
A MAGYAR VERSES ELBESZÉLŐ KÖLTÉSZET 
A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN. 

A másik csoport, mely Arany nyomdokain halad, a lirizáló 
epikusok csoportja. Arany, Byron hatására, Bolond Istókjában a verses 
elbeszélésnek egy ú j tárgykörével és formájával ismertette meg köl-
tőinket, Toldi szerelmében pedig példát nyújtott a verses regényre is. 
De míg Arany Byron útján jár s szerkezeti összefoglalójáúl egy nagy 
szív reflexióit tekinthetjük, addig követői ezt a hatást tovább fejlesztik 
Puskinéval s ezt szembetűnőbben is mutatják, mint Byronét ; inkább 
azt példázzák hősükben, a mi költői egységbe fogja Anyégin pályáját, 
hogy az élet véletlenségek láncolata, melyek kiverik útjáról s ki-
fosztják hívságos szép ábrándjaiból az embert. Nagy részük a modern 
magyar élet képeit festi, hősük pályájában kapcsolatot keresve az új, 
átalakuló élet forgatagaiban tévedező, célját kereső magyar lélekkel. 

Egészen a Bolond Istók gyönge utánzata Balog István Bangó 
Bálintja (1883), mely szintén töredéknek maradt. Humor nélkül csak 
csiifondároskodik s Arany mélységes, finom öniróniája vaskos ízlés-
telenséggé válik nála. 

Ennek az iránynak legkiválóbb s az egész kornak egyik legérté-
kesebb alkotása Arany Lászlónak a Kisfaludy-Társaságtól koszorúzott 
elbeszélése : A délibábok liöse (1873), tárgyában, formájában és tanul-
ságában máig is legmodernebb verses elbeszélésünk. Az új feladatokra 
hívó élet szava után tévelygő, irányát nem találó magyarság kitűnő rajza 
egy egyén pályájában s egy egész nemzedék elbúsúlt, elfásúlt hangu-
latának és elnyomatása után fölszabaduló energiája kapkodásainak 
kitűnő kifejezője. Talán több benne a reflexió, mint az igazán mély 
költői érzés, de az kétségtelen, hogy megkapó hangulat és költői 
emelkedettség hatja át az egészet. Hőse rajzának nagy lélektani követ-
kezetessége, leírásainak plaszticitása, megfigyeléseinek szabatossága, 
nyelvének magyarossága és ereje méltó tanítványaúl mutatja atyjának. 
Legtöbbet befejezését kifogásolták. Ez bizony brutális, mint brutális 
legtöbbször maga az élet. 

Verses regényeinknek egész csoportja mutat rokonságot A délibábok 
hősének tárgyával. Mindannyian egy eljátszott élet boldogtalanságáról, 
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egy nagyrahívott tehetség letöréséről szólanak. Gyulai Pál Romhányija 
(1869—1872) töredéknek maradt. Meséje sovány, leleménye szegényes, 
de rendkívül gondos indokolása, finom elemzése, mesteri lélek- és 
korrajza kiválóvá teszik. Sajátságos varázsa, hogy reflexióiban a ma-
gyar irodalom egyik legérdekesebb alakjának egyénisége a maga teljes 
gazdagságában és őszinteségében nyilatkozik meg, érzelmességóvel, 
nemes páthoszával, humorával és gúnyjával. «Az ily erősen szubjektív 
művekhez jól illik a töredékesség; idő előtt kimúlnak, mint a költő 
alkotó kedvének boldogsága.» (Angyal D.) 

Balogh Zoltán Alpárija (1872) is, épen úgy, mint Gyulai Romhányija,, 
igen élénken emlékeztet mind koncepciójában, mind motívumaiban és 
reflexióiban Anyeginre. Hőse lelke szerint ép oly derék, de elhibázott 
nevelésének s rendje előítéleteinek áldozatául eső nemesi ifjú, mint 
mintaképe. Története azonban egy lélektani valószínűtlenségen épül 
föl s csak befejezésében tud érdeklődést kelteni. Hősét inkább csak 
külsőségekben jellemzi s előadása is ritkán tud lendületet venni, túl 
van tömve leírásokkal és reflexiókkal, melyek nagyon hosszadalmasok 
és többnyire érdektelenek. Vajda János verses regénye, a Találkozások. 
szintén egy eljátszott életről szól. Szerkezete kerek, egységes, de cse-
lekvénye sovány s csak egy bizarr véletlenségen alapúi. Ez is Vajda 
kedves témáját : a kárhozatra vivő szerelmet énekli meg, egypár meleg, 
szép lírai részlettel, de humor nélkül s pesszimisztikusan egyoldalú 
világfelfogással és társadalmi rajzzal. Jellemzése is teljesen elhibázott, 
hőse a hóbortos eszményiségnek és állati érzékiességnek sajátos vegyü-
lete. Fejes István Kamillája (1884) Puskin modorában készült pálya-
kép. Reflexiói nem eléggé mélyek, előadása sem eléggé költői ahhoz, 
hogy a szerkezet pongyolaságáért kárpótolhatnának. Jellemzése is na-
gyon fogyatékos, hőse nem tud elég érdeklődést kelteni maga iránt s 
a cselekvény folyamán mindinkább egy morális tanulság kedvéért ki-
pellengérezett, elrettentő példaképpé válik. Werner Gyula elbeszélése : 
Az ö regénye (1884) írója szerint is A délibábok hősének s Anyégin 
Engénnek «szerény visszhangja.» Hősében csakugyan sok van Hűbele 
Balázs szalmatüzéből s Anyégin blazirtságából, de tetteiben csak a 
szeszély hajtja, nem az a mély lelki kényszerűség, mely mintái bár-
melyikét. Az elhibázott jellemrajzon kívül nagy fogyatkozása még 
cselekvényének szegényessége, szerkezetének bizarrsága s előadásának 
egyenetlensége, most szentimentális, majd frivol hangja. 

Ez a csoport tárgyválasztás tekintetében is rokonságot mutat 
Byronnal és Puskinnal. Vannak rajtuk kívül azonban olyanok is, kik 
inkább csak előadásukban utalnak hatásukra. Zilahy Imre elbeszélése : 
Alvó szerelem (1867) tartalmában a beteges szentimentálizmusnak el-
késett hajtása. Hősei Werthert olvassák, sokat sóhajtoznak s elhervad-
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nak, a nélkül, hogy tudnák és tudnók, miért. Igénytelen meséje nagyon 
föl van aprózva, előadása is bágyadt. Fejes Istvánnak a Kisfaludy-
Társaságtól jutalmazott elbeszélése: Egy szép asszony (1875) egy há-
zassági dráma, Puskin modorában beszélve el. Külsőségeiben kevésbbé 
sikerült, de meséje érdekes, szerkezete egységes, tömör, szigorú lélektani 
következetességgel úgy az alapvetésben, mint a fejlesztésben, jellemzése 
kevés szóval is elképzeltető, előadása eleven, mozgalmas drámai jele-
neteket sorakoztató. Bulla János Tündéröve (1876) szimbolikus költe-
mény, előadása módjában Byronnak, nyelvében Aranynak világos ha-
tásával. Kiforratlan, egyenetlen, de nem közönséges költői tehetség 
munkája. Bonyodalma és kifejlete nincs belső kapcsolatbán egymással, 
motiválása sem mindenütt meggyőző, de ezért kárpótol a lelki álla-
potok finom rajzával, a természetnek színekben ragyogó festéseivel, 
nyelvének tömörségével, itt-ott szinte vad erejével, másutt kitűnő népies 
zamatával s hangjában a naivnak és fantasztikusnak, érzelmesnek, 
humorosnak és gúnyosnak rendkívül szerencsés vegyületével. Széchy 
Károly Szép Ilonkája (1881) az átöröklés tanát akarja költőileg pél-
dázni egy szerencsétlenül vetett alapból kiinduló s [elnyújtott törté-
netben. Bármily határozottan tiltakozott is írója a léhaság vádja ellen, 
mellyel munkáját illették : költeményében sok a frivolság, az Ízlés-
telenség, reflexióiban sincs sem mélység, sem közvetetlenség, de annál 
több a keresettség és modoros humorizálás. 

Endrődi Sándor rövidebb elbeszélései (Alkony, Henrik, Szerelem-
ből) tárgyukkal leginkább a nőnek a férfi sorsára gyakorolt elhatározó 
befolyását példázzák. A cselekvény kikerekítése és motiválása, a jel-
lemrajz valamennyiben fogyatékos, de mindnek érdeme a képek költői 
szépsége, az előadásnak meleg érzelmessége és közvetetlensége s a verse-
lésnek gondossága. Somló Sándor Ödönje (1880) drámai menetű, szo-
morú történet egy ifjúról, ki szeretet nélkül nő fel s élete boldogsá-
gát a szerelem után való nagy sovárgása dúlja föl. Jellemrajza nem 
következetes, szerkezete szaggatott, de előadása telve drámai eleven-
séggel, nyelve költői szépséggel. Muzslai János Ballangója (1894) 
fogékony, költői lélekre vall s lírai hévvel teljes, de meséjében nagy 
a szakadozottság, jellemeiben sok az ellentmondás. Hangja, előadása 
is nagyon egyenetlen. Egy szegény ifjúról szól, ki alacsony helyzeté-
ből híres népvezérré küzdi föl magát egy grófleány kedvéért, de ez 
cserbenhagyja s ő búcsút mond hírnek, fénynek, visszacsalogatja az 
erdő magánya. Különösen mély részvéttel példázza emberi életünk 
szomorú tanulságát : kegyetlen sorsunk kénye-kedve szerint űz ben-
nünket boldogtalanságra, mint őszi szél kergeti a ballangkórót. Begőczi 
(Exner) Győző rövidebb elbeszélése : Orvényes szerelem byronkodó, 
de egészében is, részeiben is prózai, zavaros történet egy ifjúról, ki 
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nála idősebb szeretőjét halálra gyötri erkölcsi prédikációival, őt pedig 
a munka megtisztítja, kibékíti sorsával. Eóna Béla Marája (1896) ér-
dektelen, költői alakításra alkalmatlan történet, előadásában lendület, 
nyelvében költőiség nélkül. Erdélyi Zoltán Vesztett boldogsága, mely 
akadémiai jutalmat nyert (1898), egyszerű, de minden részében mélyen 
megható történet. Vesztett ábrándokról, eljátszott boldogságról szól, 
emberszerető, a sorssal megbékélt hangon. Különösen hősnőjének ki-
engesztelődését, lemondását festi mély átérzettséggel. Szerkezetének 
biztossága, alapeszméjének tisztasága, lélekrajzának finomsága, hangu-
latának egysége, reflexióinak közvetlensége, előadásának költőisége 
feledteti a motiválásnak azt a fogyatkozását, hogy a sors boldogtalan 
fordulatát előidéző atyai akarat indokolása nem meggyőző. Szintén 
mély átérzettség szól hozzánk Tavaszy Antal egyszerű, megkapó me-
lancholiájú elbeszélésében Az utolsó Lánghytól (1900). 

Fölvett korhatárunkon innen jelent ugyan már meg, de tervének 
foganását s legnagyobb részének megírását tekintve korunkba esik 
ifj. Ábrányi Kornél nagyterjedelmű verses regénye : Iván (1905). 
A Szt. Lászlóval beköszöntött magyar lovagvilágnak színes, eleven képei 
közé szövi be cselekvónyének főágát : egy szomorú szerelmi regényt. 
Végletes szenvedélyek sodrán halad meséje : nagy hűség és gyöngéd-
ség lesz áldozatává vérben, könnyben tobzódó kegyetlenségnek. Jellem-
rajzának kissé egyoldalú színezést ad, cselekvényének érdekességét 
lefokozza, hogy szenvedő hőse és szerelmese védekezés nélkül, szomorú, 
megadó tekintettel fogadják azt a bosszút, mely egy szinte hihetet-
lenül gonosz, hidegen cselekvő szívből zúdítja rájuk a gyötrelmeket. 
Indokolásának is vannak fogyatkozásai, meseszövése is bágyadttá, 
terjengőssé válik a végén, a hang egyenetlenségei is, különösen fanyar 
humorizálása, zavarólag hatnak az egész műnek mélységesen szomorú 
hangulatára, nyelve sem mindenütt költői és magyaros ; de lelemé-
nyének frissesége, kort festő vonásainak gazdagsága, lélekrajzának 
finomsága s előadásának természetes folyamatossága egyikévé teszik e 
korszak értékesebb termékeinek. 

Itt kell megemlítenünk két olyan költeményt is, melyek formá-
jukban verses regények, de művészi hatásukon diadalmaskodik mora-
lizáló, tanító célzatuk. Egyik gróf Zichy Géza munkája : A boldogság 
útja (1875), naiv és érdektelen meséjével, henye részleteivel, lapos 
moralizálásával és teljesen költőietlen előadásával. A másik Csengey 
Gusztáv Bokrétás világa (1878), mely a korteskedés, pártszenvedély 
romboló hatását példázza egy laza, több ágra szakadó cselekvény ke-
retében, pongyola előadással, színtelen nyelven, metsző szarkazmussal, 
sokszor cinizmussal telt reflexiók kíséretében. 

Megemlékezhetünk egypár értékesebbnek Ígérkező verses regényről 
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is, melyekből csak egyes töredékek jelentek meg. Ábrányi Emil El-
játszott szerelme a Kisfaludy-Társaság 1874-diki pályázatán dicséretet 
nyert, de csak egy részletét adta ki. Beviczky Gyula Festett ideálja 
egy hosszabb verses regény bevezetéseűl látszik, melynek címe Zdenkó 
gróf lett volna. Tervezett egy másik verses regényt is Szeptember 

' címmel, de csak bevezetése jelent meg. Budnyánszky Gyula Boldog-
talan című héténekes verses regényében «a mult század képét» 
akarta rajzolni, de csak Előhangját bocsátotta közre. 

Ez a két csoport az, mely tárgyválasztás tekintetében is Arany 
nyomdokain jár. Azokat, kik e csoportokon kívül esnek, ismét két 
osztályba sorozhatjuk. Egyik csoport egyénibb törekvések nélkül, leg-
nagyobbrészt Arany formájában és hatása alatt, újításra sem tárgy-
választásban, sem irodalmi mintáik keresésében nem törekedve mű-
ködik. Legszívesebben a magyar történetből merítik tárgyaikat. L Ulászló 
korabeli tárgyú Oláh Károly 12 énekes költői beszélye : Boldogfalva 
és a Karácsondyak (1858). A Tompától is megénekelt «Fekete ernber»-
ről : Karácsondy Gergelyről s a Debrecen melletti Boldogfalva pusz-
tulásáról szól, történeti érzék és költői hivatottság nélkül. Zavaros, 
költőietlen rímkrónika Nagy Zoltán 3 énekes elbeszélése is : Árpádház 
két fejedelme vagy Zoltán és Taksony kora (1860). A kalandozó 
háborúk korából veszi tárgyát, minden egységbe foglaló mozzanat 
nélkül. Szigligeti Edének névtelenül kiadott Perényije (1868) a XVI. 
század egyik legtipikusabb oligarchájának, Perényi Péternek életét 
mondja el, sovány, vontatottan haladó cselekvényben, lendület nélkül 
való, krónikás előadással, színtelen nyelven, döcögős verseléssel. Kor-
rajza felszínes, hőse nagyon gyámoltalan és habarék jellem, lelkében 
nincs semmi fejlődés. Monológjai, hatásvadászó jelenetei mind a szí-
nész-íróra vallanak. Szintén ehhez a zavaros korszakhoz fűződik tár-
gyával Egervári Ödön Tarczai családja (1869), mely minden művészi 
törekvés nélkül rímekbe szedett családtörténet. Előadásában krónikás 
laposság, rhetorikus dagály és keresett édeskésség váltakozik, nyelve 
nemcsak rendkívül költőietlen, hanem magyartalan is, verselése dö-
cögős, telve kínrímekkel. Zalár József költeménye : Szilágyi haragja 
(1868) Mátyás királynak és Szilágyi Mihálynak a történetből ismeretes 
civódásait foglalja versekbe, szegényes invencióval, elmosódott, követ-
kezetlen jellemrajzzal és fogyatékos szerkesztőképességgel. Dengi János 
haténekes költői beszélye : Munkács ostroma (1877) Zrínyi Ilona dicső 
várvédelmét mondja el. Begőczi (Exner) Győző Simonyi Józsefje kró-
nikás, száraz, pongyola előadású versekbe foglalása Jókai kedves el-
beszélésének. Jezerniczky Jozéfa Saroltja (1899) Gyula vezér lányáról 
szól, ki Kupába szerelmes, de hitbuzgóságból Gézához megy feleségül. 
Krónikás, zavaros történet, minden költőiség nélkül, sőt anélkül, hogy 
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írója tudott volna magyarul. Szintén minden művészi érték nélkül 
való Sebestyén Bélának Zavaros időkből (1900) című «regényes el-
beszélő költeménye». A kétségbeejtően hosszú versnek sok ágra sza-
kadó, kuszált cselekvénye Vak Béla uralmának viszálykodásaihoz fűző-
dik. Főhőse, Vasas Máté, Toldira emlékeztet szivének nagy vágyódá-
sával paraszti sorából a katonaélet után, melytől csak özvegy anyjához 
való szeretete tartja vissza. 

Az Aranytól is megénekelt murányi kalandot mondja el Temérdek 
Szécsi Máriáin (1886). Hőse igazi asszony, tüzesvérű, szerelemre 
vágyó, ki nem sokat válogat az eszközökben. Történetének összes föl-
dolgozásai közül ez találja el legjobban a tárgyhoz illő, kedves, játszi 
hangot. Az előadásnak semmiféle nehezékével nem terheli meg a 
gáláns szerelmi kalandot : mindvégig meg tudja tartani előadásának 
üdeségét, elevenségét. Versényi György Kemény János szerelme (1892) 
című hosszú elbeszélésében Gyöngyösi másik epithalamiumát költi 
újra, nem az ő formájában, de anyagában meglehetősen ragasz-
kodva hozzá. 

A szabadságharc közeli eseményeinek is akadtak krónikásai. Fejes 
István F«s Pistája, (1882) egy hazaszökött katona történetének 
keretéül hosszú krónikát ír a forradalomról, de a kor és emberek 
megrajzolásához nincs sem elég költői ereje, sem elfogulatlansága. 
Alakjai elhibázottak, előadását szónokias terjengőssége vontatottá teszi. 
Farkas Emőd A szabadságharc i848-49-ben cím alatt bocsátotta közre 
«nagyterjedelmű hőskölteményének» két első énekét. A költőiségnek 
legcsekélyebb jelentkezése nélkül az egész csak zavaros bombasztok 
tömege. «Gondolathullámit zavart tömegbe hömpölygeti elkábított 
feje», ahogyan az ébredő nemzet lelkiállapotát festi. Hasonlóképen 
minden költőiség nélkül való Taksonyi Józsefnek keresett népiességű s 
főként Görgey-ellenes célzata miatt visszatetsző versezete (A szabadság-
harc versben 1897). A szabadságharchoz fűződik Pap Jánosnak négy-
énekes népies költői elbeszélése : Tamás családja (1883) is, egy 
cselekvénytelen, prózai előadású, döcögős verselésű, életképies versezet. 

Van tudomásunk egypár többet ígérő, de csak töredékül vagy 
kéziratban maradt történeti költeményről is. Szelestey László Hunyadi 
Mátyásról írt egy kéziratban maradt eposzt, Balogh Zoltán nagy lel-
kesedéssel dolgozott egy húszénekes elbeszélő költeményen, melyben 
II. Rákóczi Ferenc címmel a nemzet «szabadságharcainak apotheózi-
sát» akarta megénekelni. Boruth Elemér Az utolsó Bcbekröl szándé-
kozott írni hosszabb költői beszélyt, de csak egy töredék készült el 
belőle. Medgyes Lajos Apor László címmel «nagy költői beszélyt» 
tervezett az oligarchák villongásainak korából, de csak egy részlet 
jelent meg belőle Ottó Apor várában címmel. 
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Egy kisebb csoport nem mondai vagy történeti tárgyat dolgoz 
föl, de tárgyválasztás tekintetében mégis mutat kapcsolatot Aranynyal. 
Toldira emlékeztet nemcsak nyelvében, hanem tárgyában is Mátray 
Lajos Fenje (1885), mely szintén egy gyilkosságba hajszolt legény-
nek erkölcsi rehabilitációjáért folytatott keserves küzdelmeit mondja 
el, míg Boszniában tanúsított vitézsége s egy hűséges leányszív sze-
relme hozzásegíti boldogságához. Koncepciójában emlékeztet A falu 
rosszá ra, párbeszédeiben is törekszik bizonyos drámai kiélezettségre, 
alakjai is Tóth Edének kissé stilizált parasztjaival rokonok. Sem szer-
kezete, sem jellemrajza nem kifogástalan, de van egypár bensőséges, 
szép szomorú részlete. Rózsa és Ibolya hatását mutatja Dobó László 
népmeséje : A Nap lova (1869). Szerkezete elnyújtott, de szerencsésen 
tudja megszólaltatni a derült, enyelgő tréfa hangját, nyelvében és 
előadásában pedig Aranynak egyik legtehetségesebb tanítványa. Arany 
Első lopásának hatását tünteti föl formájában is, célzatában is Támer 
János 12 énekes költői beszélye : Szabados Попка (1889). Művészi 
tekintetben nagyon sok fogyatkozást mutat, szinte versbe foglalt 
prédikációnak tetszik s mindössze csak moralizálásának komolysága s 
egypár sikerült népies hangú részlete minden érdeme e «történettelen 
történet »-nek, mely a hit megváltó erejét példázza. 

A vallásos tárgyú epikát leginkább a katholikus egyházi költők 
mívelik, de jelentékenyebb alkotása az egész korszaknak csak egy 
van: Garay Alajos hexameteres bibliai eposza : Betidia hölgye (1860). 
Tárgya epikai földolgozásra alkalmatlan, szerkezete széteső, sovány cse-
lekvényét érdektelen epizódokkal, hosszú leírásokkal nyújtja el; de külső-
ségeiben sikerültebb, különösen nyelvének emelkedettségében, hexamete-
reinek gördülékenységében s egypár szép leírásában. Erődi Dániel hosszú 
költeménye : A keresztény hit győzelme, száraz, krónikás hangon, elő-
adásban és nyelvben rendkívül keresetten, kisszerű machinával a keresz-
tyénségnek hazánkban meghonosodását mondja el. Pály Ede két hosz-
szabb elbeszéléssel is próbálkozott e téren. Egyikben, a Sión bujában 
cselekvónye széteső, meséje zavaros, allegorizálása esetlen, másikban, a 
Golgotha királyában is mindössze csak egypár idillikus jelenete sikerült. 

Mikola László Sámsonjában (1885) a Bírák könyvének történetét 
szedte versekbe. Bár hősét igyekezett megnemesíteni, «mint tiszta lelkű 
s hónát lángolóan szerető történelmi nagyságot » állítani maga elé : 
még sincs egységbe fogó gondolata s így krónikássá válik. Arany 
tanítványa, de ez a hatás csak ritkán érvényesül gyümölcsözőleg ; elő-
adása bágyadt, körülményeskedő, verselése nehézkes. A Birák könyvé-
ből merítette Szomory Károly is három bibliai történetének (Aód, 
Deborah, AbimelehJ tárgyát. Csak Deborah történetében van bizonyos 
elevenség, a többi lapos, prózai. 
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Petrus Jenő A genezis vagy a Jehova utolsó két betűje (1891) 
című héténekes költeményét egy tervezett trilógia első részéül bocsá-
totta közre. A költemény, miként a trilógia terve is, igen zavaros, elő-
adása a kifejezésekkel küzködő, költőietlen, szimbolikája fárasztó, a 
különböző ókori népek világfelfogásának chaotikus, összeegyeztetlen 
halmozása zavaró. 

Budnyánszky Gyula «Karácsonyi énekn-e: Jézus (1888), egy bla-
zírt ifjú látományait mondja el, ki beleútálva az élet örömeibe, kará-
csony szent éjjelén fegyvert fog maga ellen, de megjelenik előtte 
Jézus ós elvezeti az életnek olyan sötét örvényeihez, melyekből csak 
az ember nagy szociális erényeiben örökké munkáló hit tudja kiragadni 
a kétségbeesetteket. A képek összefűzetlenek, a beszédek is terjengő-
sek, de előadása mindvégig költői, emelkedett. Jézusról szól Pásztor 
Árpádnak is egy hosszabb költeménye (1899): egy csomó útszéli filo-
zofálás Krisztus ajkára adva visszatetsző merészséggel. Kiss József egy 
trilógiát tervezett, mely szintén vallásos vonatkozású lett volna, 
amennyiben a vallásnak az egyén lelkét formáló s az egyén sorsát 
intéző nagy hatását rajzolta volna ; de csak egy rész készült el belőle : 
Jehova, ez a hatalmas, sötét drámai kép. A másik két rész címe 
Krisztus és Apollo lett volna. 

Van egypár mithikus tárgyú elbeszélésünk is. Bulcsu Károly 
«magyar tündérregéje» : Viadúr (1858) a vihar küzdelmeit, tombolását 
s a természetnek ezeket követő felüdülését tárgyazza világos, költői, 
jól szerkesztett mesében, de üres allegorizálással, szervesen be nem 
illeszkedő klasszikai reminiszcenciákkal, sokszor ízléstelen képek-
kel és sallangos nyelven. Földes Jánosnak A teremtés (1880) című 
«ugor-magyar hitregéje» a voguloknak Regulytól följegyzett teremtési 
regéjét foglalja versekbe és egészíti ki, inkább tudásával, mint képze-
letével, egy meghamisított, zagyva mithosszá, vontatott, fáradt előadá-
sában is folyton éreztetve, hogy műve inkább olvasottságának, sokszor 
ferde irányba tévedt tudákosságnak, mint költői hivatásnak terméke. 
A hosszú, 15 énekes költeményt egy terjedelmes eposz bevezetéseűl 
szánta írója, mely «az ugor-magyar özönvíz regéjét s a három királyfi 
regéjét» foglalta volna még magába. 

A víg elbeszélés terén is számosan próbálkoztak, anélkül azonban, 
hogy kívSoBF"aTEofás őrizné bármelyiküknek is a nevét. Ormódy 
Bertalan Smule Itzigje (1863) elnyújtott, lomha előadású történet, 
melynek csattanóját csak a véletlen idézi elő. Sümegi (Bene István) 
Noahiád (1871) című tizenkéténekes «furcsa hősköltemény t-e az özön-
vizet mondja el, szellemtelenül, sokszor durva viccelődéssel travesz-
tálva a bibliai történetet. Boruth Elemérnek Egy régi mese című víg 
elbeszélése derült, kedves tréfával példázza az emberi kiválóság ferde 

Irodalomtörténet. 2 0 
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értékelését, Ki az úr a háznál ? című fordulatos, eleven verses anek-
dotája pedig a papucskormány egyetemes uralmát. Szász Gerő tréfás 
elbeszélése : A hamélai csoda afféle hét vitéz svábokról szóló történet, 
nibelungi formában s a Nibelung-ének eló'adásbeli sajátságait parodi-
zálva, erősen karrikirozó célzattal, de folyton elakadó komikai érrel. 
A végén egészen elbágyad és nem tesz sem víg, sem komoly hatást. 
P. Szathmáry Károly Vitéz Holubárja (1887) nehézkes, döcögős ver-
sekben, de jóizű komikummal mondja el a hóbortos cseh bajnok 
tragikomédiáját s szemenszedett, toprongyos zsebrákjainak kalandjait. 
Vékony Antal víg elbeszélése: A dongó (1886) nyelvében és rithmu-
sában igeu ügyesen utánozva a Buda haláláéi, két vetélkedő görög 
boltos csúfos kudarcát beszéli el. Itt-ott kitűnően eltalálja a népies 
hangot, jellemzése s a falusi kupaktanács rajza is sikerült, de tárgya 
érdektelen s a mese szövésében kevés a leleménye. Nyelve azonban 
igen gazdag, parodizáló célzatának szolgálatára egyaránt hatalmában 
van régiesség és népiesség. írója hajtotta végre nagy ügyességgel és 
tapintattal Aranynak egy félbenhagyott tervét is : a Zrinyiász újra-
költését nyelvben és előadásban. Eudnyánszky Gyula víg eposza : 

—A cigányok (1886) előadásában hosszadalmas, invenciójában szegényes, 
szerkezetében szakadozott. Tárgya az, hogy egy falusi malacbandát 
nagyravágyó álmai a fővárosba hajtanak s itt az agyafúrt, ravasz 
cigányokat is megkoppasztják a nagyváros kétes exisztenciái. Az egész 
igen mesterkélt, rajzaiban semmi valószerűség, komikumában semmi 
természetesség. Rónaszéki Gusztáv humoros elbeszélése : Sarló Benedek 
a mennyországban (1888) kissé vásott humorral, operette-torzításokkal 
egy kegyes öreg parasztnak mennybejutását mondja el, ki ott, látva 
fiatal özvegyének hamaros hűtlenségét, haragra gerjed, ivásnak adja 
magát, de csakhamar megengesztelődik. Ábrányi Emil Jónás vitézé ben 
van bizonyos kedvesség, de meséje elnyújtott. Seress Imre Homér-
paródiái (Háry János Iliásza 1885 és Odysseája 1886) s az Aranyt 
parodizáló Kukány ostroma (1899) friss komikai érről, eleven képze-
letről s verselési ügyességről tanúskodnak, de Vasutas tótjainak (1886) 
tárgya sekélyes és érdektelen. 

Míg ezek az írók sem tárgyuk, sem mintájuk megválasztásában 
nem mutatnak eredetibb törekvést, addig a másik nagy csoport új 
kapcsolatokat keres a világirodalommal, vagy legalább is tárgyválasz-
tásban törekszik újságra. 

Á_világirodalmi kapcsolatok kiszélesítésén nagy buzgósággal dol-
gozott Arany is ór'követői közül különösen Szász Károly. Arany kap-
csolta epikánkat a Nibelung-énekhez, Byronhoz s a lélekanalizís francia 
mestereihez, különösen Balzachoz. Szász Károly ezt az összeköttetést 
kiszélesítette a keleti, különösen hindu epika. Puskin, Lermontoff ós 
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Tennyson hatásával. Ez utóbbi elbeszélő stílusának hatása látszik 
Beöthy Zsolt Ráskai Leáján is, de különösen Szalay Fruzina Madama 
Realeján (1894). Tennyson hatását mutatja formájában, koncepciójá-
ban, egypár részletében s még a valóságnak a titokzatossal való saját-
ságos vegyítésében is. Savoya hercegasszonyának, Christinának s egy 
udvarukba vetődött ifjúnak, Ansolettónak bűnös szerelmi viszonyát 
beszéli el. Egyszerű, nemes, átérzett hangon, egy finom, érzelmes 
költői lélek bájával mondja el egységes, kerek meséjét s tud bele-
vinni bizonyos olaszos szint is, jellemekben és környezet-rajzban 
egyaránt. Heine hatását mutatja Ignotusnak A slemil keservei (1891) 
című elbeszélése, felfogásban is, előadásmódjában is. Hőse ópenség-
gel nem rokonszenves, nem az a szerelmi komédia sem, melyet 
elmond. Nem egy élhetetlen, de különben derék ifjú szerelmi kis 
tragédiája, hanem egy otromba kamasz gyáva szerelmi vágyódása. 
Nyelve magyarosság tekintetében nem kifogástalan, de szépen folyó, 
tárgyához illő. Egységes hangulat hatja át az egészet, de bizonyos 
affektáció is. 

Mások a francia romantikusok, különösen Hugo Viktor hatását 
mutatják. A szertelent és meglepőt hajszolásából, bizarrságából, para-
doxonaiból sok van Vajda Jánosban. Alfréd regényében (1876) keresi 
a meglepőt, «a rémületesen fölségest,» fantáziája merészen szárnyal, 
de zavaros képeket fest, az életnek kesernyés, sokszor cinikus fölfogá-
sával. A regény különben a legteljesebb mértékben szubjektív. Az egé-
szen annak a kárhozásra indult, szertelen szerelmi szenvedélynek, 
annak az izzó, féktelen érzéki vágynak síráma vonul végig, mely 
Vajda szerelmi líráját táplálja. Hőse, ez a különben teljesen degene 
rált és hóbortos ember, kicsúfolva azzal az olthatatlan tűzzel vergődik 
és eseng tehetetlenül, mely Vajda szerelmi dalaiban lobog. 

Hugo Viktor hatását mutatják báró Kemény Endre költői elbe-
szélései is. Legszívesebben az élet sötét képeit rajzolja, keresi az erős, 
drámai összeütközéseket, megsemmisítő indulatokat. Elbeszéléseinek 
legtöbbje (Szerelem, 1868, Az áldozat, 1878, Eszményi szerelem, 1878, 
Fivérek, 1879, Gyilkosok, 1879) a szerelem elvadulása körül forog s 
a baráti szeretet és az asszonyhűség illuzórius voltát példázza. Leg-
rémletesebb köztük A lámpatorony (1868), melyben a fiú juttatja 
Szibériába világgal meghasonlott atyját. Ebbe a szomorú világba semmi 
fényt nem vet a humor sugara, ahol próbálkozik is vele, ez inkább 
kesernyés, szinte cinikus önirónia. Az izgalmas helyzetek, féktelen 
szenvedélyek, zord képek keresése, a zsarnokság izzó gyűlölete, előadá-
sának leírásokban terjengése mutat Hugo hatására, míg Az áldozat 
«Osszián egy régi ősdalának ismétlése.» Ez a legsikerültebb, különö-
sen a természet zordonságának lelket leigázó hatását érezteti sikerül-
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ten. A többiben cselekvényei elnyújtottak, szerkezete széteső, nyelve 
szintelen, verselése nehézkes, reflexiói sekélyesek. 

Hugo Viktor dagályossága és keresett képei jellemzik Szász Gerő 
előadását is. Rövidebb elbeszélése : A zetevári tragédia (1867) elapró-
zott cselekvényével a magyar középkorhoz fűződik. Sötét történet, 
rendkívül erős összeütközésekkel és a leggyakoribb romantikus motí-
vumokkal, milyenek : a zordon, titokzatos várúr, remete, dajka, testvér-
szerelem, szertelen hosszú, atya és fiú párviadala. Corday Charlotteja. 
(1876) rendkívül sovány cselekvényében tulajdonképen Lamartine és 
Quinet történetét szedi versbe. Verselése kitűnő, de szerkezete nincs, 
előadása nyugtalan, most érzelmes, meleg, majd dagályos páthosszal, 
folytonos lírai terjengésektől megszaggatva, hőse nagy elhatározásának 
motiválása nem kielégítő. 

Hugo részletezései, rhetorikus dagálya, pompázó föllengése jelent-
keznek Ábrányi Emil epikájában is. A pap szerelme (1884) című elbe-
szélése indokolásában nem meggyőző, szerkezetében terjengős, de emel-
kedett, pathetikus előadással, színes nyelvvel, mesteri verseléssel. 
Kisebb költői elbeszéléseiben a szegények és szerencsétlenek sorsa iránt 
való vonzalma inkább Coppée pointes, drámai elevenségű, érzelmesen 
pathetikus hangú «eposzi elbeszélései»-nek hatása alá vezette, melyek-
ben az elbeszélés jellemző sajátságain kívül lelkével rokonnak érezte 
az elnyomorodott, félbemaradt exisztenciák szomorú sorsának mély 
átérzését is. 

A tárgykör bővülését is figyelembe véve, először is azoknak az 
elbeszélő költeményeknek kis csoportját említhetjük meg, melyek egy-
egy költő pályájához fűződnek. Legkiválóbb közöttük s az egész kor-
nak egyik legértékesebb és legművészibb terméke Beöthy Zsolt Ráskai 
Leája (1881). Hőse nem volt költő, de nevét irodalomtörténetünk őrzi, 
a költői érzésnek sajátságos varázsával övezve. Az elbeszélést, mely ez 
érdekes női alakot egy bús, de gyöngéd diskrécióval elmondott sze-
relmi tragédia hőseként mutatja be, különösen mély átérzettsége, han-
gulatossága, rendkívül gondos motiválása, lélek- és korrajzának meleg-
sége és finomsága, a természet képeinek gyönyörű harmonizálása hős-
nője lelkiállapotával, az emberi együttérzés megható, fölemelő bizony-
ságainak példázása az apácák kis körében s előadásának régiessége 
mellett is nagy közvetlensége teszi kiválóvá. Hiador Louis de Camoens-
nek indus fogságból való kalandos szabadulását énekli meg, össze-
fűzetlen, szeszélyes szerkezetben, cicomás, édeskés előadásban. Camoens-
ről Lisznyay Kálmán is írt egy rövidebb költeményt (1854). Eegőczi 
(Exner) Győző hosszabb elbeszélése : Csokonai és Lilla, az irodalom-
történetből ismert adatokat foglalja versekbe, de sem korát, sem alak-
jait nem tudja megeleveníteni. A rövidebb elbeszélő költemények, 
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melyeb egy költő pályájához fűződnek, különösen a hatvanas években 
valósággal divatosak voltak (Hiador : Lord Byron, Szathmáry K. : 
Balassa Bálint, Tóth K. : Tinódi Sebestyén stb.). A sok alkalmi kró-
nika közül ki kell emelnünk Mészáros Károly Széchenyijét (1860), 
mely mindjárt a nagy gyász első fájdalmában foglalja versekbe igaz 
hódolattal és melegséggel Széchenyi pályáját ; Mátray Lajos Petőfijét 
és Mikszáth Kálmánnak elmés, fordulatos Jókaiját (1883). 

A tárgykör bővítése főként azon írók részéről történt, kik szo-
ciális tendenciájukkal ható történeteket választottak tárgyaikul. Leg-
szívesebben az élet igazságtalan berendezésének áldozatairól énekelnek. 
Legkiválóbb közöttük Kiss József Meséje а varrógépről (1884), egy 
nemes, önfeláldozó szív egyszerű története, a munka, a tisztesség, a 
tűrés és lemondás magasztalása. Cselekvénye összefűzetlen, jellemrajza 
kissé vázlatos, különösen a szerelmével küzködő Teréz festésében s 
előadása sem kifogástalan ; de nagy érdeme mély átérzettsége. Szentesy 
Gyulának már említett Rajongóján kívül ide tartozik Gárdonyi Géza 
hosszabb «legendája» i s : Igazság a földön (1896). Kiforratlan, egye-
netlen munka, melynek az a legnagyobb fogyatkozása, hogy nem tud 
egységes hangulatot kelteni. Gyönyörű pathetikus részletek váltakoznak 
benne csúfondárosakkal, sőt egyenesen léhákúl hatókkal. A mennyor-
szágnak népies felfogással rajzolt dévaj jelenetei sehogy sincsenek össz-
hangzásban a földi élet sötét képeinek szomorú hangulatával. Erős 
együttérzés, mélységes szeretet hatja át a szegények, nyomorultak 
iránt, de egyúttal egyoldalú, szinte izgató szatíra is a módosak ellen. 
Kétségtelen érdeme azonban első részében érzésének magával ragadó 
őszintesége és mélysége, másodikban fantáziájának röpkesége s dik-
ciójának nemes pathosza és ereje. Sas Ede Gyermekmeséiben (Mesék 
a valóságról, 1900) népmesei cselekvények keretében mondja el modern 
életünknek egypár apró tragédiáját, különösen a magára útalt nő 
szomorú helyzetét rajzolva mély átérzéssel. Legterjedelmesebb s egy-
úttal legsikerültebb közöttük Hófehérke. Szociális kérdésekbe szívesen 
merül el Ábrányi Emil is s elbeszélő költészetében ő is gyakran 
hallat egy-egy megkapóbb, melegebb hangot az elvetettekért, a «ne-
mes boldogtalanokért.» Ez a részvét hatja át Teréz (1884) című el-
beszélését is, mely azonban cselekvényében elnyújtott, szerkezetében 
elhibázott, jellemzésében valószerűtlen; de van egypár szép lírai 
részlete s az egészet egységes, költői hangulat hatja át. 

Ábrányi hősnője az életnek azokból a nyomorult áldozataiból 
való, kik különösen Dumas Kaméliás hölgye s Ada Christen perdita-
dalai sikerének hatása alatt nálunk is megjelentek, sőt valósággal 
divatba jöttek, nemcsak a lírában, hanem az epikában is. Több elbe-
szélő költemény jelent meg, melyeknek hősnője egy-egy perdita, vagy 
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hőse egy-egy démoni nő szerencsétlen áldozata. Mindegyiknek költője 
más-más szempontból nézi, más-más fölfogással rajzolja hősnőjét. 
Ábrányi szentimentálisan és szentimentálisnak festi, a társadalom s a 
sors mostohaságának áldozatául, de akinek élete mégsem vigasztalan, 
tartalmassá teszi a gyönyör. Vajda Alfréd regényének hősnője is egy 
rejtélyes demimonde. О a kárhozat angyalát látja benne, ki a gyö-
nyörrel öldököl, «keresztyén Vénus, kérlelhetetlen szívű zsarnok, 
gyilkos szeszélyű kényuralkodó». Kiss József De profundisában (1874) 
őszinte, kíméletlen reálizmussal rajzolja a traviata küzködését az élettel, 
csábítóival és önmagával s végül minden remény és engesztelés nélkül 
áldozatául dobja szomorú végzetének. Maga a történet egészében elhi 
bázott, nagy valószínűtlenségekkel, de részleteiben, az egyes énekek-
ben, melyekből balladás töredékességgel össze van szőve, sok költőiség, 
nagy bensőség és erős lírai hév van. Rejtélyes, kárhozatra vivő, kin-
cset és fényt hajszoló démon Eudnyánszky Gyula Izabelje is. Törté-
nete rendkívül visszataszító, elvadult fantáziával kieszelt. Hideg szá-
mítással keresi az élet gyönyörűségeit, szegény kedveséhez nem megy 
feleségül, egy kiélt vénnek adja el magát, de a nászéj gyönyörűségét 
kedvesének juttatja, ki megöli. 

A perdita-epikának ebben a nagy virágzásában jelent meg Beöthy 
Zsolt liáskai Leá-ja, melynek hősnője szintén az élet hajótöröttje, 
a szerelem csalódottja ; de szívének szent lemondása vallástétel szerel-
mének igazságáról s az élet kegyetlenségének liasonlíthatatlanúl meg-
rázóbb erővel éreztetője, mint a perdita-történeteknek legtöbbször 
erkölcstelen szánakozása, léha és mindig hazug szenvelgése. 

Egy csoport, különösen a francia naturalista regényírók hatása 
alatt, az életnek sötét, visszataszító, keresetten beállított képeit és je-
leneteit ábrázolja nagy kedvvel. Lelki eltévedések, az emberi szívnek 
legsötétebb indulatai tusakodnak műveikben. Az élet sebesültjeiről és 
áldozatairól szólanak ők is, de nem az emberszerető nagy fájdalom-
nak, a mélységes részvétnek hangját hallatják, hanem a legtöbbször 
csak frivol játékot űznek a költői igazságszolgáltatással és erkölcsi 
érzésünkkel. Ebbe a csoportba tartozik Ivoroda Pál négy költői elbe-
szélésével (1877), Szomory Károly költői beszélyeinek némelyikével, 
különösen Pál Pál című befejezetlen verses regényével s Kacziány 
Géza, lírai regényével: Aliszszal (1884), mely elbeszélő módjában 
szinte modoros Byron-utánzat, de lélekelemzésében s az élet sötét, 
visszataszító képeinek rajzában egészen a francia naturalisták tanít-
ványa. Ez a csoport vezeti be irodalmunkba a perditákhoz méltó tisztes 
mamákat, Halévy Madame Cardinaljának édes testvéreit, kik bánatos 
özvegységük legtermészetesebb megélhetési módjául leányuk bájai-
nak kamatoztatását látják. S ez a csoport vezeti be a férfiúi büsz-
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keség nagyobb dicsőségére a feleségük feslettségéről tudó s mégis lábuk 
előtt vonagló hitvány férjeket is. 

Műformák tekintetében a kor elbeszélő költészete Arany után 
gazdagodást nem igen mutat. Leginkább jellemzi a kort a verses re-
gények nagy divata s a rövidebb költői elbeszéléseké, melyek sokszor 
valósággal rímekbe szedett tárca-novellák. A kisebb műfajok közül 
különösen a ballada virágzott, mely főként a hatvanas években talált 
sok művelőre. A jelesebbek Arany tanítványai mindannyian. Közülök 
mind előadásának igazi balladásságánál, mind a néplélekkel való igaz, 
mély kapcsolatánál fogva Tolnai Lajos legkiválóbb, ki legszívesebben 
az emberi életnek szomorú, sötét képeit rajzolja, melyekbe csodálatos 
művészettel tudja belejátszatni az emberi szívnek vagy a természet-
nek mélységes szánalmát. 

Végigtekintve még egyszer azon a korszakon, melynek epikai termé-
sét igyekeztünk pontosan összeállítani, -— habár csak vázlatos, szűkszavú 
kivonatául is egy terjedelmes munkának — : látjuk, hogy ez a termés 
mennyiség tekintetében igen gazdag. Folyton meg-megújuló törekvések 
küzdenek még Arany halála után is a közönség érdeklődésének ébren-
tartásán, de kevés sikerrel. Ez a korszak első felében epikánk virág-
kora, második felében szinte a terjedelmesebb elbeszélő költemény 
haldoklásául s utolsó erőfeszítéseűl tetszik. Azonban az kétségtelen, 
hogy ez a korszak epikánknak legmagasabb fejlődési fokát jelenti s 
elbeszélő költészetünknek legnemesebb gyümölcseit ez érlelte meg. 
Arany epikája örök időkre szóló hagyatéka ennek a mozgalmas fél-
századnak. Általa és követői által a hang- és tárgykör bővülésének 
föltűnő nagy mértékét mutatja e korszak. Nincs egyetlen más kor-
szaka sem elbeszélő költészetünknek, mely ilyen nagy változatosságra, 
az irodalmi kapcsolatok ilyen mértékű kibővítésére s az élethez fűződő 
tárgykörök keresésére ilyen határozott, lelkes, szinte lázas törekvést 
mutatna. Aranynak nagy művészi tökéletessége talán túlzott követe-
léseket is támasztott a közönségben szerényebb tehetségű kortársaival 
szemben s innen magyarázható, bogy még a korszak sikerültebb ter-
mékei sem találtak a megérdemelt méltánylásra. 

Az kétségtelen eredménye ennek a munkásságnak, hogy Araijy 
által ez végezte nemcsak a magyar epikai költészet dicsőséges,^J?9téf£-» 
zését, hanem fejlődése új iitjának kimutatását is. Mert A sok sikertelen 
kísérlet ellenére is korai lenne még az eposz korszerűtlenségéről s a 
közönségnek ilyen irányú teljes fogékonytalanságáról Isesb&nünk. Nagy 
költői tehetség már elparentált műfajokba is tud életet önteni. Ahogy 
Petőfi és Arany lángesze életre tudta hívni isgifft'a már lehanyatlott 
eposzt, úgy remélhetjük ezt megint eg_£,-Eljövendő nagy epikus 
tehetségtől. 
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Nem törődhetünk bele, hogy az eposz lejárta magát. Korunk két-
ségtelenül a drámáé, de az emberiségnek annyi nemes hagyománya, 
történetének annyi dieső emléke fűződik az eposzhoz, hogy kihalását 
lehetetlennek tartjuk. Korunk a nagy forrongások, nagy küzdelmek 
kora, de ha majd veszít ez a harc ádázságából, ha a munka tüzében 
izzott léleknek ünnepnapjai is lesznek, akkor meghallgatja e harcnak 
nemcsak bukó áldozatait bemutató, hanem diadalmas hőseiről éneklő 
termékeit is a költői léleknek. Akkor lesz fogékonysága nemcsak a 
bukó, hanem a diadalmaskodó emberi erő képe iránt is. S ha majd 
ekkor eljön az a nagy költő, ki megérzi a kor szívének lüktetését, 
lelkébe fogadja szenvedéseit, bajait meg tudja érteni s küzdelmeinek 
fölemelő mozzanatait is ki tudja érezni : akkor ismét korszerűvé lesz 
az eposz. Az emberiségnek mindig lesznek «fegyverei és férfiai. » 
Ezeket énekli meg az eposz. Bizonyára mások lesznek azok a fegy-
verek és férfiak, kiket a jövendő eposza énekel meg, mint voltak a 
multakéi. Módosulni fog az eposz is, de nem szakadhat el teljesen a 
mult hagyományaitól. Bizonyára az emberiség érdekében verejtékező 
hősöket fog ez is bemutatni s a mult tanulságaival lelkesít a jövő 
munkájára ; de talán a drámával is mutat majd bizonyos kapcsolatot, 
azokat a küzdelmeket, lelki vívódásokat is rajzolja majd, melyeknek 
csak egy-egy erős, megsemmisítő kitörését állítja elénk a dráma. 

A kor lelkével való közösségnek ilyetén megtalálása s művészi 
hivatottsággal tolmácsolása az a feltétele az eposz életreképességének, 
melyet Arany olyan határozott rövidséggel fejezett ki : «Teremtsetek 
jó eposzt s az eposz korszerű !» 

KÉKI LAJOS. 


