
N A P K E L E T 

KÖLTÉSZETÜNK FORDULATA A MÚLT SZÁZAD 
UTOLSÓ HARMADÁBAN. 
(Második, befejező közlemény.) 

VII. 

Akiegyezés után az új romanticizmussal párhuzamosan nagyobb hul-
lámcsapásokat ver a realista mozgalom is. De míg a romantikus 
modor lassan elcsöndesedik, s egyedül a lírában érezteti tovább is 

erejét, — a valószerűségre való törekvés egyre jobban megerősödik, s a 
század végén szinte egyedül uralkodóvá lesz irodalmunkban. 

A realizmus jelszava és gyakorlata voltaképen nem ennek az iro-
dalmi korszaknak újítása. Már az úgynevezett népies-nemzeti költészetünk 
is sürgeti az egyszerűség és egyénítés elvét, sőt részben meg is valósítja. 
Petőfi és Arany költészetében, Kemény regényeiben, Gyulai és az ötvenes-
hatvanas évek novellistáinak műveiben egyre inkább érvényre jut a való-
szerű ábrázolás. Ez a realizmus azonban — bár egy-két kitünő terméket 
létre is hoz —, míg egyfelől a gyakorlatban nem válik teljesen általánossá, 
addig másfelől még vagy kelleténél tartózkodóbb s az emberi élet telijébe 
nem markol elég merészen, vagy pedig ha bátrabb lendületre szánja el 
magát, könnyen esik vissza a romantika szertelenségeibe. Az igazi, a hatá-
rozott realizmus csak a kiegyezés után jut diadalra, természetesen erősen 
ösztönözve az általános európai fejlődéstől. 

A magyar realizmusnak azonban vannak a nyugatitól némikép meg-
különböztető vonásai is. Ezek közül egyik legfeltűnőbb, hogy aránylag rit-
kán jut a naturalizmus szélsőségeibe. Az emberi megnyilatkozásoknak fizi-
kai rugóit természetesen a mi íróink is számon tartják, azonban az ember-
ben ritkán látnak pusztán állatot, s ritkán tekintik lelkét pusztán termé-
szeti erők mechanikus kereszteződésének. A faji, leszármazási elmélet a mi 
íróinkban is visszhangot ver, de természettudományos vonatkozásaik és 
világnézetüknek természettudományos megalapozottsága aránylag cseké-
lyebb. Második figyelemreméltó sajátsága a magyar realizmusnak, hogy ez 
írói irány legkönyörtelenebb logikus következményéig, az impassibilité 
elvének gyakorlati alkalmazásáig is ritkán megy el. Az írónak hideg szen-
vedélytelenségére, teremtett alakjai mögött való szinte láthatatlan elrejtőz-
ködésére, ami különösen a francia realizmusban éri el legkövetkezetesebb 
megvalósulását, a magyar irodalmunkban kevésszer találni példát. S érdekes, 
hogy bár prózaíróinknak stílusára a francia irodalom van a legnagyobb 
hatással, az ábrázolásnak kedéllyel telítettségére főként az angol, s némi-
leg még az orosz realizmussal mutatnak közelebbi rokonságot. Itt termé-
szetesen mint okra, egyedül faji megalkotottságunkra mutathatunk. 
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A realisztikus kifejezési móddal együtt járnak — ha nem is teljesen 

egyértelműek vele — bizonyos párhuzamos jelenségek, bizonyos stílustulaj-
donságok és költői fogások, amelyeket legjobban impresszionista sajátsá-
gok neve alatt foglalhatni össze. E tulajdonságokra kiegyezés előtti irodal-
munk alig mutat példát. 

Ilyen érdekes fordulat történik a költői leírások terén. Régi irodalmunk 
a tájakat, természeti jelenségeket, épületeket stb. szerette kényelmesen, 
szélesen leírni. Pontos és plasztikusan kidolgozott hasonlatokból, szemléle-
tes megszemélyesítésekből, cselekményszálra fűzött megfigyelésszemekből 
rakódott össze az ábrázolt kép. Nagyjában — persze talán öntudatlanul — 
Lessing elméletének tanítványai voltak. Legfényesebb példái e régies 
magyar leíró művészetnek Petőfi és Jókai leírásai, de Gyulai novellái-
nak egy-két hangulatos képe sem igen marad mögöttük. Az új leírás ezzel 
szemben rövidebb, sietőbb, nem sokat gondol a cselekményszerűséggel, nem 
dolgozik aprólékos színfelrakással, hanem gyorsan veti oda színfoltjait, 
és mintha az impresszionista festészet irodalmi párja akarja lenni: a ter-
mészetnek nem állandóbb, hanem csak pillanatokig élő optikai vagy akusz-
tikai megnyilatkozásait rögzíti meg. Hasonlítsuk csak össze e két írói 
modort egy-két példával. Gyulai gyönyörű novellája, az Egy régi udvarház 
utolsó gazdája, szép, kényelmes leírással kezdődik. El van itt mondva, 
hogy általában mi az az udvarház, azután hogy Radnóthyé hogyan van 
fölépítve, azután az udvar, a konyhakert, a díszkert, az alsó udvar: mind 
részletezően, szinte kimerítően. De még Beöthy Zsolt is, akiben mint szép-
íróban a régi és új sajátságok keverve mutatkoznak, s éppen ezért igen 
érdekes átmeneti jelenség, — még ő is milyen részletező leírást nyujt a, 
Biró Mártonban: 

„ . . . rút , szeles, viharos idő volt és az égen úgy hajtották egymást a 
a felhők, mint valami füstgomolyok. Komor tekintetet vetettek le a ködbe-
borult földre, mígnem az ő könnyük is megeredt fölötte és elsírták magu-
kat. A nyugati égen nagy ritkán egy helyen szétoszlottak a felhők, mintha 
valaki onnan felülről le-letekintgetett volna, hogy milyen képe van a világ-
nak odalent? De csakhamar beborult és tovább esett. A vizes föld messze 
csillogott és visszaverte az ég szomorú képét. Néha úgy teszett, mintha 
elállt volna az eső és szél fütyölt végig a falun; de csak megint rájött 
azután és csapódott az ablakomhoz. Tompa, egyhangú zúgás töltötte be a 
levegőt, melyen csak olykor-olykor nyargalt át egy-egy füttyel á szél. Néha 
egy menekülő madár nagy zajjal ütődött ablakom üvegéhez, vergődött ott 
egy keveset, míg szárnyai ellankadtak, ereje kimerült, leesett a sárba, vízbe 
és isten tudja, hogy mi lett belőle. Hol közelebbről, hol távolabbról hallat-
szott, amint az üres, teli vizes edényeket hurcolták ki s be az átázott leányok 
és mindig rikkantottak egyet-egyet, amint szaladtak velök födél alá. Egypár 
szegény parasztembernek halaszthatatlan dolga volt; azoknak minden lépé-
süket hallani lehetett, amint a csizmájuk belemerült a lucsokba. A házak 
és fák köröskörül csak úgy látszottak ki a ködből, mint a régi órák meg-
homályosodott üvegfedőjük alól." (168—169. 1.) 

Vessük ezzel össze az új irány egyik legpregnánsabb írójának, Petelei 
Istvánnak egészen találomra kikapott egyik leírását: 

„A csónak csíkot hasít a vízen, amint megtaszítja. Az acélbarna 
tükrön át a leveles, bogos hinár látszik a sáros fenékről. Gyenge fodrok 
úsznak a síkon. A nád tövén réce csusszan végig s átlátszó szárnyú lepke 
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siklik el, megérintvén a víz felületét. Vakkanás hallszik messziről. A hód 
szalad át egyik nádcsomóból a másikba. A sás suhog. Glu, glu. . .” 

Ez impresszionista hajlandóságnak egyik következménye, hogy meg-
figyeléseik közlésekor íróink különös gonddal azokat a mondatrészeket 
emelik ki, amelyek az általános faj- vagy cselekvésfogalmat az egyediség, 
egyszeriség vagy pillanatnyiság ismertető jegyeihez közelítik. Ilyen mon-
datrész a módhatározó, de különösen a jelző. Mert hiszen éppen a jelző az 
a szó, amely a főnévnek általános jelentését meg képes szűkíteni. Érdekes, 
hogy kiegyezésutáni prózairodalmunknak ez ösztönös tendenciája milyen 
tudatossá vált Tóth Bélában. Van egy igen jellemző tárcacsevegése, amely-
nek ez a címe: Zöld. Az író kint sétál a tavaszi pompában fürdő Margit-
szigeten, és azon elmélkedik, hogy milyen szegény a nyelv a természet vég-
telen árnyalatainak kifejezésére: 

„lm, itt előttem ez a sziget, vegetációja pünkösdi ünneplőjében és ennek 
az ezernyi-ezer pázsit-ékességnek, galypompának, bokor-dísznek a leírására 
csak ez az egyetlen egy nyomorult szavam van: zöld. Határos 
a némasággal, amire kárhoztam; egy csöpp vízzel kell kifejeznem 
a tengert, egy sapka széllel a levegőeget, egy nyikkanással beethoveni 
szimfóniát... Mennyi zöld ezen az egy fán, a világosság és árnyék, a moz-
dulatlanság és remegés, a zsenge hajtások és a kész levelek adott faktorai 
által képezve. Látni bírom, kifejezni nem. Tapogatódzom a hasonlatok 
után, hogy nevet bírjak adni csak egypár nüánsznak: malachit, napsütött, 
tengermély, smaragd, levelibéka háta, krizoprasz, bronzrozsda, kolibri-toll, 
klorofill-sejtek nedves csillogása mikroszkóp alatt; alkonyi ég az óceánon, 
mikor a végtelenség kékjébe belekeveredik a sárga napfény; sötétben vilá-
gító macskaszem, a szentjánosbogár kis lámpása az alvó bokor alatt, gyé-
mánt villanásában az a szivárványból lopott egy sáv, Claude Lorrain erdei 
levegőjéből egy tónus, a Balaton októberi délután Badacsonyról... Zöld, 
zöld minden és mentől több hasonlatot keresek, annál erősebben szól rám 
a névtelennek maradt sok ezer: Hát mi? Hát én? Nekem miért nem adsz 
nevet ?” 

S itt derül ki igazi oka az irodalmi synaesthesisnek, annak a saját-
ságnak, amely különböző minőségű érzeteknek, elsősorban a látásnak és 
hallásnak összevegyítésével egymást hívja segítségül a valóság-élmény pon-
tosabb kifejezésére. E sajátság legmodernebb költészetünkben (például Ady-
ban) fejlődik ki még erősebben, de irodalmi értelme már itt lelepleződik. 
Halljuk csak Tóth Bélát tovább: 

„Óh, ha lehetne a színeket hallani is! Ha a fül masinájának nem volna 
túlságosan légies az a sok billiom rezgés s ezt a zöldet mind nemcsak lát-
nám, de hallanám is! Egy óriási orkesztrum szimfonikus zenéje, amelyből 
kiismerem az egyes szólóhangokat, amint összefűződnek, egymásba folynak 
üde, világos, tiszta, ifjú harmóniába. Íme ez a sötét, komoly fenyő, lombjai 
bús árnyékával, de duzzadó fiatal erejében, talán ő ennek a zenekarnak 
az alaphangja, mély, széles tónusával; a kontra C, fundamentuma az ezer 
pillérrel, ívvel, cikornyával fölébe épülő architekturának. A röpkerajzú 
csúcsok, gót rózsakeresztek és szögletes körvonalak: a vágtató hegedű-
hangok: bizonyosan ez a világos, selyem leveleit hintáló nyárfasor. A fuvola 
lágy szava ez az ezüstös zsenge olajfa, a felharsanó rézhangszerek ez a 

1 Őszi napsugár, az Az én utcám (1886) c. kötetben. 
57* 
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kiabáló zöldségű gyep, a vadászkürt búgása a csalit sötétsége, az oboa ez 
a méla kőris, a gordonka a puszpáng, a fagót az ecetfa, a dobok és réz-
tányérok lármája pedig ez a rikítózöld kis rétség.. ,"2 

Íme, itt van a magyarázata annak, hogy miért látunk a magyar stílus-
ban éppen a reálizmus idején egy bizonyos jelző-kultuszt felvirágzani, ami-
kor is a mondat architekturája tekintetében éppen e legalacsonyabbrendű 
elem válik a stiláris gond dédelgetettjévé, s így mintegy a mondatrészek 
proletárja gyakorol diktatúrát a mondat felett. 

VIII. 

A realizmus főképen a prózai elbeszélés terén éli ki magát. Ez egészen 
természetes jelenség, hiszen a verses külső forma nyűg a számára, a drámai 
forma pedig bizonyos stilizáló összeszorítottságot, valami kiterveltebb válo-
gatását követeli meg az ábrázolandó életnek, mint a regény vagy novella. 
Persze ez nem annyit akar jelenteni, mintha a realizmus nem hozott volna 
létre a maga számára külön drámai stílust is, hanem csak annyit, hogy 
a naturalista elveknek adaequatabb kifejezője az epikus, mint a drámai 
ábrázolás. Azonkívül az elbeszélő forma arra is legalkalmasabb volt, hogy 
a kornak szociális felfogása és egész világfelfogása szélesebb bemutatási 
területet nyerjen. 

Az elbeszélő fajták közül a legterjedelmesebb, a regény, feltűnő forma-
változásokat mutat. Az új regényt két fővonás különbözteti meg a régebbi 
regényektől. Az első, igen jellegzetes fordulat, hogy a mese háttérbe lép a 
pszichológia mögött. Mintha az új nemzedékből lassan kihalna a Lust zu 
fabulieren, regényeiknek alig van meséje, s színes és változatos esemény-
sor helyett egészen egyszerű cselekménnyel elégszenek meg; a meseszövés 
gondja helyett a főfigyelem a lélekanalizisre fordul. S itt nem is a leg-
felötlőbben ellentétes írói egyéniséggel, a gazdag képzeletű, tarkán mesélő, 
de gyenge lélekábrázoló Jókaival kell őket összevetni, hanem akár a régi 
irodalom legmélyebb pszichológusával, legfinomabb lélekelemzőjével, Ke-
mény Zsigmonddal. E nagy regényíró is, kinek pedig főereje az analizisben 
van, kora regényirodalmának szokását követve, boncolgatásait igen változa-
tos cselekménybe szövi bele. Az újak kezében azonban ez a tarka hím 
lefoszlik, s érdeklődésüknek, ábrázolásuknak szinte egyetlen gondja az 
emberi lélek marad. E változás természetesen nem történik egy csapásra, 
hanem igen érdekes átmeneti jelenségek figyelhetők meg. Pusztán egy példa 
legyen itt megemlítve, amely az új és régi stílust világosan elválasztható 
összetételben mutatja. Ifjabb Ábrányi Kornélnak Edmund párbaja című 
regénye szinte a túltengő analizis irányában indul meg, de közepe táján 
mese-regénnyé, és titokzatos, a kriminalitás határát érintő, majdnem 
monte-cristói fogásokból összerakott csinálmánnyá válik. A század utolsó 
két évtizedének regényei azonban már majd csupa elemző művek, s a nagy 
regényírók közül a mese érdekessége pusztán Mikszáth Kálmán gondja 
marad. 

De természetesen az új regény sem tud mellőzni valamiféle mese-

2 Tárcalevelek. Budapest, 1892. 
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szálat, neki is szüksége van valamire, amire felaggathassa analitikus meg-
figyeléseit. Az új regénynek cselekményfonala azonban — és itt van a máso-
dik főkülönbség a régi iránnyal szemben — szigorúan egyszálú, s nem több 
széteső ágból szövött. A régi regény meséje majdnem kivétel nélkül több 
forrásból fakad, hogy azután egymás mellett kanyarogva, vagy egymást 
keresztülszelve, a vége felé szakadjon egybe. Az új regény ere magányosan 
vándorol, mellékágai nincsenek, s amint nem több forrásból buggyan elő, 
nem is szakad több ágra széjjel. S ez az a fordulat, ahol a modern regény 
a novella felé hajlik. A kényelmes, széles ábrázolású régi regény helyébe 
a szinte epizódmentes, egységesebbre markoló új elbeszélő modor lép.3 Itt 
is vannak átmeneti jelenségek. E tekintetben érdekes Beöthy Zsolt regény-
írói működését vizsgálni. Kálozdy Bélájában (1875) a mese általában egy-
vonalúan megkonstruált, de a vége felé az egyik szereplőcsoportnak 
(Hajóséknak) története az új modor gyakorlatánál szélesebbre terül, a 
mellékalakok meg a mű elejétől végéig körülményesebben és több gonddal 
vannak kidolgozva. 

Lassan-lassan azonban egészen győz az új stílus, s legvégső és leg-
művészibb kifejlődését Herczeg Ferenc és Gárdonyi Géza regényeiben lát-
juk. Mind a ketten érdekes fogással viszik keresztül ezt az erősebb egy-
ségbeszorítást. Herczeg legtöbbször úgy csoportosítja történetét, hogy fő-
alakjával mintegy karonfogva sétáltat meg bennünket az ábrázolandó ese-
ménysoron keresztül, mindenről olyan sorrendben értesülünk, amint a hős 
értesül róla, mindenből annyit látunk és akkor látunk, amennyit és ami-
kor a hős láthatott belőle. Ez erősen centripetális hatású modor mellett 
Gárdonyi többször egy másik hasonló hatású fogással is dolgozik: ő meg 
néha már annyira viszi az események összemarkolását, hogy egy-két 
regényében visszatér az ősi novella-stílushoz, és magával a hőssel 
mondatja el — még pedig együltőhelyében — élményeit. 

A többi e korbeli regényíró is — ha nem is ilyen tisztán — rendesen 
e tipusok valamelyike felé hajlik, s ismét egyedül Mikszáth az, aki 
távoltartja magát tőlük. Regényeinek meséjét szétteríti, nem törek-
szik a modern komponálási módra, azonban — s ez is igen figyelemre-
méltó! — szétágazó meseszövése a régi stílustól is különbözik. A régi regény 
több mederből futtatta össze az elbeszélés folyamát, de az egyes ágakat 
művészi módon kényszerítette gátakkal mederbe, — Mikszáth meg engedi 
őket szeszélyesen szertebarangolni, máslikat vetni, meg újra a főmederbe 
visszakanyarodni. A régi regény sok nehezékkel dolgozott, de kiegyen-
súlyozta őket, — Mikszáth tűri, hogy szeszélyesen ide-oda billegjenek. 
Kritikánk és irodalomtörténeti megítélésünk szereti ezt komponálásbeli 
tudatlanságnak bélyegezni. Lehet is, hogy igaz, de mindenesetre feltünő, 
hogy ez a laza kötési mód Mikszáth részéről mennyire elvileg megalapozott, 
hogy mennyire tudatosan fakad abból, ahogyan ő a realizmus elvét értel-
mezi. A Noszty-fiú esete Tóth Marival című háromkötetes regénye utó-
hangjában azt mondja, hogy „úgy a színpadi, mint az elbeszélői témáknak 
még mindig jobban kell közeledniök az élethez, lehányván azokat a békó-
kat, melyeket az esztétika az öreg témákra azoknak a gyermekkorában 

3 E változást Gyulai finom formaérzéke veszi észre a leghamarabb. Tolnai Lajos 
Az urak és Beöthy Zsolt Biró Márton c. regényeit bírálva (1872) megállapítja, hogy mind 
a kettő inkább hosszabb novella, mint regény. Bírálatok, 1911. 126. L 
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rakott. E szabályokból némelyek, a szinte nélkülözhetetlenek közül is, 
ártanak a természetességnek és rontják az illuziót. Még tán a kerekded -
ség, a frappáns fordulatosság i s . . A regényben „még most is sok a mes-
terkéltség s a cselekmény szimmetrikus elrendezésében a csináltság erősen 
érzik". Amint látjuk, e felfogás a naturalista elvet már egészen a művésziet-
lenség határáig tolja ki. 

Ha most már jelesebb regényíróink csoportjain futólag át akarunk 
pillantani, nem élesen elváló, de nagyjában mégis öt külön csoportot figyel-
hetünk meg. Első a tartózkodó realisták csoportja. Ezek — Vadnai Károly, 
Csiky Gergely, Pálffy Albert — szelid folyású mesét, enyhe, langyos ábrá-
zolásban mutatnak be, nagy emóciókat nem keltenek bennünk, de kellemes, 
kedves elbeszélők. A második csoport a francia mintákat követők csoportja. 
Erős analizis, bizonyos kis hidegség, a természettudományos elméletek ked-
velése és fordulatos stílus jellemzik őket. Korban első érdekes alkotása ez 
iránynak Toldy István Anatole-ja (1872). Többi tagjai e csoportnak ifjabb 
Ábrányi Kornél. Justh Zsigmond — aki Zolának Rougon-Macquart-ciklu-
sára emlékeztető magyar regénysorozatot tervezett A kiválás genezise cím 
alatt —, azután a szintén Zola-tanítvány, s különösen ennek naturalista-
romantikus kiegyensúlyozatlanságában követője: Bródy Sándor, — az erő-
sen analitikus, apróra magyarázó Ambrus Zoltán, — s a franciák elemző 
módszerét azoknak stíluseleganciájával a legszerencsésebben összeegyeztető 
Herczeg Ferenc. — Az angol regényíróknak két nevezetes tanítványa van: 
Tolnai Lajos és Beöthy Zsolt. Amannak keserű lázadozása a nyugodt, mű-
vészi meggondoltságot gyakran megakasztja, úgyhogy regényei — sok rész-
letszépségük mellett is — sokszor már pamfletté dühösödnek; emez meg-
fontolt, művészileg dolgozó, jó embermeglátó és kitünő stiliszta. Tolnaira 
főként Thackeray, Beöthyre Dickens és Thackeray voltak hatással. Akad-
tak tanítványai az orosz regényíróknak is. Az oroszok sötét világnézetét, 
társadalomfelfogását, mélabús hangulatait visszhangozzák, de kínosan 
mélységes lelki problémáiktól — nem mindig előnyükre — kissé tartózkod-
nak. Ez irányhoz tartoznak Vértesi Arnold, Gozsdu Elek és Iványi Ödön.4 

Utolsó, igen érdekes csoport: a magyarostik. Főtagjai Mikszáth Kál-
mán, Baksay Sándor, Eötvös Károly és Gárdonyi Géza. Erősen hazai 
levegő, bizonyos népies hang és egyszerűbb világszemlélet ez irány közös 
vonásai. Ezenkívül van azonban egy felötlő és igen értékes stílussajátságuk. 
Szemben többi regényíróinkkal, nem valami szalóni, válogatott stílusra 
törekszenek, mondataik nem komplikált fölépítésűek, hanem — Jókai stílus-
kezdéseire támaszkodva — az élő beszéd ritmusát keresik. A pipaszó mellett 
anekdotázó, ösztönszerűen művészi mesemondó vidéki urambátyámok fesz-
telen beszédét akarják visszhangozni. Míg többi elbeszélőnk stílusában van 
valami a felolvasó-asztalnál ülő előadónak modorából, az ő stílusuk maga 
a tiszta beszélt nyelv. Mikszáth azt mondta, hogy meg akarja találni a 
magyar ember „lélekzetvételét". Innen a rövid mondatok és a mellérendelt 
mondatok kedvelése a kiokoskodottabb alárendelés helyett és innen az 
értelmezőknek gyakori alkalmazása. E stílus legkövetkezetesebb és leg-
művészibb megoldása Gárdonyi írásművészete. 

4 A franciásak, angolosak és oroszosak csoportjának szétválasztásában nagyjában 
Császár Elemér könyvét követem: A magyar regény története. Budapest, 1922. 



903 

IX. 

Még a regénynél is nagyobb változáson esik át a novella. A magyar 
novella a maga legművészibb kiképzését Kemény Zsigmond, Jókai és Gyulai 
kezétől nyerte. Ezt a régies novellát azonban az irodalmi műszók eltolódása 
miatt ma már inkább kis regénynek neveznők, mert terjedelme a ma 
novellának nevezett írásműnél jóval hosszabb lehetett, s a regénytől csak 
meséjének összébbszorítottságával és még azzal a sajátságával különbö-
zött, hogy nem tűrt elmélkedő, magyarázgató kitéréseket, hanem egész 
alkotása művészibb öntésű volt. Egyébként azonban a történetet a maga 
lehető teljességében mondta el. Ezzel a kialakult novellával vagy beszéllyel 
szemben mingyárt a kiegyezés után szárnyát bontogató új novellastílus 
egészen más típusát teremti meg az elbeszélésnek. Ez új modor 
a régitől annyira eltérő utakon jár, hogy szinte már műfaji összetartozásuk 
is kétséges. Ez az új formájú elbeszélés a rajz. 

A rajznak a régies novellától megkülönböztető jegyeit nem könnyű 
felsorolni, mert maga a rajz is alig egy-két évtized alatt lepergő történeti 
fejlődése folyamán különböző sajátságokat tüntet fel. Első feltünésekor 
elsősorban a novella cselekményszerűségével szemben jelent szakítást. A 
beszély valóban történetet beszélt el, az új forma inkább egy-egy helyzet-
nek, egy-egy emberi alaknak bemutatása akart lenni, s maga az esemény 
egészen jelentéktelenné vált, egészen háttérbe szorult, sőt sokszor teljesen 
hiányzott. A rajz első stádiumának tehát a cselekménytelenség egyik jellemző 
vonása. Másik, hogy az ábrázolandó életet nem a beszélynek kikerekített 
kompoziciójával, nem is bizonyos művészi distanciából szemléli, és — hasz-
náljuk ezt az iskolás szót! — nem eszményített leszűrtségében mutatja be, 
hanem valami egészen közelről nézett szemlélet alapján, amely előtt a kis 
dolgok nagyokká nőnek, a nagyok szilánkokra aprózódnak; s ezenkívül — 
művészileg sem alakítja, hanem életszerű frisseségükben és nyerseségükben 
mintázza le őket. — A rajz e kezdő stádiumok után azonban erős változáson 
megy át. Kezdi a miliő és az emberi lélek ábrázolását ő is cselekményre 
felfűzni, kezd ő is a jelenségek között művészileg válogatni, kezd artisztiku-
san alakítani, s ennyiben visszahajlik a régies beszélyhez, de ezen a ponton 
meg ismét egy új, élesen eltérő sajátsággal különzi el magát a novellától. 
E sajátsága: töredékessége. A régi beszély teljes bemutatású ábrázolása 
helyett a történetnek csak egyes részeire vet fényt. Gyakran csak az ese-
mény megindulását közli velünk, gyakran csak a befejezését, sokszor meg 
a történetnek telijéből markol ki egy epizódot, de persze mindig úgy, 
hogy az előzményekre és következményekre kipillantást nyisson. Az is meg-
esik elég sokszor, hogy az egész rajz nem egyéb, mint egy életfordulatnak 
a lélekben való megfoganása, vagy még ennél is halkabb valami: egy vala-
merre elindult léleknek visszatorpanása, szóval egy meginduló eseménynek 
megakadása. A teljes ábrázolású régi novellával szemben azonban e töredé-
kesség nem egyúttal vázlatszerűség is, hanem a bemutatásnak e szándéko-
san torzó volta inkább a ballada hézagos kifejezési módjával tart rokon-
ságot, vagy még távolabbi példát keresve, Rembrandt képeihez hasonlít, 
amelyeknek csak egyes részeire vetül fény, a többi sejtelmes homályban 
marad. Ez az ábrázolási mód, amely a vízcseppben akarja az egész tükröző 
eget bemutatni, csak ügyes írásművészek kezében válik megkapóvá: a 
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kisebb képességűek kezében — s itt Mikszáth tréfája jut eszünkbe — azok-
hoz a gyermeki rajzolásokhoz hasonlít, amelyek csak egy vízszíntes és egy 
belőle középen kiugró függélyes vonalból állanak, az első jelentvén egy fal 
szegélyét, a másik egy őrálló katona szuronyának hegyét, aki a falon túl 
posztol, szóval amelyből éppen a legfontosabb, a katona, hiányzik. 

A mi rajzirodalmunk a külföldi íróktól kap lökést, időrendben leg-
először az amerikai Washington Irving rajzaitól, akinek cselekménytelen 
és szinte alakítatlanul valószerű képei realista szemű íróinkat igen meg-
kapták. Nem kis hatása volt Dickens Londoni vázlatainak sem, mely gyüj-
temény főként életképekből és leírásokból áll. Nagy hullámokat vert két 
orosz rajzíró: Sollogub gróf és Turgenyev. Amannak Tarantásza majd-
nem teljesen mesétlenül, de kitünő milieu- és emberábrázoló tehetséggel 
van megírva, emennek Vadászrajzai pedig életből való friss kikapottsá-
gukkal és melancholikus hangulataikkal keltettek nálunk nagyobb vissz-
hangot. Daudet finom és bájos Malomból írt levelei, valamint egy elzászi 
író párnak, Erckmann-Chatriannak rajzai is eljutnak hozzánk. Ezek mind 
még legnagyobbrészt nem a teljesen kifejlődött rajzformát mutatják, bár 
egy-két darabjuk (így Dickenstől A fekete fátyol és A kórházi beteg nő, 
Turgenyevtől A kerületi orvos) már a végső fokra utal. A művészi össze-
szorítottságú, cselekményes és töredékes rövid történeteknek, a short 
storyknak első nagy mesterét, Bret Harte-ot a hetvenes-nyolcvanas évek 
magyar írói igen sokszor fordítják és követik. 

A mi irodalmunkban a rajzformának fejlődését, éppen úgy, mint kül-
földön, olyanok indítják meg, akik régies novellákban is jeleseket alkot-
nak. E kezdők Balázs Sándor, Tolnai Lajos és Beöthy Zsolt. Különösen 
Beöthynek Zsebrák című rajza (1875) volt szinte irodalmi esemény. Ebben 
a kis rajzban, mely a mohácsi csatát követő napról szól, új volt az, hogy 
mozgó történet helyett álló képet adott, hogy a nagy történeti esemény 
helyett realista közelnézéssel csak ez eseménynek magánszemélyekre való 
lecsapódását, mintegy utóhangját verte vissza, s mindenekfelett az, hogy 
ez újszerűségek nem tapogató kísérletezésnek, hanem kész műfajként 
hatottak. Beöthynek ezt és többi rajzát e forma későbbi művelői túlszárnyal-
ták, de az első erőteljes megszólaltatásnak érdeme az övé marad. 

Következő művelői közül különösen Petelei István tűnik ki, aki éle-
tében sohasem tudott teljesen belekapcsolódni irodalmi mozgalmainkba, 
de akinek jelentősége azóta egyre növekszik. Petelei a turgenyevi és bret-
hartei hatásokat érdekes vegyítésben mutatja, s e hatásokat színmagyar, 
jobban mondva szín-erdélyi couleur locale-ba olvasztja bele. Rajzaiban 
érdekesen figyelhetjük meg a még cselekménytelen rajzforma eseteit és a 
már kifejlődött eseményes, töredékes, balladaszerű új novellát. Peteleivel 
egyidőben Mikszáth is sok rajzot ír, sőt az ethnografiai rajzot ő hozza 
divatba. De az ő rajzgyüjteményei — bár sok kitünő darab van köztük — 
sem a lélekábrázolás mélysége, sem a műfaj fejlődése tekintetében nem 
annyira jelentékenyek, mint Petelei Istvánéi. Mikszáth gyakran csak egy 
anekdotát bővít rajzzá, vagy egy-egy regénytémát szorít vázlatossá; de 
persze gyöngébb alkotásaiban is ott ragyog elbeszélő kedvessége és ott 
mosolyog humorának verőfénye. 

Érdekes speciális magyar jelenség az irodalom ez ágának fejlődésé-
ben, hogy míg külföldön a rajzforma mellett tovább él a régies teljességű 
novella is, minálunk a minimumra csökken. Van ugyan nálunk is egy-két 
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művelője (Vértesi Arnold, Baksay Sándor, Csiky Gergely), de a rajzözön 
egészen háttérbe szorítja őket. S a fejlődésnek e radikalizmusa a régies 
beszély megjelölését, a novella szót is lassan teljesen magának okkupálta, 
úgyhogy a mai irodalmi közvélemény e tekintetben egészen hamis szó-
használathoz szokott hozzá. 

A Peteleiben diadalra jutott rajzforma azonban fejlődésében nem áll 
meg az említett ponton, hanem tovább alakul, tovább gömbölyödik és 
csiszolódik, egyre kisebb terjedelművé válik, s a mult század kilencvenes 
éveiben kialakul a tárcaelbeszélés. Ennek a fejlődésnek megértése azon-
ban a tárca történetének ismeretét követeli meg. 

X. 

A tárca (feuilleton) elnevezés eredetileg mást jelentett, mint ma. 
A régi hírlapok tárcarovata nem elbeszélő művecskéket foglalt magában, 
hanem csevegést társadalmi vagy irodalmi kérdésekről. A lap komolyabb 
és súlyosabb politikai tartalmával szemben ezek képviselték a könnyed-
séget, a vidámabb elmésséget. Megalapítója Geoffroy abbé volt, aki Napo-
leonnak 1799 brumaire 18-i államcsínye után kezdett a Journal des 
Débats-ba konzervativ szellemű, könnyed, csevegő modorú színi bírálato-
kat írni. E formának legnagyobb hatású művelője aztán Jules Janin lett, 
ki 1836-tól fogva ugyane lapba könyv- és színikritikákat írt. A tárcaszerű 
modor és felfogás, amely nem a nagy és jelentékeny dolgokban keresi a 
jellemzetest, hanem az apróságokban, nagy lökést kapott a X I X . század 
első felében felvirágzó utirajzirodalomtól, különösen ennek legötletesebb 
termékétől, Heine Reisebilder-jétől. 

A magyar tárcairodalom a harmincas-negyvenes évek ujdondászainak 
kezében kel életre, akik a lapokban a fővárosi élet tipikus alakjairól, fer-
deségeiről és komikus eseteiről közöltek feljegyzéseket. A magyar tárca 
e kezdő korának Garay János, Pákh Albert, Frankenburg Adolf, de leg-
kivált Nagy Ignác voltak kedvelt művelői. Azonban modernebb szellemet 
e forma Bulyovszky Gyula kezétől nyert (Délibáb, 1855—59), ki a francia 
írók tanítványa: vidám és könnyed, de sajnos, nem rendelkezik mesterei-
nek nagy stílusbeli jelességeivel. A hatvanas-hetvenes évek legnépszerűbb 
tárcaírója Ágai Adolf (Porzó). A friss, csevegő modor eléggé hatalmában 
van, ügyes szójátékgyártó, de ötleteinek, szatírájának különösebb mélysé-
gei nincsenek. A magyar tárcacsevegés legnagyobb mestere Tóth Béla, 
ki 1877-től 1907-ig körülbelül négyezer tárcát írt különböző lapokba. Tóth 
Béla Magyarországon, ahol szerinte „csak orátorok és anekdótázók van-
nak, de causeurök nincsenek", ez a bizonyos hiányzó causeur akart lenni. 
Könnyed elme futtatásai azonban mindig mélyebb tartalmat takarnak, 
s az ő írói egyénisége szerencsés vegyüléke volt a nagy műveltségnek 
a röpkén mozgó gondolkozással és a kitünő írnitudással. 

A csevegő tárcának egyik mellékhajtása a politikai karcolat. E cím 
alatt apró képek jelennek meg vezető politikusainkról, vagy az országgyű-
lési állapotokról, rendesen a szatíra hangján előadva. E politikai karco-
latok természetesen a hatvanas években meginduló politikai élet talajából 
kezdenek előhajtani, s azután dúsan felvirágoznak. Első művelője Kecs-
keméthy Aurél, aki Kákai Aranyos név alatt ír országgyűlési „fény- és 
árnyképeket". Szellemes, kissé cinizmusra hajló író, kinek átható pillan-
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tása előtt még nagyobb államférfiaink gyöngeségei sem maradnak rejtve. 
Álnevét azután ketten is használták hasonló tárgyú ábrázolásokra: ifj . 
Ábrányi Kornél és Mikszáth Kálmán. Mikszáth azonban utóbb a maga 
neve alatt is közölt efféle apróságokat. Ő nem tekint olyan leplezetlen 
nyiltsággal a jellemzett alakok lelki redőibe, mint Kecskeméthy, politikai 
belátása sem mélyenjáró, de humorának derűjével és stílusának tőrülmet-
szett magyarosságával a legnépszerűbb lett e forma művelői között. 

A nyólcvanas évek vége felé és a kilencvenes években azonban kezd 
a csevegés az újságnak más helyére szorulni, s nem nevezik többé tárcá-
nak; az ő helyébe meg benyomul a rajz, amely azonban ezzel szintén bizo-
nyos változáson megy át, amennyiben kényszerül új otthonának határai 
közé szorulni, s régi formájánál is összeszorítottabb lesz. Teljesen bele kell 
férnie egy számnak vonal alatti kereteibe, hogy az olvasónak figyelme 
a folytatásokkal ne szóródjék széjjel. E formának a régebbi rajztól örökölt 
tulajdonságai, és új, kimért terjedelme határozzák meg minden stílus-
sajátságát. Frappáns érdekesség, a történetnek igen szoros kötése, nagy 
hézagossága, a lélekábrázolásnak egy-két fővonásra korlátozása, sokszor 
erős törekvés lírai hangulatokra, — ezek körülbelül a tárcaelbeszélesnek 
jellemzői. Olyan elbeszélő-modor ez, amely sok művésziességnek lehet létre-
hozója, de az is tagadhatatlan, hogy nagy elterjedése, páratlan népszerű-
sége a valamivel szélesebb ábrázolású rajzra vagy éppen novellára ter-
mett tehetségeket is maguk megtagadásával e szorító keretbe, mint valami 
Prokrusztesz-ágyba kényszerítette bele.5 

A külföldi irodalmakban legnagyobb mesterei e formának Maupassant 
és Csehov. A magyar irodalomban a tárcaelbeszélés felé való hajlás már 
némikép Peteleinél is tapasztalható, legkiválóbb művelői azonban Herczeg 
Ferenc és Gárdonyi Géza. Mind a ketten kitűnően értik mondanivalóikat 
úgy összeszorítani, a lényegest úgy kiragadni, hogy e szűk keretből széles 
társadalmi vagy mély lélektani horizontokra nyissanak kilátást, anélkül, 
hogy témáiknak e szűkremértsége a kényszeredettség hatását tenné. Her-
czeg előkelőbb, csiszoltabb, Gárdonyiban több a melegség. Mint művészek 
azonban egyenlőrangúak. E tárcaelbeszélés művelőinek száma olyan renge-
teg, hogy még a kiválóbb nevekre is csak egy szélesebb áttekintés terjed-
hetne ki. 

XI . 
Legeredetibb alkotása a kiegyezés utáni irodalomnak a társadalmi 

dráma. A színműnek ezt az ágát valósággal e korszak teremti meg. Az 
előző korok társadalmának drámai bemutatása csak a vígjátékig emel-
kedett, a középfajok és szomorújátékok, ha a jelenből merítették tárgyu-
kat, csináltak és élettelenek maradtak. Czakó, Obernyik, Hugó Károly, de 
még Szigligeti Edének is efajta műveiben sok a keresett, s a mese inkább 
fiktiv, mint valószerű társadalmi miliőbe van helyezve. A modern társa-
dalmi drámát a realizmus kora teremti meg, elsősorban azért, mert e drá-
mai tárgykör számára éppen a realista nézés a szükséges, másodsorban 
pedig azért, mert igazi anyagául egyedül a fejlettebb városi élet kínálko-
zik. A városi élet nagyobb föllendülése pedig csak a kiegyezés után köszönt 
be Magyarországon. 

5 Ezért szólalt fel egyeduralmuk ellen Gyulai kétszer is: Hírlapjainkról (1895), 
A tárcaelbeszélésekről (1898). 
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A magyar társadalmi drámának ez irodalmi korszakban megtett fej-
lődését három írón lehet legjobban bemutatni: Toldy Istvánon, Csiky Ger-
gelyen és Herczeg Ferencen. A többiek munkássága elenyészőbb jelentő-
ségű. Mind a hármukban közös, hogy mintáikat nem a súlyos és mély 
germán drámában keresik, hanem a könnyedebb világfelfogású és fejlet-
tebb technikájú franciában. Toldy Istvánnak két vígjátéka, A jó hazafiak 
és Az új emberek jelentékenyebb, mint két komoly színműve, Livia és 
Cornelia. Amazokban speciális magyar és aktuális témákat vesz tolla 
hegyére, emezek bármely európai társadalomban megtörténhetnének, sőt 
Livia másutt inkább, mint idehaza. Toldy Istvánnak elég éles tekintete 
van a jellemzőnek meglátására, de politikai felfogása néha igen is elfogulttá 
teszi. Technikája egyenetlen: néhol látszik, hogy a franciáktól jól meg-
tanulta a jelenetek hatásos fölépítését (pl. Cornelia, II. felv.), máshol azon-
ban még nehézkes. A sok félre szólás és monológ is kínosan hat. Felvoná-
son belül azonban változást már alig alkalmaz. 

Toldy István nyomába az új romantikus iskolától elhódított Csiky 
Gergely lép. A franciák tanulmányozása rajta még erősebben érzik, mint 
Toldy Istvánon. A nagy jelenetet, a scéne á fairre-t, különös gonddal készíti 
elő, és meséjének szálait kitűnően tudja hegybe futtatni. Magyar szín-
padon ő az első, aki tömegek mozgatásához ért. Nála a teli színpad soha-
sem válik pusztán a statiszták gyülőhelyévé, hanem minden alakjának 
megvan a maga külön érdeke, külön tenni- és mondanivalója. Csak az a 
kár, hogy francia mintáit nem követte abban a fogásukban is, hogy a 
darab megindításakor használt apróbb epizód-alakokat később háttérbe 
szorítsa vagy éppen elejtse. Csiky rendesen végigviszi darabja egész mene-
tén és néha aránytalanra megnöveszti őket. Emberábrázolásában a szem-
lélet bizonyos frissesége nyilvánul meg, de baj, hogy gyakran a groteszk 
felé túloz olyankor is, amikor darabjának hangulata éppen nem groteszk. 
A lélek mélyébe ritkán markol, és komoly alakjai inkább csak vázlatosan 
és felszínesen odavetett halvány körvonalak. Egyébként a mélység hiánya 
nemcsak lélekrajzolásában, hanem problémafölvetésén is látszik. Csikynek 
van mondanivalója, de kimerítően, több oldalról nem tudja megforgatni. 
Innen van, hogy darabjaiban új meg új indítékok beszövésével kell lep-
lezni azt, hogy az író egy témánál megmaradva hamar kifulladna. Ezért 
van darabjaiban annyi jövés-menés, egyre újabb szereplők érkeznek, egyre 
tarkább és tömöttebb a színpad, s nincs talán írója az egész modern euró-
pai irodalomnak, akinek egy-egy felvonásában annyi tengersok jelenet 
volna. Kellemetlen sajátsága még, hogy személyei a maguk szándékát 
nagy hirtelenséggel leplezik le, mindent kimondanak, lelküket valósággal 
a tenyerükön hordják, ahelyett, hogy szándékaik igazi drámaisággal ki-
pattannának. A monológot, félrét ő is gyakran alkalmazza, és sokszor alá-
húz velük olyat is, ami már úgyis eléggé érthető. Egyáltalában az az 
érdekes, hogy franciás technikájának keretei között tartalmi és formai 
tekintetben egyaránt valóságos angol vaskosságok húzódnak meg. 

S éppen ennek a vaskosságnak, nehézkességnek hiánya az, ami Her-
czeg Ferencet mint drámaírót Csikytől olyan előnyösen különbözteti meg. 
Az ő darabjai elegáns, könnyed kézzel, fölényes biztossággal szövött alko-
tások. Drámaírói pályája önmagához viszonyítva is fejlődést mutat. Kissé 
felszínesebb kezdetek után a lelki és társadalmi problémák mélyebb ábrá-
zolásához jut el, technikai téren pedig majdnem teljesen mellőzni tudja 
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a félrét és monológot, s ami még ennél is jelentékenyebb, egyre kevesebb 
szüksége van nagyobb apparátus mozgatására, eszközei egyre egyszerűb-
bekké, puritánabbakká válnak. A fölösleges szereplők mellőzésével, a játszó 
személyeknek és a hatáskeltő fogásoknak minimumra csökkentésével 
együtt jár nála a tartalomnak egyre teljesebb gazdagodása. Nyelve is 
igazi színpadi nyelv: kihegyezett mondatai szikrázva csapnak össze, és 
semmi sincs bennük, ami kellemetlenül papirosízűnek hatna. 

A társadalmi dráma mellett feltűnő hanyatlásnak indul a történeti 
színmű. A régi magyar irodalom históriai darabjainak tarka változatos-
sága után hideg és szabályos alkotások bukkannak fel, s azok is igen rövid 
életűek. Mintha e darabok íróinak egyéb ambiciója sem volna, mint a 
Teleki-díj pályabíráinak tetszését megnyerni. E megállapítás alól Csiky 
történeti drámái sem kivételek. Egyedül Rákosi Jenő jár egészségesebb 
és merészebb utakon. Érdekes tragédiája, Endre és Johanna, sokáig színen 
is maradt, de legvakmerőbb, formailag legjelentékenyebb, görög hatást mu-
tató Tágma királynője minden megrázó ereje mellett sem tudott népszerű 
lenni. A történeti dráma területén ismét Herczeg Ferenc volt az, aki új életet 
fakasztott. Az ő históriai darabjaiban mindig van valami a modern politikai 
élet aktualitásaiból. Ezek azonban nem bámulnak ki magukfitogtatóan a 
színpadi képből, csak az ábrázolt korszak és a mi időnk valamely vonatkozá-
sának rokonsága van kissé figyelmeztetőbben kidolgozva. Első nagyhatású 
történeti darabja, az Ocskay brigadéros, formahibái ellenére is esemény-
számba ment. Bizánca minden tekintetben mestermű. Herczeg itt a leg-
nagyobbat merészelte, amire drámaíró csak vállalkozhatik: egy évezredes 
birodalom tragédiáját e birodalom életének utolsó napjába beleszorítani. 
Árva László királya különösen a drámai nyelv tekintetében kiváló alkotás. 
Sajnos, hogy Herczeghez hasonló tehetség a történeti dráma terén nem 
jelentkezik. 

XII . 

E rövid és vázlatos áttekintés a hatvanhetediki kiegyezés után fel-
lépett irodalmi törekvéseken csak egy-két tipikus költői formaváltozásra 
akart rámutatni, s nem volt célja kimerítő tárgyalásba bocsátkozni. Annyi 
azonban e futó áttekintésből is eléggé nyilvánvaló, hogy e harminc-har-
mincöt esztendő egyáltalában nem volt az az epigon-korszak, aminőnek 
többször nevezték. Kétségtelen, hogy Vörösmartyval, Petőfivel, Arany-
nyal, Eötvössel és Keménynyel vetekvő tehetségeket nem mutathat föl, 
de másfelől belső megformálás és technika tekintetében annyiféle újat 
hozott, amennyit a magyar költészet előző korszakai közül csak Bessenyei 
és Kazinczy nemzedéke. Az új, a modernebb magyar szellem számára uj 
kifejezési formákat keresett, és a legtöbbször talált is, ahol pedig nem, 
ott legalább megindított olyan irányú fejlődést, amelybe irodalmunk leg-
újabb törekvései belekapcsolódhattak. Átmeneti korszak volt, nemcsak 
annyiban, amennyiben minden kor az, hanem azért is, mert a régi és új 
felfogás között szakadékosabb ellentéteket kellett áthidalnia, mint más 
korszakoknak. Az előtte felnőtt, de még belenyúló életű és a nyomába 
lépő költői nemzedék többször volt vele szemben kelleténél szigorúbb, 
de a tárgyilagos történeti szemlélet törekvései, újításai és eredményei előtt 
tisztelettel hajlik meg. Galamb Sándor. 


