték, s 
legtöbbjüknek a Halász Gábor-i jelszó, az „értelem keresése" vált valódi művészi problémá-
vá. Ez volt a megunt, de belsőleg nem elég mélyen meggyőzödötten fels árrol t „há t t e r e " 
Karinthy Ferenc egy időben helyesen tájékozódó művészetének. E művészi felismeréssé 
váló világnézeti metamorfózis során indult el — újabban és ismét a novella műfa jában is, 
várakozást keltő módon — Sőtér István. 

E körből tör ki, erőteljesebben különösképpen az ellenforradalom utáni időkben Illés 
Endre, Thurzó Gábor, Szabó Magda. Ők egy új, tisztuló világnézeti tájékozódás eredménye-
képpen a realitásnak egy szélesebb s elevenebb bázisát fedezik fel maguknak, s ezen az alapon 
azokat a művészi — kompozíciós, nyelvi és technikai vívmányokat — amelyeknek korábban 
birtokába ju to t tak : mélyebben humánus értékű művészet szolgálatába tud ják állítani. 

Illés Endre ú jabb novelláiban még a régi Illés Endré-re vall a beteges, torz, különc 
figurák s lelki jelenségek iránti érdeklődés. De már a bontakozó új írót mu ta t j a , hogy alak-
jaihoz, ezekhez a klasszikus, maupassant- novella legjobb hagyományaira emlékeztető bizton-
sággal megkomponált írásokban elénklépő alakokhoz a rezignált kétely, a bölcs belenyugvás 
hangja helyett a szociális felelősség sokkal emberibb, mélyebb érzelmei vegyülnek (Andris). 
Végeredményben ugyanez a mélyebb, teljesebb emberséget jelentő szociális felelősség emeli ki 
a szűkebb lélektaniságból Thurzó Gábort, s lendíti egy tehetségét sokkal gazdagabban kibonta-
koztató novella m ű f a j megalkotására. A kompozíció az ő novelláiban is franciásan nagyívű, 
világos: sűrí tet t drámában kibontakozó gazdag lélekrajzra épül. Legsikerültebb alakjai a le-
tűnő uralkodó osztályok rendkívül éles megvilágítással, jellemzetesen ábrázolt figurái, a bukás 
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pillanatában. Ilyen a mefisztofeleszi színekkel ábrázolt nyilas miniszter figurája, aki a kivégzése 
előtti órákban döbben rá „éle tművének" egész aljasságára, nyomorúságára. (Az oroszlán 
torka.) Ezek a novellák leplezetlen lélekrajzukkal egyszersmind szatírák is, a szatirikus 
ábrázolásnak — Goda intellektuális iróniája és Rideg indulatos, népies gúnyorossága mellett 
•— egy harmadik kiváló lehetőségét muta t j ák meg. Egyszersmind cáfolva azt , hogy a mai 
irodalomban a szatírának, a szatirikus ábrázolási módoknak satnyák, fejletlenek a gyökerei. 
Szabó Magda Kakasszó című novellája kitűnően muta t j a , némely lejárt , kiégett technikai el-
járásmódok megújulnak, felfrissülnek, ha eleven képzeletű, jó megfigyelőképességű, igyekvő 
ítéletű író egy új, ismeretlen életterület, fel tárat lan valóságszférák kiaknázására hasz-
nálja fel őket. A Kakasszó ta r ta lmában nem több egy hagyományos „munkás-életképnél", 
azonban az író az introverzió eszközeivel nagyon mai és érdekfeszítő atmoszférát tud alakjai 
köré teremteni, s igen színesen, finoman hatol bele egyszerű hősei gondolatvilágába, re j te t t 
lelkiéletébe. 

A legfiatalabb novellaíró nemzedékben igen nagy az érdeklődés, a vonzalom a „modern", 
prózai ábrázolási eszközök, ezeknek mai alkalmazási lehetősége iránt . Az azonban nyugtala-
nító jelenség, hogy épp e fiatal írók jórészénél valami fordí tot tnak tetsző folyamat játszódik 
le, mint a fent jellemzett, a harmincas évek modernizáló törekvéseinek jegyében indultaknál. 
Míg azok legjava keresi azt a szocializmus irányába mutató , humánus szemléleti alapot, ame-
lyen mind mélyebben megértheti, s ábrázolhatja (esetleg a régi eszközök, művészi vívmányok 
felhasználásával is, de feltétlenül ú j alapzaton) a realitást — addig az említett fiatalok bele-
gabalyodnak a „modernizmusba". Az okok összetettek. Az alapvető: az éretlenség, a mélyebb 
szociális felelősség hiánya, az irodalom, a művészet, helytelenül orientáló, vagy rosszul értel-
mezett példák nyomán való sznob, „ já tékos" öncélú értelmezése. Vonzó példa számukra a mai 
„modern" nyugati irányzatok érdeklődése beteges lelkijelenségek — elsősorban a félelem, a 
bizonytalanság ábrázolása iránt. Természetesen a b a j nem az, hogy egyáltalán érdeklőd-
nek. Az egészségtelen az, hogy nem megfejteni, s — természetesen írói eszközökkel — 
leküzdeni törekszenek az ilyen tüneteket , hanem egyszerűen csak „megérteni", igazolni, sőt 
propagálni. Ennek oka, hogy maguk is a „körön belül" vannak, azon a szűk szociális talajon 
vetik meg lábukat , amelyben őszintén vagy pedig divatból élnek és hatnak ezek az új, „modern" 
életérzések. Egy csöppet sem látnak túl önmagukon, s csak igen keveset éreznek," tudnak , 
hódí tot tak meg azokból a — teljes, igazi valóságot jelentő — életterületekből, munkásság 
és parasztságba tényleges nép dominiumaiból, amelyekben egészen más szelek fújdogálnak, 
mások a napi és „ö rök" gondok, más szférák felé törnek az érzések és a szándékok. 

Anélkül, hogy a dolgot bagatelizálni kívánnánk — meggyőződésünk, hogy ezeknek a 
fiataloknak az „elvarázsoltsága" nem lesz százesztendős Csipkerózsika-álom. Egyikük-másikuk 
már ma is csak mímeli az álmot, s ha összeszedi magát , főként ha meri (ha a k a b á t j á t ráncigáló 
ópiumszívók mellett mer néha mélyet, egészségeset szippantani a nyers, tiszta, „közönséges" 
levegőből) — tud írni játéknál fontosabbat, ábrázolni betegség helyett eleven, növekvő életet, 
teremteni lelkükben görnyedt törpék, gnómok helyett egyszerű, jónövésű embereket, s talán 
néha egy-egy hőst, óriást is. 

* 

A mai magyar novella: születik. Nemcsak egyszerűen lesz, i t t terem, anélkül, hogy észre 
sem vennénk a küzdelmet, amelyben megújul. Amíg egy-egy nekünk tetsző virága kinyílik, 
ága megnövekszik, akárcsak a valóságos ágaknak, virágoknak, számolnunk kell nemcsak a 
dús ta la j bőségesen tápláló nedveivel, egy egészségesen berendezkedő ország szellemi napsüté-
sével, hanem májusi fagyokkal, őszi dércsípésekkel is. Azt se feledjük, hogy az eddigi termésen, 
bizony jégverésnek a nyoma is látszik. Nem küzdelemtelenebb, kényelmesebb tehát — de 
sokkalta felelősebb, s távlatosabb — a szocialista realista magyar novella születése, mint egy 
félévszázad során a klasszikus, polgári novella világrajövetele volt. Mi a magunk évtizedeinek 
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s századainak még nagyon az elején vagyunk. De nagyon pontosan tud juk , hogy hol t a r tunk , 
ezért egyszerre kevés is és sok is nekünk az, ami ezalatt a rövid idő a la t t megszülethetett . 
Kevés, mert egyszerre mérjük egy klasszikussá érlelődő múlt remekműveiben gazdag hagyo-
mányaihoz, s ahhoz az elképzelt, de egyáltalán nem irreális magaslathoz, amelyre ju tha t , s el 
is fog jutni . És sok, nagyon sok, mivel máris benne van az az ú j — számunkra legfontosabb 
eredetiség — amelyet azelőtt soha, csupán ezen elmúlt másfél évtizedben írtak, í rhat tak meg 
csak íróink. Benne van a mi életünk, lélegzésünk, szépségünk, s talán leginkább; a mi akará-
sunk, benne van eszünknek, szívünknek, érzéseinknek másképpen mozdulása. 

Talán költészetünknél is jobban, a klasszikus magyar novella története bizonyítja, hogy 
volt idő ebben az országban, amikor az ú j meglátások, gondolatok s érzések felfedezőinek, ki-
mondóinak — minél bát rabbak s eredetibbek voltak — a n n á l nagyobb meg nem értés, közöny, 
s haláluk u tán annál mélyebb feledés volt a részük. Ami mégis kérész-virágzást adot t neki, az 
az, hogy a hírlapok üzleti érdekei szinte hajszolták, (igen sokszor rákényszerítették) íróinkat 
e műfa j kiaknázására, egyben a temetője is lett . Jórésze annak, ami a magyar novellában új, 
izgató, eredeti volt, születése u tán évtizedeket feküdt a hírlap-temetőben, s hogy lappangó 
értékei ma már legalább részben ismeretesek: az elsősorban szocialista könyvkiadásunk érdeme. 
Soha annyi elfeledett novella kötetekbe gyűj tve , olyan következetes rendben, mint az utóbbi 
néhány esztendőben nem jelent még meg a magyar könyvpiacon. Soha a novella annyira nem 
volt irodalom, mint amennyire manapság irodalommá, művészetté lett. Nemcsak az írók, 
de az olvasók szemében is. A szeretetet, amely a klasszikus novellának ki jut , meg kell kapnia 
az új, ma születő novella, elbeszélés irodalomnak, s írónak is. 

A modern magyar novellát líránkkal állítottuk párhuzamba. Úgyis kell olvasni a magyar 
novellistákat, mintha lírikusokat olvasnánk. Ha egy végtében kívánnánk átvágni egy-egy 
novellás köteten, egy idő után talán elfogna bennünket az egyhangúság, a monotónia, 
vagy éppen a sokszínűség, a túlságos mozgalmasság fárasztana. Ügy kell tehát olvasni novellát, 
mintha verset olvasnánk, mindennapos szükségletként. Úgy merülni bele egy-egy nagy vagy 
szép novellába, mint egy külön világba, mint ahogy az is: a maga kicsiségében is teljes, érvényes 
világ. Ha otthon érezzük magunkat ezekben a külön világokban, akkor fog szinte észrevétlenül 
kibontakozni bennünk az egésznek a melódiája, valami olyan dallam, amelyet nem adha t más, 
a vers sem, a regény sem, csak a novella: a folytonos készülésében, változásaiban, sokszínűségé-
ben és utólérhetetlenségében gazdag világ melódiája. A ,,panta rei", a minden mozog törvénye 
irodalmunkban talán épp ebben a műfa jban érhető leginkább tet ten. Ez ad ja páratlanságát , 
varázsát, tündökletesen gazdag vonal-, hang- alak- eszme- forma és színpompáját . Ehhez a 
pompához, reméljük, ez a kötet is méltóan ad ja hozzá a maga színeit s dallamait. 
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