
W É B E R A N T A L 

Az életkép mint prózai forma 

Nem mondhatjuk, hogy az „életkép" a keveset emlegetett műfaji elnevezé-
sek közé tartozna. Magyar nyelven jól hangzik, noha nagy valószínűséggel a 
német Lebensbild szó fordítása; alkalmazása ott mintha kissé mesterkéltnek 
tetszene. Emlegethető az ábrázoló technika más köreiből válogatva rajzként, 
vagy angolosan sketchnek elnevezve, s bizonnyal lehet találni más, illő kifeje-
zéseket is. A közkeletű poétikai jellemzés szerint az életkép olyan „leírás", 
mely valamilyen témát, személyt, környezetet jelenít meg, s mivel elsősorban 
a prózai epika tartományába sorolják, a definícióhoz az is hozzátartozik, 
hogy az ilyen írásnak nincsen kifejlett története, s így motiváltan cselekvő 
alakja sem, az elbeszélésnek csak elemeit tartalmazza.1 Noha a verses műfa-
jokban is előfordul, inkább a próza körében szokás emlegetni. Előfordul tár-
ca és egyéb neveken is, a lényeg azonban az, hogy mindenképpen átmeneti, 
mégpedig több értelemben is átmenetiséget jelző kategória: a puszta leírás és 
az ábrázolás, ha úgy tetszik a „pictura" és az elbeszélés, a publicisztikus igé-
nyű rajz és az esztétikai elvű alakítás között. 

Nálunk, de lényegében másutt is, az életkép történetileg a legerősebben a 
romantikához kötődik, s lényegében a helyi színezet, a couleur locale, a Lokal-
kolorit érzékeltetésének legfőbb lehetősége, nemcsak saját műfaján belül, ha-
nem kisebb-nagyobb epikai struktúrákba integráltan is. Ám bizonnyal általá-
nosabb igényt is jelez a leírásnak ez a sajátos fajtája. A tizenkilencedik század 
első felének újdonsága a kulturális viszonyok alakulása következtében egy 
szélesebb publikum megjelenése, s az urbanizálódás sodrában e publikum-
nak, mint megrendelőnek, átalakult szerepe. A biedermeier kultúrában e kö-
zönség szemében a művészet a világmegismerés hasznos eszközének számít, 
nem pusztán hagyományozott konvenciók és a poétikai lelemények mesteri 
kombinációjának, mint a klasszicizmus elitkultúrájáéban. Innen nézve ez az 
új popularitás az irodalom gyakorlati terepének jelentős kitágulásához, új 
olvasási szokások kialakulásához vezet. Egyfajta hasznossági elv érvényesül 
a publikum mindinkább nyomatékossá váló igényében: a tárgyias műfajok-
nak mintegy kötelessége immár a tapasztalati horizont szélesítése (ismeret-
len tájak, emberek, szokások bemutatása, egzotizmus), s főként ennek kiegé-
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szítéseként az ismertnek újrafogalmazása (városi, falusi környezet, a velünk 
élő emberek galériájának beemelése az irodalmi témák körébe). 

A reformkori romantikus magyar irodalomban Frankenburg, Garay, Pákh, 
Gaal József stb. nevéhez kötjük ezt a sajátos deskriptív műfajt,2 e körülményt 
azzal megtoldva, hogy életképszerű betétek már Fáy regényében, de Eötvös-
nél (A falu jegyzőjében) is, főként azonban Jókainál, esetenként Mikszáth 
munkáiban is hatékonyan szolgálják a realisztikus (városi, falusi-népi jelene-
tekkel) környezetábrázolást. így a Lokalkolorit romantikus követelményének 
megvalósulását látjuk benne, s annak a műfajban rejlő lehetőségnek az érvé-
nyesülését, miszerint az epizodikus jelleg a fantasztikumot korlátozó tárgyi-
asságnak ad esélyt. Ezért kortörténeti-dokumentáris, művelődéstörténeti-
folklorisztikus elemekkel dúsítja, érzékletessé avatja a fikció sok tekintetben 
elvont terét. 

Ez az átmeneti, „köztes" műfaj mindazonáltal egy kommunikációs para-
digmaváltás jele és előzménye. A régi konvenció számára a láttatás, a vizuá-
lis közlés - kivéve az erre kijelölt műfaji változatot, a „picturát" - sohasem 
volt elsődleges jelentőségű. A romantikus helyi színezet ennek a fordulatnak 
egyik irodalmi jelzése, egy elemi igény jelentkezésének megfogalmazása. 
A régi művészeti elit mítoszok s a belőlük levezethető toposzok keretében 
fogalmazta meg üzenetét, olyan poétikai-retorikai alakzatokat alkalmazott, 
melyek egy szűkebb kör kulturális ismereteiből, javarészt az antikvitásból 
táplálkoztak. Ezek persze szüntelenül alkalmazkodtak a változó korok szel-
lemiségéhez, de megtartották alapkarakterüket. (Mint ahogy lényegüket te-
kintve állandóak a nagy alapkérdések, léthelyzetek.) E körülmény egyként 
vonatkozik a kultúra és a művészet különböző szintjeire. Ennélfogva a már 
Schillernél és a Schlegel fivéreknél emlegetett megkülönböztetés a régi és az 
új, az antik és a modern művészet jellegéről korántsem a romantika belső fej-
leménye: korszakosabb tényező ennél. 

A legnépszerűbb prózai műfaj, a regény a könyvkiadás fejlődése nyomán, 
az olvasás elterjedésével nyerte el későbbi jelentőségét. Az a prózai változat, 
amelyet életképnek nevezünk, az almanachokhoz, zsebkönyvekhez, a tizen-
kilencedik század első felének vegyes tartalmú, magazin jellegű folyóiratai-
hoz, az úgynevezett divatlapokhoz vagy egyéb speciális kiadványokhoz 
kötődik. Ami az utóbbit illeti, közismert, hogy a fiatal Dickens egyik jelenté-
keny regénye, a The Pickwick Papers (Pickwick Klub) eredetileg egy Seymour 
nevű grafikusművész sorozatához készült szöveges magyarázatként, majd 
kinőve ennek kereteit, az olvasók üzenetekben, levelekben kifejezett kívánsá-
gára önállósult, s eredeti koncepcióját meghaladva füzetes folytatásokban je-
lent meg. Ezek a körülmények természetesen meg is látszanak a regény laza, 
füzér jellegű, helyenként rögtönzésnek tetsző szerkezetén, ám - az irodalmi 
hagyományozódás sajátos természetének megfelelően - éppen ennek a jel-
legnek mintává szilárdulásával az életkép-sorozat (amely nálunk is elterjedt) 
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külön elbeszélő struktúraként is élt ebben az időben, sőt azóta is fel-fel-
bukkan. 

Idekapcsolható, noha a tárgy szempontjából most nem elsőrangúan fontos, 
az illusztrációk kérdése, az tudniillik, hogy kivált a regények esetében - nyil-
ván nem függetlenül a kép és az irodalmi életkép egykori viszonyától - egyes 
személyeket és jeleneteket grafikai ábrázolás is nyomatékosított a maga esz-
közeivel. Egyes szerzőknek, így a már említett Dickensnek is jellegzetes stí-
lust képviselő illusztrátorai voltak, akik a maguk vizuális produktumaival 
nem kis mértékben befolyásolták az egyes regényalakok (Pickwick úr, Cop-
perfield Dávid) olvasói befogadását, sőt szuggerálták a környezet tárgyi jel-
legzetességeit is, olyannyira, hogy például a későbbi megfilmesítések is 
ebből a képi világból indultak ki. Az a körülmény, amely a jelenségek mind-
egyikében megmutatkozik, a vizuális, a pittoreszk elem funkciója a szöveg 
recepciójának folyamatában.3 A romantikus irodalom helyi színezetre vonat-
kozó követelménye tulajdonképpen nem más, mint a „plasztikai", a racioná-
lis szövegszervezés normájának érzéki, sőt érzékelő mozzanatokkal való fel-
dúsítása, helyettesítése egy más karakterű valóság-elsajátítás, ábrázolói-befo-
gadói horizont viszonylatában. 

A prózai művekre, kivált a nagyobb terjedelmű szépprózai alkotásokra 
mindig is jellemző volt egy sajátos többcélúság: a megjelenítő szándékot 
átszőtte valamilyen értekező-tudósító törekvés. Korábban, az antik világban 
az epika valamilyen mítosz, hagyomány szolgálatában állt, majd ez időt 
követően a történetírással és egyéb, nem kifejezetten ábrázoló célzatú prózai 
közlésformákkal szimbiózisban „históriákat" mondott el, valamely tanulság 
reményében. Ez a többrétűség olyan műfaji fejleményekben is megnyilvá-
nult, mint a narratíva fő vonulatába beépített külön történetek (ilyenek még 
a regényírás fejlettebb fokán, például Dickensnél is előfordulnak). A keretes 
elbeszélés, a novellafüzér, az életkép-sorozat és az ezekből az elemekből 
szerveződő mindinkább organikus cselekmények, úgy tetszik, hosszú múlt-
ra tekinthetnek vissza, mi több, különböző variációkban jelenük, sőt jövőjük 
is van. Ebből a szempontból a posztmodern próza mintegy leképezi a pre-
modern állapotokat, visszafordítva, relativizálva a tizenkilencedik századi 
nagyregény kanonizált normáit. Az életkép, amelyet mint műfaji változatot 
kívánunk szemügyre venni, ebben az alakulástörténetben helyezkedik el egy 
sajátos konstellációban. 

A tizenkilencedik század első felének olvasója - mint a folyóiratot, újsá-
got, könyvet vásárló pub l ikum egyede - mental i tásának, igényének 
megfelelően azt várta el a művészettől, kivált az irodalomtól - mintegy 
visszautalva az antikvitástól kezdve folyamatos kívánalomra - , hogy gyö-
nyörködtesse, szórakoztassa, hogy nemes érzelmeket keltsen fel benne, s 
egyben ismereteket nyújtson neki. A „kellemesen hasznosat" ősi követel-
ményéről van szó, amely a verbális művészetben, tehát az irodalomban 

343 



WÉBER ANTAL 

különösebb nehézség nélkül kielégíthető, így hát a kor elbeszélő prózájában 
általában van valami a tanító költemény hagyományából. Esetenként gon-
dolati tendenciák, eszmei irányok szerint szerveződik, az utóbbi esetben 
irányzatosnak szoktuk titulálni. Az általános, nagy emberi értékekre kon-
centráló irodalom, a maga szakrális-transzcendens fenségében a nagyro-
mantika költői vonulatában van jelen, de korántsem kizárólagosan, többnyi-
re az „alsóbb szintű mimézis" rétegével keverten. Ez utóbbi, a kor konkrét 
életszféráját megjelenítő réteg a publ ikum fő irodalmi tápláléka, ám ekkor 
még nem válik el élesen az úgynevezett fentebb művészettől: azonos diskur-
zus témavilágában helyezkedik el, a romantikus koraszak narratívájának 
sok tekintetben meghatározó fejezeteként. 

Már az illusztrációkkal kapcsolatban is óhatatlanul felbukkan a vizuális 
impressziók milyenségének korántsem egyszerű kérdése. Az archaikus kor-
ban a naiv, közvetlen szemlélődés a jellemző, a látott világ nem különül el az 
érzékelés spontán folyamatától. Az ember és környezete egységet alkot, az 
egyén mintegy „belakja" világát, otthon érzi magát benne, ebben az érzésben 
osztozik társaival, akiknek egyébként ugyanez a világ a kérdésessé n e m te-
hető otthona. A kalandokra, más színhelyek bejárására az Odüsszeusz-típu-
sú hősök innen indulnak el, és ide térnek vissza. Megjárnak más tájakat, való-
ságosakat és misztifikáltakat, ám ezek zárójelbe kerülnek: senki nem akar 
azonosulni idegen életszférákkal, s tudni is csak annyit kíván ezekből, ameny-
nyi megerősíti földrajzi és szellemi otthon-tudatukat. A közvetett tapasztalás, 
tehát az érzékletes, konkrét vizuális élményeket adó stílus, verbalitás és 
deskripciós módszer iránti igény akkor jelenik meg befogadói habitusként, 
amikor a fejlődés, az urbanizáció, a technika, a társadalmi mobilitás maga-
sabb fokán, a speciális történelmi feltételeket most nem is sorolva, a létezés 
és tapasztalás spontán egysége felbomlik, a tér kitágul, s így, ha sokszor csak 
virtuálisan is, egy szélesebb régióban mutatkozik meg az egyén lehetséges 
vagy valóságos életközege. 

A kitágult tereknek két válfaja van: az egyik az országban való gondolko-
dás, egyfajta honismereti igény megjelenése. A másik a világ ismeretlen tájai-
nak, országainak, népeinek tanulmányozása iránti igény. Nem nehéz e jelen-
ségek okait, inspiráló tényezőit tetten érni. Az első esetben a nemzeti érzés, 
az összetartozás tudata, politikai síkon a nemzetállam eszméje szervezi a te-
ret irodalmi témává. A második esetben folytatódik valami, ami már régeb-
ben elkezdődött, ez - az újságok, zsebkönyvek, különböző irodalmi és szóra-
koztató mellékletek anyagán túl - a romantikus egzotizmus tartományában 
válik kifejezetten szépirodalmi anyaggá. Létezik egy virtuális tér is: az is-
mert-ismeretlen környezet felfedezésének tematikai síkja. Ennek az igénynek 
a mozgatórugói végső fokon azonosak a másik kettővel, s úgy egészítik ki 
egymást, mint önmagunk megismerése a mások megismerését. Az életkép 
kedvező terepe az első, tehát a tágabb környezet beemelése a bevett témák 
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közé, de még ennél is hatásosabb a szűkebb környezet, például a pesti élet 
szcénáinak új látásmódból történő megközelítése. 

Az életképek elterjedése, műfajjá, műfaji változattá, elbeszélés- és regény-
technikai elemmé rögzülése nyilván nem lett volna lehetséges ama már 
említett kiadványtípusok kialakulása nélkül, melyek egyrészt helyet adtak a 
rövidebb terjedelmű, ezért ennek megfelelően strukturált szövegeknek, más-
részt éppen terjedelmi kötöttségeik következtében e formák létrejöttét elő-
segítették, mondhatni sürgették, szerkezetükre, témáikra, stílusukra befo-
lyást gyakoroltak. Csakúgy, ahogy az alkalom (születés, halál, örömünnep, 
történelmi esemény) a lírában, illetve a rituális, közösségi alkalmak a drámá-
ban formalizált, szabályozott keretekbe foglalt műfajokat, alfajokat hoztak 
létre: e folyamatok az életképek esetében is lejátszódnak. Ebben az esetben 
azonban a modernitás, a pragmatizmus, az érdekeltek hétköznapi életsíkja 
következtében az emelkedettség, a szakrális aura nem jelenik meg, legfeljebb 
csak utalások, allúziók, a közbeszédbe épült hagyományok, mitologémák ré-
vén, nyelvi közvetettséggel. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy az egész iro-
dalom - beleértve ezt a fajta „nemes" szórakoztatást - archetipikus motívu-
mok kombinációjának mondható-e? 

Mondják, az emberi létezést a sztereotípiák sokasága jellemzi, fonja körül, 
határozza meg. A születés, a felnövekedés, majd az érett kor, az öregség és a 
halál felcserélhetetlen elemekből összetevődő folyamat. E folyamatnak meg-
vannak a maga természeti párhuzamai, s mindkettőnek együtt a rögzült 
nyelvi fordulatai.4 Ha e tényezőkhöz hozzátesszük a megfelelő közösségi ka-
tegóriákat, a társadalom, a szellemi élet, a politika tényezőit, akkor kivilág-
lik, hogy az egymással összefüggő alaphelyzeteknek egy nem túlságosan 
széles körével állunk szemben. 

Amennyiben mindezek a történelem korai évadaiban mítoszokban, legen-
dákban, szimbólumokban megfogalmazódtak, akkor a szellemi élet autoch-
ton kibontakozása során (legalábbis egy adott kultúrkörben) tovább hagyo-
mányozódnak, s bármennyire változik is értelmezésük és funkciójuk, a tradí-
ció - archetipikus jellegüknél fogva - megőrzi, sőt időről időre újra életre kel-
ti őket. így - a már említett példánál maradva - Odüsszeusz bolyongásai 
leképezhetők Joyce t/Zyssesében Leopold Bloom egynapos kószálásaiban, de 
motivikája elképzelhető egy Kispestről Újpestre történő utazás során is. 
Elmondható, hogy a felvilágosodás és a romantika teremtette új korszakban, 
a létrejött új szellemi helyzetben óhatatlanul utat tör magának egyfajta kriti-
kai-elhatárolódó törekvés, egy bizonyos „Entzauberung" igénye. 

Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megjelenik a szükséglet a tradicionális-
kodifikált témák felváltására olyan művészi tárgyakkal, melyek nem szere-
peltek eddig ilyen minőségükben. Úgy lehetne jellemezni ezeket, hogy főbb 
meghatározottságuk a szemlélet közvetlensége, olyan módon, ahogy a szub-
jektum - amely egyúttal kizárólagos referenciális pontja - érzékeli-látja és 
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megjeleníti őket. Az életkép műfa j tehát a mindennapiságban, a közvetlen 
szemléletben ölt testet, de azt nem mondhatjuk, hogy ezzel triviálissá válna, 
hiszen a világgal való ilyenfajta azonosulás éppenséggel ezzel válik alkal-
massá új perspektívák menyitására. Nem volna lehetséges e látószög művé-
szileg termékeny alkalmazása, a maga közvetlenségében érzékeltetett miliő 
befogadása az olvasási aktusban, ha e megközelítésben nem fejeződnének ki 
az általános kortapasztalatokkal egyező értékminőségek. Ezek egyike a ma-
ga életvilágát tudatosító urbanizált polgári rétegek történelmi szerepfelisme-
rése, civilizációs értékeik megfogalmazása. 

Ez a kivált a megjelenése idején igénytelen műfaj talán nem is érdemelne 
ilyen hosszas elméleti igazolást, ha nem fejeződne ki benne a már említett lá-
tásmódbeli váltás, s így nem lenne hírnöke egy új művészeti paradigmának. 
Előzményeit, múltját illetően persze még hivatkozhatnánk néhány ténye-
zőre, közöttük a morális folyóiratok kedvelt, illusztratív szerepet betöltő 
figuráira, ám mivel mindennek van (esetleg többszörös) előzménye, az előz-
ményeknek pedig további előzményeik vannak, végtelen körforgást indít-
hatnánk el. Ezért elégedjünk meg most azzal, hogy az életkép a maga mód-
ján közösségi műfaj, demitizált formája az egykori közös szellemi élmény-
nek. Az életkép „hazája" ennélfogva az urbanizált városi populáció, illetőleg, 
lakóhelytől függetlenül, az itt kialakult mintát követő társadalmi középréte-
gek érdeklődési horizontja. Tehát nincs egynemű közössége, a fentebb körök 
felé (arisztokrácia) alig van irányultsága, az alsóbb társadalmi szintek felé 
folklorisztikus motiváció mentén terjed ki. 

A szerzői mindentudás - amit egy bizonyos típusú elbeszélő technika 
megkülönböztető jegyeként szoktunk emlegetni - részben természetes adott-
sága a történetmondásnak, hiszen valamit közölni, valamit elmondani (leír-
ni) csak akkor érdemes, ha a hallgató-olvasó azt a dolgot nem ismeri (közös 
élmény esetén nem abban a vonatkozásban ismeri), ezért a kommunikálásra 
szánt tartalom (a közlendő) abban a formájában, ahogy továbbításra kerül, 
csak az elbeszélő-narrátor számára evidens. A hallgatói-olvasói igény, érdek-
lődés, tehát az a motiváció, amely a feltételezett történet (közlendő) befo-
gadására ösztökéli, érdeklődését felkelti, éppen abban áll, hogy ezt a fajta 
elbeszélői tudást ebben a csak az elbeszélőre jellemző kiterjedésében, össze-
tételében elsajátítsa. Ez az általános kommunikációs viszony még abban az 
esetben is fennáll, ha a megformált közlendő tárgyi anyaga a befogadó előtt 
teljességgel ismert: ekkor a megformáláshoz kapcsolódó különleges, egyedi 
konnotációk, a közlés mikéntje, ha úgy tetszik az esztétikai minőségek indo-
kolják a befogadó érdeklődését, a recepció aktusában való részvételét.5 Ez az 
általános szerzői-olvasói magatartás azonban nyilván számos, elsősorban a 
művelődési viszonyokban gyökerező változatot feltételez. 

Az életképek műfaji sajátosságai közé tartozik az az írói pozíció, amelyet 
konverzációs helyzetnek nevezhetnénk. Archaikus alapszituációnak is nevez-
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hetnénk ezt az írói magatartást, amikor az énekes mintegy a maga nevében 
kiszól hallgatóságához, bevonva őt az elmondandó történethez szükséges 
körülmények, netán mellékkörülmények ismeretébe. Idetartozik feltételez-
hetően az eposzi nekibuzdulás rituáléja is: az indító fohász, a tárgymegjelö-
lés témaeleme. Nem lenne helyénvaló e motívum ürügyén évszázadokra el-
kalandozni, elegendő irodalmunkban Zrínyire utalni, az „én, az ki azelőtt 
iffiú elmével" szerzői pozíciójára, a komikus nemben pedig Csokonai Do-
rottyáját megemlíteni, aki besorolja a szegény költőt, önmagát, a farsangi 
menetbe. Ilyen esetekben olyan személyes mozzanatról van szó, amely át-
tűnik-átcsillámlik az epika tárgyilagosnak tételezett tónusán. Az újabb kori 
prózaepikai személyesség azonban nem egészen azonos az előbb említett 
tényezővel. Ami régebben egy adott befogadói közösségnek szóló konven-
cionális gesztus volt, az később az újkori írónak egy irodalmilag többé-kevés-
bé tudatos közönséghez szólása, helyesebben: az író egy ilyen publikummal 
elegyedik beszédbe. 

Az Athenaeum, a Pesti Divatlap, a Honderű vagy az Életképek tisztelt olvasói 
az irodalmi sajtóban találkoznak a hazai élet jellegzetes képviselőinek és 
helyszíneinek leírásával. E körülmény már önmagában véve is új helyzet je-
le. A sajtó, s a tőle tájékoztatott publikum kétszeresen is meghatározza, az 
irodalmi témák vonatkozásában speciálisan befolyásolja a kommunikáció, 
vagy ha úgy tetszik a látens diskurzus résztvevőinek viszonyát. Az egyik 
tényező az olvasó „kegyeinek" keresése, vagyis gyakorlatilag a feltételezett 
publikumot érdeklő tárgyak és jelenségek feldolgozásának szükségessége. 
A másik, amely ebből az alkotói helyzetből következik, a befogadó „megszó-
lítottsága", melynek révén egy virtuális társalgás szituációja jön létre. Ez az 
új viszony egyúttal meghatározza e műfaj sajátlagos tónusát, közvetlen hang-
nemét is. Ez a konverzációs hangvétel, az író és olvasó imaginárius társalgá-
sának hangulata talán a legvonzóbb tulajdonsága az életkép műfajnak. N e m 
mondhatjuk természetesen ezúttal sem, hogy e viszony, ez a hangütés min-
den vonatkozásban előzmény nélküli volna; bizonyos értelemben a narráció 
tényéből következő elbeszélői követelmény, ám kétségtelenül e polgáriasul-
tabb körülmények között nyerte el ma ismert karakterét. 

Az alakteremtő és alakábrázoló fantázia romantikus ihletése szívesen ka-
paszkodik a jellegzetesség hétköznapi szférájába, hogy aztán azt mint külö-
nöset újra felemelje az evokatív-felidéző síkra. Az életkép sajátlagosan pró-
zaiként tételezett műformája egyébként párhuzamot alkot a lírai zsánerké-
pekkel, a megfigyelés, a lírai obszerváció tartományával. A karakterisztikus 
mindennapiságnak olyan rokonjelenségeit fogalmazza meg, amelyekkel raj-
zaiban, stílusosan szólva „rajzolataiban" találkozunk. Ebből a szemszögből 
nézve Petőfi színész-, katona-, paraszti figurái a lírailag objektivált dalban 
ugyanarról az ösztönzésről árulkodnak, mint Gaal József alföldi képei, kor-
teskedésről szóló prózai darabjai. Petőfi költői zsenialitása, amellyel meg-
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haladja ezeket az ösztönzéseket, ne tévesszen meg bennünket eredetüket ille-
tően. Ugyanígy a „sajtó-levelezés" korszerű gyakorlata, amely mintegy foly-
tatja a tizennyolcadik századi útirajzok (Reisebeschreibung) hagyományát, 
hogy azután a romantikus-irányzatos reformkori útirajzok kultuszában kap-
jon fontos, nem kisrészt politikai szerepet, eljut ahhoz a személyes-konver-
zációs útibeszámoló (mondhatni élménybeszámoló) műformához, amely 
Petőfi úti jegyzeteiben és úti leveleiben a költőt jeles prózaíróként, egyéni 
hangvételét adekvát m ó d o n prózába transzponáló író-személyiségként mu-
tatja meg.6 

Bizonyos szempontból az életkép afféle „mozdulatlan", azaz helyváltozta-
táshoz nem kötött utazás. Az utazásról szóló tudósítás mintegy helybe hoz-
za, akár valamiféle mai ismeretterjesztő vagy riportfilm a bemutatni kívánt 
témát. Ez az anakronisztikus utalás még abban a vonatkozásban is érvényes 
lehet, hogy identifikációs tényezőként működik, azaz olyan utazás a térben 
és a jelen időben, amely nem az ismeretlent deríti fel, hanem éppenséggel az 
ismertet emeli be a megfigyelés, a gondolkodás, az ítéletalkotás, szemlélődés 
és reflexió útján az irodalmi alakítás tartományába. Gondoljunk például 
Garay János Utcai élet c ímű életképének indító megjegyzésére: „Egy nap vá-
rosban az utcai életet figyelmes szemekkel vizsgálni szinte hihetlen éldeletet 
nyújt, s oly bő forrást az azt leírni akarónak, hogy a forrásból akár egy egész 
folyót ereszthetne." Bizonnyal az azonos szerzőtől származó A nyárspolgár 
sem idéz fel sohasem látott, a városi (pesti) lakos számára ismeretlen figurát, 
ám mint megfigyelendő zsáneralak éppen e kor tudatosuló urbánus kultúrá-
ja révén lesz a szemlélődés tárgya. 

Az életképek nagyobbik része valahol a verbális humor tartományában he-
lyezkedik el. E jelenségnek valószínűleg köze van ahhoz az általános felisme-
réshez, hogy a komikumhoz mint sajátságos szemléletmódhoz több konkré-
tum, érzéki tapasztalat rendelődik, mint a szemlélődés más perspektívái-
hoz.7 Természetesen vannak olyan életképek (regények esetében életképsze-
rű betétek), melyeket tragikus, de mindenképpen komor hangvétel jellemez. 
Ezekben is romantikus vonások dominálnak, a meghökkentés, a részvét, a 
felháborodás hangjai; e jeleneteket is erős színekkel, élénk retorikával idézi 
fel a szerző (Nagy Ignác egyes pesti jelenetei a Magyar titkokban vagy Kuthy 
Lajos borzongató leírásai a „vörös dajkáról" a Hazai rejtelmekben). A populá-
ris romantikának ez az egyik oldala, melynek valószerűsége a polarizáló 
ábrázolástechnika miatt kevésbé meggyőző. így ez a bizonyára a maga korá-
ban is érzékelt különbség is hozzájárult a humoros életképek dominanciájá-
hoz. Közös tulajdonsága mindkét hangnemnek, hogy a szerzők igyekeznek 
bevonni a publikumot a hangulati térbe: az „elrettentő" életképek az olvasó-
befogadó érzelmeire apellálnak, ebben a közegben szólítják meg őt; a verbá-
lis humor viszont, korántsem ellentétesen az előbbi célzattal, csak részben 
fakad a rajzolt komikus szituációból, jórészt a szerzői kommentár élcelődő 
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szándékából jön létre, mely utóbbi a befogadó közvetlen szórakoztatására 
szolgál, mintegy beavatva őt a jelenség megítélésnek e sajátos módjába. 

Ez a beavatás valamiféle hipotetikus közös gondolkodás, látens eszmecse-
re keretében folyik. A beszélő a mindenkori szerző, a „hallgató" a mindenko-
ri, mondhatni mindegyik olvasó, ám bármily passzívnak látszik ez a befoga-
dói szerep, a feltételezés szerint az utóbbi bármikor beleszólhatna az elhang-
zó szövegbe, kifejthetné véleményét, ellentmondhatna, helyeselhetne stb. 
Hogy ezt valójában nem teszi, csak a konvenció kérdése, illetőleg a gyakor-
lati lehetőség hiányából eredő körülmény. A szövegmondói feltételezés sze-
rint azonban ez a lebegtetett befogadói magatartás mindenképpen jelen van 
az immanens diskurzusban, olyannyira, hogy valójában válaszol a szöveg-
szerűen el nem hangzott (nem dokumentált) kérdésekre, ellenvetésekre, sőt 
esetenként javaslatokkal él, a látens párbeszéd keretében a mondottakat ösz-
szefoglalja, felvilágosítással szolgál.8 Mondhatjuk ezek szerint, hogy az élet-
kép verbális-stilisztikai közege, szemben a belső monológgal, afféle belső 
dialóg, melyben a szerző a megtestesítés nélküli beszélgetőtársát mint külső 
személyiséget tételezi, s tárgyát számára deskripció formájában megfogal-
mazza, megjeleníti. Korántsem véletlenül, stiláris pragmatizmusból használ-
tuk e helyütt a „szövegmondó", „beszélő", „beszélgetőtárs" kifejezéseket, 
hiszen a konverzációs helyzethez, amelyből az életkép szerzője kiindul, ez a 
szóhasználat a legmegfelelőbb. 

Példaként idézzük fel Nagy Ignác Népiskolai vizsgálat című életképének in-
dító sorait (az írás egyébként az „Életkép az ó-világból" alcímet viseli): 
„Nem ismeri senki Hátráldy Ivó földesurat és táblabírót? Nem. Annál jobb, 
mert hiszen majd megismertetjük őt a nyájas olvasóval, mégpedig minden 
tartózkodás és félelem nélkül úgy, miképp a természet egy gondatlan pilla-
natában megalkotá." Az úgynevezett szerzői többestől eltekintve az itt alkal-
mazott tónus teljességgel megfelel egy fehér asztal mellett anekdotázó úr 
hangvételének, aki egy jellegzetes egyén alakját kívánja felidézni abból a cél-
ból, hogy példázatos rajzával mintegy illusztrálja a maga progresszív felfo-
gását a maradi nemes kifigurázásával, beszélő nevek s egyéb ilyen célú stilá-
ris fordulatok segítségével. E társalgási tónus az informális „politizálás" 
közegéből szól a befogadóhoz, aki mint „jelenlévő" nyilván a hasonlóan gon-
dolkodó hallgatósághoz tartozik, s így vélhetőleg együtt szórakoznak e típus 
nagyon is nyilvánvaló karakterisztikumain. Említhetnénk még ugyanezen 
szerző Az uracs című rajzát is, amelyben ugyancsak a feltételezett olvasó szó-
lítja meg a szerzőt: „ - Kemény tuskóba vágta ön a fejszéjét, hogy legalább 
minden szeplőt kihagyjon rajzából, mert különben baj érheti önt!" 

Más példákkal is élhetnénk, most azonban elégedjünk meg az egyik legele-
venebb életképpel, amely voltaképpen életképfüzérnek is nevezhető. Ves-
sünk egy pillantást Pákh Albert Utazás Debrecenben című munkájára. Pákh 
tevékenysége abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy „megmagyaro-
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sodott" íróként mindvégig bizonyos távolságból szemléli témáit, ragadja 
meg sajátságos környezetét, észleli atmoszféráját. Álneve, Kaján Ábel is jól 
jellemzi látásmódjának sajátságait. Mondhatni, hogy Pákh Albert, aki a Tízek 
Társasága tagja volt, szemléletének elemien ironikus vonásaival egyik lehet-
séges képviselője volt azoknak az irányzatoknak, amelyek az újabb iroda-
lomban ekkoriban kibontakoztak. О volt talán, nem eredetét, hanem habitu-
sát tekintve a legurbánusabb író közöttük - persze nem egészen a szó mai ér-
telmében. A népies-falusi tónus idegen volt tőle, mintha benne Petőfi tehet-
ségének egyik, a költőét ellenpontozó oldala jelenne meg. Az természetesen 
a véletlennek köszönhető, hogy Debrecen-élményük, ha nem is azonos okok-
ból, rokonságot mutat . Bizonyos, hogy kettőjük munkássága nem tartozik 
ugyanabba a minőségi klasszisba, de ez a körülmény nem változtat azon, 
hogy Pákh alkotóerőt bénító betegsége következtében redukált írói tevé-
kenysége így is a humoros irodalom egyik legnagyobb ígérete volt ebben a 
században. 

Pákh írásainak sajátos hangvétele érdekes egyedi jelenség e korszakban. 
Tudjuk természetesen, hogy Jókai és Mikszáth humoros írásai, jelenetei, alak-
jai milyen értéket képviselnek ebben a nemben, s a század második felében 
burjánzó élclapok is egyre markánsabb igényekre válaszolnak az alakteremtő 
és a verbális humor tartományában. Mégis az a szomorú tény, hogy miként 
Csató Pálnak az elbeszélés, a novella megújítása körül szerzett érdemei elhal-
ványultak az idők során, úgy Pákh Albert neve és műve is gyakorlatilag az 
elfeledett értékek egyre porosabb leltárát gyarapítja. E körülmény azért is 
furcsa, mert Gyulai Pál talán a legtalálóbb, legihletettebb portréját rajzolta 
meg a jeles írónak, s mi több, életképeit a Kisfaludy Társaság adta ki, nyilván 
éppen Gyulai kezdeményezésére. Talán hozzájárult e kivételes bánásmódhoz 
- már ami az életképírókat illeti - Gyulai baráti vonzalma is a szomorú sor-
sú humorista iránt, ám róla szóló sorai éppenséggel Pákh művészetének értő 
méltánylójára vallanak. Elmondható tehát, hogy Gyulai kezdeménye nyo-
mán elindult egyfajta kanonizáló folyamat, az azonban jórészt felderítetlen 
okokból nem jutott el az irodalomtörténeti kodifikáció aktusáig. 

Az Egy nap egy instruktor életéből, illetve az Utazás Debrecenben mindenkép-
pen maradandó emléke e jellegzetes műfaj magyarországi történetének. Ez 
utóbbi egyúttal annak a kedvelt témának komikus párja, szatirizáló ürügye, 
amelyet városleírásnak, az útirajz egyik legvonzóbb tárgyának nevezhetünk. 
A fiktív úti beszámoló, amely valóságos élményekből táplálkozik, ősi témája 
a prózai epikának. Az úti beszámolók, naplók, deskripciók általában két 
alaphelyzetet variálnak. Az egyik a világfeltáró szándék ismereteket nyújtó, 
közlő típusa, amely ámulattal tárja elénk az ismeretlent, a másik a távolról, 
hírből ismertnek mérlegelő, helyeslő-kritikai megjelenítése. A tizenkilence-
dik századi, jellegzetes „reformkori" útirajzoknak az utóbbi szándék a leg-
főbb ihletője. Egyébként, mint Bölöni Farkas Sándor észak-amerikai vagy 
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Pulszky Ferenc nyugat-európai, netán Trefort Ágoston oroszországi utazá-
sainak leírása ennek a típusnak a változatai. Mindegyikükre jellemző a szö-
vegalakítás szépirodalmi igénye. Erre a tárgyilagos ismertető törekvésre épül 
a „belső", a honi, mondhatni honismereti tárgyú útirajz, amelyből a humo-
ros-kritikus, szándékát tekintve elsődlegesen szépirodalmi jellegű, ebben a 
tekintetben fiktív elemekkel dúsított deskripció is származik. Ebben a vonat-
kozásban a fővárosi-pesti életképekkel is rokon; az utazás motívumát itt az 
újdondász fiktív helyzete, az egzotikumot szemlélő póz helyettesíti. 

Ha már ilyen részletesen szólunk Pákh Albertről, nem volna tanulság nél-
kül való Gyulai emlékbeszédének néhány passzusára felhívni a figyelmet, 
így jellemzi őt Gyulai: „Mint ember és író a nagyban vagy a nagynak tet-
szőben ösztönszerűleg kereste az árnyoldalt vagy nevetségest, s a kicsinyben 
vagy kicsinynek látszóban könnyen tudott valami érdekest felfedezni." 
Mondhatnánk természetesen, hogy ez a humoros írók alkati adottsága, ám e 
típus Magyarországon meglehetősen ritka, szinte egyedi, csakúgy, mint a 
következő megállapítással jellemzett személyiségtípus: „Elénk érzése volt az 
emberi gyengeségek, úgy a magáé, mint másokéi iránt."9 Mint céloztunk rá, 
már indulásában, személyes helyzetében van valami sajátszerű. A Szepes-
ségben nőtt fel, s így legalábbis a Gyulaitól feltételezett hungarus-tudat és a 
német művelődés kettőssége jellemezte eszmélkedését, ezért lett akaratlanul 
afféle közvetítő a két kultúra között. Petőfi egyik leghűbb barátja, anélkül, 
hogy azonosulni tudna az ő mentalitásával. Ez a részleges kívülállás vezet 
oda, hogy ösztönös kritikai látással mind a hazulról hozott német, mind 
pedig a magyar szellemiség egyes domináns vonásait, az érzelmességet és a 
pátoszt elutasítja, s így az egyéniségéhez leginkább illő világirodalmi példák-
hoz, az angolokhoz fordul: „Az angol humoristák voltak kedvenc olvasmá-
nyai, s épen oly kevéssé kedvelte a német érzelmességet, mint a magyar szó-
nokiasságot." 

Könnyen adódik a következtetés tehát, hogy éppen ez a két tényező, mely 
irodalmunkra leginkább rányomta bélyegét, tehát a terjengős érzelmesség és 
az emelkedett retorika jogosan vált Pákh szatirizáló kedvének céltáblájává, s 
mondhatni - noha erről Gyulai nem szól - e kettő sajátos kombinációja, az ér-
zelmes és emelkedett stílus uralkodott népszerű olvasmányaink tekintélyes 
hányadán. Pákh „viktoriánus" humora azért is jelentős lehetett volna - hi-
szen életműve mennyiségileg oly csekély terjedelmű, hogy nem befolyásol-
hatta igazán hazai szerzőinket - , mert egy más típusú kritikai szemléletnek 
nyitott volna utat. így is feltűnő, hogy a Fiatal óriás című műve, újabb kori 
szépprózánk kibontakozása idején „nem egyéb, mint satirája az akkor diva-
tos magyar regények- s beszélyeknek". Realitásérzéke, egyéniségének polgá-
ri kiegyensúlyozottsága, látásmódjának szuverenitása következtében magá-
tól értetődő közvetlenséggel fordul a közösségi élet alaprétegéhez, a minden-
napisághoz: „hősei a legközönségesebb emberek: egy jámbor és mindennapi 
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szolgálatra kész instruktor, egy városi érzelgő írnok, egy fontoskodó juratus 
és szónokiasan szenvelgő udvarló." Mintha az életkép legsajátlagosabb, leg-
termékenyebb közegébe hatolna. 

A mindennapiság síkja, tehát lényegében a kevéssé heroizálható polgárság, 
a biedermeier kultúra alkotóinak és hordozóinak életvilága az életkép ma-
gyarországi változatának is tárgya, témája, forrása. Mivel ebben a hétközna-
piságban per definitionem a regionális, helyi elemek dominálnak, a nemzeti 
irodalom fejlődésmenetében önálló képződménynek látszik, illetőleg olyan, 
aktualitások körében mozgó beszédnek, amely integráns része lehet ugyan a 
nagyobb fikciós struktúráknak, de önmagában véve, műfajként, autonóm 
formaként aligha értelmezhető. Ilyen fejlődéstörténeti összefüggésben nyil-
ván megállná a helyét ez a vélekedés, valójában viszont a civilizáltabb lét-
modell nagyjából azonos időben jelenik meg a magyarra befolyást gyakorló 
külföldi irodalmakban is.10 így a németben, ahol is a „Lebensbild", a 
„Volksszene", a mi zsebkönyveink, almanachjaink, divatlapjaink (Modeblatt) 
előképeinek tekinthetők.11 Ám más érdeklődésű íróink a francia erkölcsraj-
zokban, városi és falusi jelenetben is bukkanhattak inspiráló témákra (Csató 
Pál), a negyvenes évek anglománjai pedig a francia „rémregény" szcénáinak 
jótékony ellensúlyaként alkalmazhatták ezt a romantikus iránytól korántsem 
távoli, iróniával és humorral szelídített közvetlen életszemléletet, amelyre az 
akkor oly népszerű Bulwer, vagy a Petőfitől és Jókaitól is oly szívélyesen em-
legetett Boz (Dickens) adott példát. 

Ebben a vonatkozásban tehát az életkép a mindennapiság olyan új típusú 
poetizálásának műfaji lehetősége, amely az újabb, polgáriasuk világbefoga-
dás céljait szolgálja. Az életképben testet öltő valóságmegközelítés stiláris 
technikája olyannyira szemlélődésünk részéve, rutinjává vált, az irodalmi áb-
rázolás határain túl is, széles körben használt „megfigyelési" gyakorlattá, 
deskriptív eljárássá, öntudatlanul használt készséggé lett, hogy sem életbeli 
közléseink során, sem pedig irodalmi-stilisztikai tényezőként nem figyelünk 
fel jelenlétére. Pedig a tizenkilencedik század első felében, paradox módon, 
ezt a romantikus stílus keretében kialakult ábrázoló műformát a modern pró-
za fontos eredményének tekinthetjük. Ebből a szempontból Pákh humoros 
életképei, rajzai, kivált ezek angolos, praktikus-ironikus stílusrétege mutatja 
a mindennapiságban rejlő „egyszerűségnek" azt a maga idejében szokatlan-
nak tetsző megnyilvánulását, ami Petőfi zsánerverseinek is meghatározó 
tulajdonsága volt; ez utóbbit az akkori emelkedettebb lírai közízlés nehezen 
fogadta be. Az a sajátlagosan nem népies-pórias, első renden városias élet-
szféra azonban, amely Pákh írásaiban jelenik meg, kevésbé ütközik bele a 
költőiség közkeletű felfogásába, realitássíkja civilizáltabbnak mutatkozik, s 
nyilván a prózai forma, nyelv, tónus is többet enged meg ebben a vonatko-
zásban. 
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Az a szöveg, amely genetikailag a kép-szó megfeleltetésből nő ki, nyilván-
valóan magán hordja a vizuális és a verbális sík kapcsolatának stiláris követ-
kezményeit. Egyike ezeknek - túl az ősibb „emblematikus" kapcsolatokon -
az a sajátos megfelelés, amely a romantika vizuális igényének preferálása és 
a verbális retorika „festői" tartománya között fennáll. Ez a történetileg sze-
rencsés, helyesebben aktuális találkozás nélkülözhetetlen feltétele annak, 
hogy az irodalmi életkép, életképszerű novella vagy hosszabb ilyenfajta epi-
kai konstrukció létrejöjjön és elterjedjen. Ám az is figyelemre méltó, hogy az 
életkép, amely eredetileg képmagyarázó verbális deskripció, szükségképp 
csak potenciálisan tartalmazza a mozgás elemét. A mozgás, a jelzés szintjén, 
az asszociatív mezőben a képnek is alkotó eleme, s többé vagy kevésbé ezen 
a módon kifejezésre is jut: a szövegnek, ha úgy tetszik elbeszélésnek, ha akár 
képi impresszióból indul is ki, domináns eleme a folyamatszerűség, a törté-
nés. Ilyen módon az ismétlődő, a napi, konvencionális mozzanatok is dina-
mizáló tényezőként működnek (például valami rövid utazás, séta „leírása", 
vagy akár a helyhez kötött cselekvés, egy összejövetel bemutatása). 

A deskriptív és az elbeszélő szintek váltakozására a téma úgynevezett 
előrevetített summázatának nyelvi játéka is jó példa (ezzel szívesen él a vik-
toriánus regény is), lássunk egyet közülük az Utazás Debrecenben egyik „feje-
zetének" élén: „Ebben a kegyes olvasó nagyszerű csizmadiát fog, azaz ször-
nyen rászedetik. Álmélkodva tapasztalandja ugyanis, hogy nem utazás Deb-
recenben, hanem tulajdonképpen utazás Debrecenbe foglaltatik. Azon tagjai 
a polgári társaságnak, kik nem tudják a különbséget a ben és be között, nem 
értik tökéletesen e beszédet, min azonban ezúttal nem segíthetünk. - Egyéb-
iránt a második fejezetben beváltandjuk adott szavunkat." A Pákh-féle élet-
képek - de mondhatni ezt általánosságban is - nem azt célozzák, hogy vala-
milyen jelenséget bírálat tárgyává téve, fölényes tekintettel szemügyre véve 
azt egyúttal a nevetség tárgyává tegyék. Van ebben az attitűdben egyfajta 
„kollektív" önirónia is: az a felfogás nevezetesen, hogy a világunkban meg-
nyilvánuló anomáliáknak magunk is részesei vagyunk, ez a furcsa világ a mi 
világunk. Az öntudatra ébredt szemlélődésnek, a környezet, az emberi és tár-
gyi világ együttérző-kritikai elsajátításának mozzanata avatja jellegzetesen 
humoros attitűddé ezt a típusú ábrázolást. Kétségkívül - ha látensen is - az 
úti beszámolók és útinaplók tanulságai is leszűrődnek ebben a megjelenítési 
módban, a hazai elmaradottság érzékelésében (vagy egyszerűen a külön-
bözőség tudomásulvételében). Összehasonlítási alapul szolgálhatnak a fej-
lettség külhoni példái, hiszen íróink mindegyikének aligha adatott meg a 
szélesebb körű tapasztalat ezen a téren. Talán még ennél a tényezőnél is fon-
tosabb ez e műformából merített elbeszélő technika, melynek segítségével a 
külhoni utakról szóló beszámolók példájára kifejezetten hazai felfedező ka-
landok állnak elő, a hazai viszonyok sajátos terra incognitaként történő téte-
lezése nyomán. 
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E gondolatfutam akár túlzásnak is tetszhet a sok tekintetben szerénynek 
mondható szórakoztató írások kapcsán. Ám az irodalmi kultúra jellemzésé-
nek csak egyik lehetséges tárgya a kiemelkedő alkotás; ez maga is vissza-
megy azokra a lehetőségekre, tárgyakra, szemléleti tényezőkre, melyek 
előzőleg vagy saját idejükben adottak voltak. Az életképek a világérzékelés 
sajátos képződményei azon a szinten s olyan mélységben, ahogy az ilyen 
módon szerveződő szövegekben érvényre juthatnak. Beszélhetünk ugyan 
szövegekről, melyek lebontása, dekonstrukciója nyomán megállapíthatóak 
lennének a szövegtestet alkotó stilisztikai-retorikai elemek, tények és felté-
telek, tehát a képződményt alkotó, egymással viszonyban álló konstrukció 
összetevőinek összege. Mi azonban elsősorban a szövegen kívüli, a szöveget 
(szövegeket) létrehozó személy késztetéseit, motivációját szeretnénk szem-
ügyre venni, tehát a kifejezésre irányuló óhajt, a szöveget alkotó akaratot -
amely nélkül egyébként a szerény életkép, vagy bármely más mű, netalán re-
mekmű sem születhetne meg. A környezet - ha úgy tetszik, a szűkebb vagy 
tágabb haza - megjelenítése olyan mozzanat, amely egyfajta öntudatra tá-
maszkodik. Ebben óhatatlanul megmutatkozik némi ideologikum is, olyan 
közösségi akarat, amely ismerni és birtokolni akarja életvilágát. 

Az önmagára, környezetére ismerő személy az életképek olvasói táborá-
ban helyezkedik el. Az életkép műfaj szerepét, célzatát Nagy Ignác az 
Athenaeumban megjelent egyik életképe bevezetőjében a következő módon 
írja le: „Napi eseményeken kívül, melyek a fővárosi általános szellemet majd 
határozottabb, majd tágabb értelemben jellemzik, nem lesz talán érdektelen 
e helyen fölváltva néha a lakosság külön osztályából egész életrendszeri váz-
latot emelni ki, s így lassanként a fővárosi életet változatos árnyéklataiban 
némileg megismertetni." Az első olvasatkor feltűnik, hogy a szerző milyen 
magától értetődően nevezi fővárosnak az 1841-es Pest-Budát, noha e váro-
s(ok) státusa ekkor még korántsem volt egyértelmű. Sokkal fontosabb azon-
ban az a körülmény, hogy a fővárosi „általános szellemet" igyekszik bemu-
tatni, továbbá a lakosság „külön osztályairól" szól.12 Az utóbbi mozzanat, 
anakronizmussal élve, akár szociológiai törekvésnek is nevezhető, s ezért 
ebben a minőségében akár az irodalmi szociográfiára is utalhatna. Nyilván-
való, hogy ebben az esetben, a főváros jellegzetes alakjainak bemutatásakor, 
nem feltétlenül a szociális érzékenységnek nevezett jelenségről van szó (noha 
ez sem ritka az életképírók körében), hanem olyasfajta törekvésről, melyet 
„honismereti" indítékként emlegethetnénk. 

Ebben az összefüggésben említhetők azok az írások, melyek például a Tu-
dományos Gyűjteményben láttak napvilágot, s egyként feltérképezték a hazai 
tájakat, történeti emlékeket, várakat, várromokat, jeles épületeket, gyűjtemé-
nyeket stb. Mondhatni, hogy ezeknek a közleményeknek sokat köszönhet a 
folklór, a régészet, sőt a művészettörténet tudománya is. Ezek a leírások 
azonban állóképek, illusztrációk a tudomány alakuló szövegeihez. A múlt 
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birtokbavételének az igénye nyilván rokon a jelen felfedezésének igényével. 
A „honi" tudomány és a hazai életet bemutató irodalom (irodalmi-publicisz-
tikai konverzáció) olyan szimbiózisa ez, amely motiváló tényezőként kimu-
tatható Jókai regényeiben is, mégpedig nemcsak a pályakezdés idejében.13 

Még Mikszáth számos munkájában is tetten érhető a hon kevéssé ismert 
tájainak-vidékeinek, jellegzetes embertípusainak ilyen célzatú bemutatása. 
A romantikus irodalmi gyakorlat kuriozitás-effektusa is hozzájárul e törek-
vések sikeréhez. így nem meglepő, hogy még a szerényebb képességű élet-
képírók többnyire humoros, olykor riasztó-elborzasztó szándékú deskrip-
ciói, novellisztikus rajzai is nemcsak bemutatnak, hanem esetenként fel is tár-
nak egy sajátos életvilágot, beleolvasztva textusaikba annak objektivációit, 
tárgyi elemeit. 

Az életkép a folyóirat-irodalom egyik produktuma, már ez a tény is jelzi 
népszerűségét. Igényt gerjeszt és igényt elégít ki. Mondhatni természetesen, 
hogy valamiféle igény, közösségi és egyéni szinten mindig jelentkezik, ám 
egyáltalán nem mindegy, hogy az igény miként manifesztálódik, s milyen 
lehetőségek (fórumok) biztosítják kielégítését. E területen a polgáriasuk saj-
tó- és kiadási viszonyok „professzionalizálódása" fordulatot idéz elő mű és 
közönség viszonylatában. A növekvő publikum keresletet indukál, az iroda-
lom pedig - akár akarják a szerzők, akár nem, de hát többnyire akarják -
belekapcsolódik ebbe a viszonyba, s kölcsönhatásba lép a megrendelés és 
teljesítés eme újkori mechanizmusaival. Nem pusztán egzisztenciális, vagy 
némileg durvábban: üzleti kapcsolat ez, de mindenképpen együtt jár annak 
tudomásulvételével, hogy ami eszmékben, társadalmi indítékokban, olvas-
mányokban, ízlésben és vonzalmakban valamilyen módon aktuálisnak, kor-
szerűnek számít, az óhatatlanul beépül a művek szövetébe, s így befolyásol-
ja motivikáját, hangnemét, cselekményszövésének módját, az ebben a kor-
szakban (nevezzük akár a reformkor, a romantika vagy a biedermeier idejé-
nek) még meglehetősen tagolatlan közkultúra részeként. 

Mindaz, amiről szó esett, korántsem a magyar irodalom kizárólagos tulaj-
donsága. Az életkép műfaj, ha szabad így mondani, nemzetközi hagyományt 
és modellt követ. Hagyománya ott gyökerezik a régi Spectator-típusú folyó-
iratokban, a különböző morális kiadványokban. Kétségtelen, hogy az újság-
és folyóirat-kultúra általánossá válása bővítette a professzionális igyekezetű, 
mozgékonyabb gondolkodású, a polgáriasuk sajtóviszony okkal rokon-
szenvező (avagy egzisztenciális okokból ezeket tudomásul vevő) szerzőket. 
Az újabb francia és angol regényírók (Sue, Dickens) mellett a főbb minták 
nyelvi, földrajzi, kulturális okokból a közvetlenebbül ismert német fejlemé-
nyek. Ez utóbbi vonatkozásban a német-osztrák kiadványok adnak közvet-
len és gyakorlatias ösztönzést, nem kisrészt a pesti német kulturális sajtó 
közvetítésével. Humoros válfajainak tematikájára, hangnemére bizonnyal 
hatással voltak például Moritz Saphir írásai, pesti felolvasásai, s lehetne so-
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rolni egyéb példákat, a német nyelvű irodalommal, sajtóval való kapcso-
latokat (többek között Frankenburg és Nagy Ignác esetében). Az életkép 
azonban éppen alaptulajdonságainál fogva, lényegét tekintve az eredetiség 
lehetőségét, tényét hordozza magában.14 

A lokális, konkrét tárgy az életkép műfaji alapkövetelménye. Ebben a sajá-
tos esetben a külföldi, világirodalmi, vagy ha úgy tetszik nemzetközi hatás 
automatikusan helyi-nemzeti tematikába transzformálódik, hiszen azt a fel-
adatot kell teljesítenie, hogy a maga különös közegét jelenítse meg, s azt a 
publikumot szólítsa meg - közös tapasztalat alapján - , amely ebben a közeg-
ben él.15 így aztán lehet a külső forma, a csevegő-konverzáló szövegtest, a 
hangnem hasonló, vagy szinte azonos, a tárgy lényege szükségképpen kü-
lönbözik, mint ahogy a konkrét személyiségek is eltérnek egymástól, bár-
mennyire közös a séma vagy formula, amellyel önmagukat karakterizálják. 
A magyar irodalom (de megkockáztatható a feltételezés, hogy minden kibon-
takozófélben lévő irodalom) számára a maga közegének, társadalmi létének, 
mindennapiságának „önarcképe" igen fontos hozzájárulás önálló világa meg-
teremtéséhez. Kiváltképpen a széppróza köszönheti hitelesebbé váló társa-
dalmi-nemzeti arculatát e sajátos, s nem mindig kellően megbecsült műfor-
mának. A maga korában azonban kétségtelenül kedvelték, hiszen aligha csak 
a megfelelő kiadványcím alkalmi ötletéről árulkodik az Életképek elnevezés, 
hanem egy olyan vonzalomról, amelyben benne foglaltatik a termékeny foly-
tatás sejtelme.16 

Az életkép műfaj tehát, egyik fontos funkciójában nem más, mint a roman-
tikus emelkedettség, stilizáció, retorika egyfajta ellensúlya, korrigáló ténye-
zője. A reális életszféra szerepére vonatkozólag érdemes egy távoli példával 
élni. Köztudott, hogy Jane Austen, a kitűnő angol nőíró vidéken, egy nem túl 
jelentős településen élte le alkotói életét, s anyagát ebből a körből merítette. 
Magyarországon ismeretlennek számított igen sokáig, mígnem 1934-ben a 
Budapesti Szemle közölni nem kezdi a Pride and Prejudice (Büszkeség és 
balítélet) című regényét Bennet-család címen. Hevesi Sándor, az ismertető-
bevezető szerzője s egyben a m ű fordítója idézi Walter Scott Jane Austenre 
vonatkozó nagyon tanulságos véleményét: „Ez a fiatal hölgy a mindennapi 
élet bonyodalmait, érzéseit és alakjait olyan tehetséggel festi, hogy ennél csu-
dálatosabb dolgot még sohasem láttam. A nagy handabandát én is tudom 
úgy, mint bárki más. De az a finom érzék, amely az igazság erejével tudja ér-
dekessé tenni a köznapi dolgokat és embereket: - nem adatott meg nekem."17 

E minősítésben bizonyára benne foglaltatik Walter Scott alkalomhoz illő sze-
rénysége, de talán meghúzódik mögötte az úgynevezett nagyromantika ön-
kritikája is. 
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1 Életkép = genre (francia). Előfordul a 
festészetben és az elbeszélő költészetben is. 
Többnyire derült, humoros, néha ironikus. 
SZINNYEI Ferenc, A magyar életkép irodalom, 
Akadémiai Értesítő, 1921; GALAMB Sándor, 
A rajzforma fejlődése elbeszélő irodalmunkban, 
Budapesti Szemle, 1925. 

2 Az életkép műfajról poétikai definíció 
akad ugyan, de funkcióival alaposabban nem 
foglalkozott az irodalomtudomány. A lexiko-
nok a zsánerhez sorolják, bizonyos élethűsé-
get tulajdonítanak neki - humoros-ironikus 
tónust emlegetnek - , ebben a vélemények 
egyöntetűek. Főként prózai műfajként jelölik 
meg. Mindez természetesen igaz, de nem ele-
gendő. A különböző műfajokat tárgyaló, 
főként korszakokkal foglalkozó, leíró szám-
bavételük szempontjából a magyar irodalom-
ra vonatkozóan még mindig a legbőségesebb 
anyaggal szolgál SZINNYEI Ferenc, Novella-
és regényirodalmunk a szabadságharcig (1-2) 
című monográfiája (1925-26). 

3 A műfaji kapcsolatok vonatkozásában 
említhetők Honoré Daumier litográfiái. A vá-
rosi életet karikírozó rajzok előrevetítik a 
később megmutatkozó meghökkentően mo-
dern problematikát. Erre a fejlődési irányra 
példa a művész festménye a harmadik osztá-
lyú vasúti kocsi utasairól, mely a „lonely 
crowd", a tömeges magány érzését jeleníti 
meg. H. W. JANSON-Anthony F. JANSON, 
History of Art, New York, 1997, 681. 

4 Northrop FRYE az Anatomy of Criticism 
(New York, 1966) című kötetében (magyarul 
A kritika anatómiája, 1998, ford. SZILI József, 
41^9 . ) mitikus archetípusokra vezeti vissza a 
„komikus fikciós módot". Példái szerint ez a 
felfogás érinti leginkább (éppen Dickens em-
legetésével) az újabb próza e körbe tartozó 
jelenségeit. 

5 Lutz DANNEBERG, Darstellungsformen 
in Geistes- und Naturwissenschaften (= Geist, 
Geld und Wissenschaft), Suhrkamp, 1993. A ki-
fejezés „művész isége" nemcsak irodalmi 
tényező. A retorika terminus használatáról: 
„Der Ausdruck »Rhetorik« hat sich in diesem 
Zusammenhang in der angloamerikanischen 
Forschung eingebürgert, ohne daß immer 
deutlich wird, was darunter zu verstehen ist." 
Ez persze más terminusokról is elmondható. 

6 MARTINKÓ András, A prózaíró Petőfi és 
a magyar prózastílus fejlődése, 1965. 

7 Azzal, hogy miért a komikum az ún. va-
lóságos élet igazi megnyilvánulása, már Köl-
csey is foglalkozott. Az esztétikának Ariszto-
telész óta érdekes kérdése a komikum mint a 
tragikum párhuzamos, illetve kiegészítő ele-
me. A maga idejében Bergson elmélete gyako-
rolt nagy hatást a komikum teóriájára. A ma-
gyar szakirodalom ritkán említi, noha jó kriti-
kai rostája e kérdéskörnek SZEMERE Samu 
Szellemesség és komikum című tanulmánya, 
Budapesti Szemle, 1933, 41-67. 

8 Rendszeresen, az egyszerű formáktól a 
bonyolultakig tárgyalja a komikum kérdéseit, 
a tárgyi megjelenéstől az ontikus rétegekig 
Nicolai HARTMANN Esztétikájában (ford. 
BONYHAI Gábor), 1977, e vonatkozásban a 
„lelepleződést" jelöli meg döntő mozzanat-
ként. 637-707. 

9 GYULAI Pál, Emlékbeszédek, 1914, 1. 
31-49. 

10 A fikció és a történetírás viszonyáról, 
egyáltalán a „történetmondásról" lásd Paul 
RICOEUR, Válogatott irodalomelméleti tanulmá-
nyok, 1999, 353-373. Ebben az értelemben a 
történész és az író munkája érintkezik. A „le-
írás" mint önálló közlési aktus - nyilván mint 
részletkérdés - sem itt, sem más helyen n e m 
szerepel. 

11 Általánosabb jelenségről lévén szó, e 
motívumok más irodalmakban is előfordul-
nak. Lásd BARÓTI Dezső, A francia biedermeier 
problémájáról, Helikon, 1-2, 1991. A „Goût 
prudhommesque" fogalmával kapcsolatban 
utal M. Joseph Prudhomme-ra , H e n r y 
Monnier karikaturista egyik figurájára. 

12 Bizonyos értelemben hatottak életképe-
ink stílusára az akkor nagyon népszerű, Pes-
ten is sokszor megfordult Moritz Saphir hu-
moreszkjei. Lásd Sprichwörter und Redensarten 
aus dem Biedermeier. Prosatexte von Moritz 
Gottlieb Saphir (1795-1858), hg. und eingel. v. 
Wolfgang MIEDER, Wien, 1998. 

13 SÁNTA Gábor, A XIX. századi irodalom 
Budapest-képe, It, 1999, 2,190-216. 

14 NÉMETH G. Béla, Életképfonna és regény 
(= Küllő és kerék), 1981. 

15 IMRE László, Műfajok létformája a XIX. 
századi epikánkban, Debrecen, 1996,177-197. 

357 



WÉBER ANTAL 

16 Az Életképek a reformkor világából című 
kiadvány (összeállította és az utószót írta 
LUKÁCSY Sándor, 1958) bemutatja e műfaj 
jeles - és kevésbé jeles - képviselőit. Érdemes 
a neveket felsorolni: Garay János, Nagy Ignác, 
Pongrácz Lajos, Frankenburg Adolf, Sziglige-
ti Ede, Gaal József, Pákh Albert, Bangó Péter, 
Lakner Sándor, Irinyi József, Vas Gereben, Pa-
jor István, Szegfy Mór. Ilyenfajta írásokat az 

Athenaeum, a Regélő Pesti Divatlap, illetve a 
Pesti Divatlap, a Honderű és az Életképek egy-
aránt publikált. E műforma sajtóhoz való vi-
szonyáról, francia vonatkozásban, röviden 
megemlékezik HÄUSER Arnold (A művészet 
és irodalom társadalomtörténete, 2, 198-200.). 
Főként az „újsütetű" közönségről s az újsá-
gokban megjelentetett tárcaregényekről szól. 

17 Budapesti Szemle, 1934, 210-211. 

358 


