
NACSÁDY JÓZSEF 

AZ IRODALMI NÉPIESSÉG 1867 UTÁNI PROBLÉMÁIHOZ 

Irodalmunk történetének legjelentősebb XIX. századi határköve, 1849 magától ér tető-
dően fordulópont a magyar irodalmi népiesség történetében, fejlődésében is. Ez a magától 
értetődő egybeesés azáltal nyer különös hangsúlyt , hogy a század első felében egész irodalmunk 
történetére éppen a népiesség fokodódó térhódítása, majd Petőfi és Arany révén szinte iro-
dalmi vezérelvünkké válása a jellemző. Ennek a 40-es évek második felében bekövetkező-
fázisnak legpregnánsabb kifejezője Petőfi sokat idézett mondata az irodalomban, m a j d a politi-
kában uralomra ju t t a tandó népről. Petőfi költészetében tökéletes szintezésbe került a „népies" 
(értsd: paraszti, folklorisztikus) a „népi"-vel (értsd: plebejus, forradalmi, ami az ado t t törté-
nelmi helyzetben szükségképpen paraszti is), és így a költő egyetemesen nemzetivé t u d t a tenni 
az előtte csupán partikuláris jellegű népiességet, kiemelve genre mivoltából, s a magyar paraszt-
ságot felszabadító népforradalom perspektívájában tudta látni és lá t ta tni az egész ország és 
népe sorsát. 

Az, hogy Petőfi utolsó, leírt soraival is „kompromi tá l ta" a magyar irodalmi népiességet, 
idézi elő azt a jelenséget, amit irodalomtörténetírásunk „a népiesség 1849 utáni válságá"-nak 
nevez, idézi elő azokat a v i tákat , amelyek ezt a válságot, jelezve a népiesség problémái körül 
kavarognak az 50-es, 60-as években. A viták is azt bizonyítják, hogy a lassan újraéledő iroda-
lom jellegét, irányát, tartalmi-formai kereteit éppen a népiesség vonatkozásában kellett első-
sorban meghatározniok azoknak, akik jogot formáltak az irodalmi élet ez időbeli irányításához. 

Jellemző, hogy Gyulai e szavakkal fejezi be Petőfi Sándor és lyrai költészetünk (1854) c. 
t anu lmányá t : „Részemről, mig egyfelől Petőfi életéről s költészetéről írva hálaadómat hiszem 
lefizetni ezen költő iránt, kinek költészete első ifjúságom álmait körüllebegte, addig másfelől 
mintegy megkönnyebbülve érzem magamat, hogy szót emeltem lyrai költészetünk bajairól 
akkor, midőn a hivatot tabbák hallgatnak."1 — Csahogy a „hálaadó-lefizetés" és a bajok 
orvoslását célzó figyelmeztetés — minden v i ta tha ta t l an érdeme mellett — egyben, mint köz-
ismert, a legnagyobb magyar lírai költőnek elismert Petőfi politikai szereplését és költemé-
nyeit mértéktelen becsvágya szerencsétlen következményeként ál l í t ja be. Gyulai azt állítja, 
hogy Petőfi e téren éppúgy túlbecsüli magát , mint a verses és prózai epika terén, s bebizonyít ja , 
hogy a népdalban a „legerősebb". 

Erdélyi János — figyelemre sem mél ta tva Petőfi politikai l í ráját — hasonlóképpen 
genre-képeiben, bordalaiban, természeti képeiben lá t ja „nagy érdemei t" 1854-ben í rot t cikké-
ben.2 Arany-tanulmányának (1856) bevezető részében pedig a „művészi nyugalmú alkotó 
természet" megjelenését észrevehetően a „dus poétái erü teremtő elmék" némi rovására 
hangsúlyozza, mintegy megalapozva a szerencsétlen Petőfi—Arany-szembeállítást.3 

1 Kritikai dolgozatok. 1908. 68. I. 
2 Petőfi Sándor (1854.). Szemelvénvek E . J . kritikáiból, 1901. 154. 1. 
3 Uo. 164. 1, 
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Salamon Ferenc Arany János és a népiesség (1856) című dolgozatában felidézi a Szép-
irodalmi Szemle 48 előtti kifogásait a költészetünkben jelentkező „ i rányeszmék" ellen, és — 
már a kifejezésben is politikai tendenciát látva — magát a „népies" elnevezést is hibáz-
t a t j a , mondván: „ . . . válaszfalat képezett s önkényt megkülönböztette mindenki a nemzeti 
költészetet a népies költészettől s mintegy határvonala t húzott egy irodalmi arisztokrátia és 
alsóbb osztályok között ."4 

A jelek tehát arra vallanak, hogy az 50-es évek népies-vitáinak valóságos kivál tó oka 
csak látszólag a „sallangosok" minden józan kri t ikust méltán megbotránkoztató népieskedése, 
még ha például Gyulai őszinte fölháborodása mögöt t közvetlenül ez az indíték áll is. A való-
ságos ok mélyebben keresendő. Lisznyai és társai jóformán csak ürügyet szolgáltattak a népi-
esség egyébként is sürgető napirendre tűzéséhez, a vi ta fejleményei azonban továbbmennek 
a kegyeletsértő „petőfieskedők" elszigetelésénél és rendreutasításánál. 

Horlai Györgyné A népiesség válsága 1848—49 után című tanulmánya 5 világosan fe l t á r ja , 
hogyan vették revízió alá a bukás u tán a magyar irodalmi élet felszínen maradt , illetve felszínre 
kerülő vezéralakjai a politikailag súlyosan kompromitál t irodalmi népiességet, hogyan okos-
kodták el belőle a viták során — legtöbbször jóhiszeműen! — a forradalmi demokratizmust , 
hogyan teremtet tek elméleti jogalapot is erőszakkal bekövetkezett trónfosztásához, szentesí-
tették háttérbeszorulását, kiosztván számára a helyet az általuk elképzelt új , a „ n é p e t " és a 
„nemzete t" egybefogó „népnemzet i" irodalmon belül, valahol a falu ábrázolása tá ján , vissza-
helyezve a provinciális népiesség színtjére, ahonnét Petőfi és Arany akkora lelkesedéssel emel-
ték föl. 

A Salamon Ferenc által később „irodalmi Deák-párt"-nak elkeresztelt csoportosulás 
végeredményben ennek a „revizió"-nak a során a lakul t ki. Ugyanis amikor az „irodalom által 
igyekeztek előkészíteni a teret azon időre, midőn m a j d a nemzet egy vagy más úton vissza-
nyeri a maga fölötti rendelkezés jogát" , Petőfiből csak a „nép da lnoká t" s nem a „nép szószó-
lójá t" engedték lá t ta tni , s kimondva-kimondatlanul az irodalmi népiességnek a politikai sem-
legesítését végezték el." 

Amig 49 előtt egyetlen szerkesztő vagy kr i t ikus sem érezte sürgősen szükségesnek, 
hogy az észrevehetően nem azonos módon értelmezett népiesség mibenlétét vitákban tisztázza, 
most egyszerre múlhatatlanul fontosnak vélték megszabni kri tériumait . A korábbi irodalmi 
gyakorlat e felülvizsgálása valóban szükségszerű vol t és nagyjából kész helyzetet regisztrált . 
Az irodalmi népiesség részint az abszolutizmus teremtet te atmoszférában, külső okok mia t t , 
úgysem lehetett volna az, ami a bukás előtt volt, részint és elsősorban, a forradalom és szabad-
ságharc bukásával korábbi éltető ta la já t is elvesztette. Nem azt ál l í t juk tehát, hogy Gyulai 
és társai nyomorították meg. Csahogy menteni igyekezvén belőle, amit menthetőnek t a r t o t t ak , 
az ú j történelmi helyzetből kiindulva értelmezték a homlokegyenest ellenkező helyzetben 
született és 49-ig kiteljesedése u t j á n haladó irodalmi vezérelvet. 

Ebből az ellentmondásból természetesen nem következhetett más, mint ami valóban 
következett is: az irodalmi népiesség 48 előtti és utáni szakaszának „egyszintre hoza ta la" , 
a népiesség leszűkített, esztétikailag akadémikus és eszmeileg „ józanul mérsékelt" kanonizá-
lása. Valóban el kellett határolni a „petőfieskedők" ízetlenségeitől, meg kellett védeni a teljes 
kitagadás ellen, ugyanakkor megóvni attól is, hogy valaki ne tán Petőfi módján értel-
mezhesse. 

E revideálás teremtette meg az alapját minden ezután keletkező olyan irodalomtörténeti 
konstrukciónak, amely egységes, töretlen fejlődés-folyamatként aka r j a bemutatni irodalmunk 
XIX. századi ú t j á t ; ezek szerint a forradalom és szabadságharc legfeljebb tragikus történelmi 

4 Irodalmi tanulmányok. 1889. I. k. 23—24. 1. 
5 A népiesség válsága 1848—49 után. ITK. 1959. I. sz. 
6 Salamon i. m. Előszó. 
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intermezzo volt a „nemzeti klasszicizmus" kialakulása közben, amelyhez az irodalmi népies-
ségnek va jmi kevés köze volt: ha volt , az kizárólag Petőfi felemelő, de végeredményben meg-
gondolatlan gesztusainak a következménye.7 

A „revíziós" viták időnkénti eredményeitől függetlenül, azoktól alig-alig befolyásolva 
tovább burjánzik az ötvenes évek népiessége a maga egyre korcsosuló módján. Ki tűnő táp-
ta la ja a hazafias dac, az elnyomó hatalommal szemben táplált gyűlölet, a magyarság kul tusza, 
a ti tkos szabadságmozgalmakról szóló valódi és álhírek által időnként izzásba jövő közhan-
gulat . A Gyulai és társai által megméretet t és könnyűnek ta lá l ta to t t petőfieskedők tar tós 
közönségsikere közismert irodalomtörténetírásunkban. Mellettük természetesen ott él a Gyulai, 
Salamon kedve szerinti népiesség is, a maga felemás módján. Mindkettő — kétségkívül — vál-
ságtünet . 

A válságfolyamat addig t a r t , amig érvek szólnak amellett, hogy irodalmunkban jelentős 
hely illeti meg a „népies elem"-et , ha nem is Petőfi módján, de részint politikai megfontolás-
ból, részint szociális elővigyázatosságból. Az előbbi a nemzeti gondolat ápolását, az elnyo-
mással szembeni ellenállást, a magyar eredetiségnek, a parasztságban és a kurtanemességben 
feltételezett nemzeti sajátságoknak a kultuszát je lentet te; az utóbbi — mint Horlainé is rámu-
ta t — az úr és a paraszt közötti, sőt a parasztságon belüli ellentétek kiegyenlítésének tenden-
ciájá t képviselte.8 

Amikor azonban úgy látszik, hogy a politikai megfontolások a kiegyezéssel időszerűt-
lenekké lettek, a forradalom emlékének elhalványulásával a szociális elővigyázatosság gondo-
lata is egyre inkább megfakul, az irodalmi népiesség válságfolyamata véget ér. A népiesség 
kérdése egyszerűen kiszorul az irodalmi érdeklődés látóköréből, érdektelenné válik, hiszen 
jóformán minden tar talmi mot ívuma kilúgozódott. Nyelvi eszközei, formai vívmányai élő 
hagyományként kitörölhetetlenül beleivódtak az egész magyar irodalomba, de mint i rányzat 
elhal. Epigonok kezén — mert a közízlés hozzászokott — tengődik még tovább üres formaként . 
Ezek az időszerűtlenekké vált formák telepszenek rá bénítóan a népéletábrázolásra s az írók 
még évtizedekig bajlódnak velük abban a naiv, de nem egészen a lapta lan hitben, hogy az 
Akadémia és a Kisfaludy Társaság öregurai — az ötvenes évek „revizorai" — meghatódnak a 
régi díszletek lá t tán. Valamelyes tar ta lmi értékkel legtovább a szociális tendenciájú elbeszélő 
költészet és próza él a népművelő, népnevelő könyvekben, újságokban, kalendáriumokban, 
de egyre silányuló szinten.9 

Egyedül Arany képviselte kortársai által megközelíthetetlen színvonalon paraszt-
balladáival és kisebb elbeszélő költeményeivel a népies alkotásokat, lényegében az 50-es évek 
'vitáival kapcsolatban kifejtett nézeteinek szellemében.10 

Szinte végzetes csapást mér a már korábban is tengődő, 49 u táni temat ikájában és 
formájában is anakronisztikussá vál t népiességre a kiegyezést közvetlenül követő évek új , 
bizonyos vonatkozásban felfrissült szellemi atmoszférája . A kor írói, publicistái, új , az iro-
dalmi ellenzékhez tartozó kritikusai véglegesen lehetetlennek és avul tnak érzik a lokálpatrióta 
•elzárkózás, a parlagias nemzeti dac jegyeit levetkőzni képtelen 49 u táni népiességet. 

Az ú j prózaíró-generáció külföldi, elsősorban francia és orosz példák nyomán jár , a 
l írában és a drámában az „ ú j romant ika" , majd a „kozmopoli ta" i rány jelentkezik. Az érdek-
telenné vált népiesség egyet jelent az időktől való elmaradással. Nyomai legfeljebb az Akadé-

7 Lásd legutóbb ebben a vonatkozásban Horvá th János Tanulmányok c. köte tének 
A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése c. t anu lmányá t és Tóth Dezső Horváth János irodalom-
szemléletéről í rott cikkét az I T K . 1959. 1. számában. 

8 Horlai Györgyné: Népies próza a szabadságharc bukása után (1849—1867). I t . 1959. 
IV. sz. 383. 1. 

9 Lásd Gyulai bírálatát a „ J ó könyvek" sorozatról. Bírálatok 243. 1. 
10 Lásd Horlainé által is idézett leveleit, t ovábbá Irányok (1860—61), valamint Iro-

dalmi hitvallásunk (1863 c. cikkeit . 
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mia és a Kisfaludy Társaság „mérsékelt ellenzékének", a 48-as szellemű Petőfi Társaságnak 
tagságában lelhetők fel; Bartók Lajos, Rudnyánszky Qyula stb. egy-egy Aranyt utánzó köl-
teménye, balladája idézi fel szellemét. 

Irodalmunk rohamos polgárosulása a népélet iránti érdeklődést is nagymértékben 
lecsökkenti. Jellemző, hogy a népköltészeti gyűjtés ismételt felújítása (pl. a Kisfaludy Társaság 
Magyar Népköltési Gyűjteményének ú j folyama) jóformán szakemberek belső ügye marad, 
szemben az előző gyűjtési akciók szinte egész országot mozgósító lendületével. Az írók, költők 
zömének érdeklődése, jórészt külföldi példák nyomán, a kialakuló városi élet, illetve a gyors 
ütemű hazai kapitalizálódással együtt járó másik, nemcsak a fővárosi köröket érdeklő, sokak 
által országos szerencsétlenségnek érzett dzsentriprobléma felé fordul. A 67 utáni első évtized 
nemcsak leleplezi a már az önkényuralom alat t elszegényedő, lecsúszását takargatni alig-alig 
tudó „történelmi osztály" válságát, hanem meg is gyorsítja. Publicisztikánk is széltében tár-
gyalja, elemzi ezt a jelenséget. Van, aki elsiratja, „a magyar szabadságharcban annyi érdemet 
szerzett" középbirtokos nemességet, van, aki rezignáltán konstatál ja pusztulásának félreért-
hetetlen jeleit, olyan is akad, aki sír ját szívesen ásná. 

Az új irodalmi témák között — méghozzá a nem is elsősorban fontosnak érzettek 
között — egyikké lett népéletábrázolás hamarosan mégis jelentőséghez, ú j tartalomhoz ju t , 
bár ez az új tartalom csak fokozatosan, az anakronisztikussá vált és jelentőségüket vesztett 
tartalmi motívumok lassú kiszorulásával jut felszínre. A paraszttéma részint, mint a zajos, 
minden régit és szilárdnak látszót riasztó gyorsasággal felforgató kapitalizmustól való jogos-
nak érzett elfordulás lehetősége, az új , a szokatlan, „erkölcstelen", ma morális ellentétpárja 
(gyakran átszőve feudális nosztalgiával is !), — részint pedig mint a züllő-hulló földbirtokos 
osztállyal szemben az állandónak, a változatlannak vélt ősi magyar életformának illúziókkal 
díszített képviselője nyer ú j jelentőséget. 

Már ez a két indíték is a korábbi parasztszemléletnek és a „népvilághoz" való viszony-
nak a megváltozására muta t . Összetevői általában retrográd jellegűek, az úri-nemesi felfogással 
rokonok, mégis a 67 utáni magyar polgárosodás talaján születve, újnak tekinthetők. A sok 
vonásában romantikus, a népélet iránt hamis illúziókat tápláló, paraszti idillt óhaj tó új szem-
léletmódot ellentmondásossá bonyolítja az az egyre világosabban körvonalazódó tendencia, 
amely a népélet, a parasztvilág ábrázolásában gyökeresen ú j ta r ta lmat keres: feltárni és ábrá-
zolni a dolgos milliók életét, amely az irodalomban eddig csak a felsőbb társadalmi rétegek 
valamilyen értelemben mindig elfogult, egyoldalú nézőpontjáról bemutatva jelenhetett meg; 
megmutatni a maga valóságában, önmagáért , eredetiségéért, eddig ismeretlen értékeiért, a 
parasztság életmódjában romlatlan természetességet, gondolkodásában életbölcsességet, talpra-
esettséget, egész világában naiv költőiséget, konfliktusaiban mély drámaiságot, nemegyszer 
tragikus magot látva. Lényegében az eddig túlnyomóan feudális népszemlélettel szemben, 
azzal ugyan több vonatkozásban rokon, motívumainak többségében azonban polgári, a magyar 
parasztság jobbágyság alól való felszabadulásából, a kiegyezés utáni helyzetből táplálkozó 
szemlélet ez. Megjelenése egybeesik a korábbi nemesi származású honorácior irótábor foko-
zatos kihalásával, háttérbe szorulásával s a paraszt-, kereskedő, iparos családokból jött írók, 
költők feltűnésével, akiknek közvetlen, mélyen személyes élményeik vannak a korabeli 
népéletből, amilyen korábban, a jobbágyvilágban csak Aranynak, Petőfinek és néhány hoz-
zájuk hasonlónak volt. 

Az öreg Arany „mezők üde lelkét" sóvárgó elvágyódása a nagyvárosból (Vásárban), 
a pesti ligetben „majorságot" látó, megindító önámítása (Ének a pesti ligetről), madarászó, 
seregélyfiakat nyárson sütögető mezítlábas parasztgyerekvoltának idézése (A tölgyek alatt), 
az új világ szörnyű haláltáncáról született víziója (Hídavatás), másrészt kései parasztballadái 
(Tengeri-liántás, Az ünneprontók, Népdal, Vörös Rébék) mind 1877-ből — talán a legékesebb 

bizonyítékai e szemlélet irodalmunkban való jelenlétének és egyre szembeötlőbb elterjedésének. 
Arany misztikus-tragikus parasztballadái egyben azt is igazolják, hogy a nagy tehetség távol-
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ról is megsejt i a falusi idill végleges lehetetlenségét, és az ú j parasztszemlélet ellentmondásait 
átélve, megrázóan pesszimista hangot üt meg. 

Az antikapitalista és a polgári demokrat izmus vonásait hordozó szemlélet-elemek 
ellentétességük ellenére is összetalálkoznak a népélet, a parasztvilág ábrázolásának igény-
lésében s a kor bonyolult viszonyai között az ábrázolások előjele, eszmei hát tere is legtöbbször 
ellentmondásos. Ugyanaz a népszínmű, vagy parasztnovella, amely a magyar parasztságot 
többé-kevésbé az eddiginél hitelesebben m u t a t j a meg, egyszerre látszik szolgálni mindkét 
tendenciát, annál is inkább, mert legtöbbször íróik is egyesítik gondolkodásukban azokat. 
Ennek a kétfelé tekintő parasztszemléletnek a jelenlétét a kor szinte valamennyi paraszt-
ábrázolójának a művében meglelhetjük, s nem véletlenül elsősorban azokéban, akik maguk is 
„alulról" jöt tek, vagy legalábbis megjárták a nyomor iskoláját, s ha családjuknak valaha volt 
is kutyabőre , maguk mint az íróvilág proletár jai kezdték pá lyá jukat (Tóth Ede, Csepreghy, 
Mikszáth, ma jd Thury, Gárdonyi stb.). 

A 70-es évek elejének ú j népszínmű-hullámában egyre határozot tabban jelentkezik az 
a törekvés, amely a „népdráma"-kísér!etek (Szigligeti: A strike, Amerikai ; Abonyi: A betyár 
kendője; Bérezik: A székelyföldön ) mellett a lehetőleg tisztán paraszti szereplőkkel játszódó 
parasztdrámát akarja megvalósítani,u Amig Rákosi Jenő Ripacsos Pistájában csak paraszti 
környezetben játszódó sablonos bűnügyi históriát nyúj t , Kazár Emil Kincskeresők\e rém-
romantikus-babonás fordulatokra épül, végre Tóth Ede A falu rosszával megteremti ennek az 
új népiességnek első, sa já tosan jellemző drámai alkotását. 

[Érdekes párhuzamul kínálkozik i t t az osztrák parasztdráma 70-es évekbeli megszü-
letése. L. Anzengruber (1839—1889) művei és a magyar népszínmű bizonyos formai rokon-
vonásaira Galamb Sándor is utal,12 azonban a nagyon tehetséges, tudatosan, programszerűen 
realista, éles morális konfliktusokkal (Der Meineidbauer, 1871) és társadalombíráló, nevelő 
i rányzat tal dolgozó osztrák szerző parasztdrámáihoz, vígjátékaihoz sem elvi megalapozottság, 
sem művészi színvonal tekintetében nem ér közel korabeli népszínműirodalmunk legjava sem. 
Művei közül csak A kirchjeldi lelkész (1870) le t t népszerű nálunk, ez is inkább valláspolitikai 
aktuali tása miatt . Anzengruber közvetlen ha tása már csak azért is valószínűtlen, mert az 
osztrákokkal szembeni előítélet ezidőben még igen erős éppen 48-asságukra büszke népies 
íróink körében. Népszínműirodalmunk későbbi fejlődésvonala is ellentmond a szorosabb 
kapcsolat fennállásának, legfeljebb a parasz tdráma általános divat ja vonatkozásában sejt-
hetünk bizonyos összefüggéseket.] 

Ennek az „ ú j népiességnek" jellemző vonása, hogy következetesen igyekszik kitérni 
az úri világ ábrázolása, képviselőjének szerepeltetése elől. A kitérés — éppúgy mint az ábrá-
zolás — önmagában nem tekinthető sem erénynek, sem hibának, nem jelent egyértelmű állás-
foglalást. A népélet önmagában való ábrázolása jelentheti a paraszt és úr közötti konfliktusok 
bemutatása előli meghátrálást is, míg úr és paraszt együttes ábrázolása az összebékítés jegyében 
is tör ténhet ik. Mindkét esetre számos példát ad a népszínműirodalom. Adva van viszont az 
úri világot, úri szereplőt nem ábrázoló, paraszt i témájú műben az a lehetőség is, hogy ha köz-
vetlenül nem érinti is úr és paraszt viszonyát, paraszti szereplőinek sorsa, gondja, elbukása 
vagy felemelkedése révén közvetve mondjon véleményt az egész társadalomról. 

Az ú j népiességnek — amennyiben eszmeileg igényes szerző művéről van szó — ez az 
ábrázolási megoldás felel meg leginkább, hiszen, mint említettük, szemléletmódjára a „felsőbb", 
a városi világtól való elfordulás jellemző, s a parasztságban másut t fel nem lelhető értékeket 
keres, vél találni és talál is, viszont szemléletének ellentmondásossága visszatar t ja a nyílt 
bírálattól. A szerző legfeljebb műve vagy kö te te elő-, illetve utószavában kockáztat meg egy-
egy burkolt célzást. (Pl. Mikszáth Az igazi humoristák , ,Epilog"-jában.) 

11 Lásd Galamb Sándor : A magyar dráma története 1867—1896. 1937. 238. s köv. L 
1 21. m. 244. 1. 
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Az irodalmi népiességnek ez a formája már nem is irodalmi népiesség a szó korábbi 
értelmében. Pusztán népéletábrázolds jellegű, nincs benne már sem az a forradalmian demok-
rat ikus tartalom, amely 49 előtt jelen volt, nem terheli az ötvenes évek népies-revizíója folytán 
létrejött , ködös „népies-nemzeti" ideológiai konstrukció sem, amely a „nép" fogalmába — 
talán az arisztokrácia kivételével — Jókai módján mindenkit bele t u d o t t gondolni; nem akar 
az lenni, ami az adot t társadalmi-történelmi körülmények között úgysem lehetne (ti. a „nem-
zet i" jellegnek a képviselője a Gyulaiék elképzelte irodalmi életben), az abszolutizmus korának 
sokszor hamisan hazafias pátosza is idegen tőle. — Tehát szinte kizárólagosan a parasztságra 
koncentrált volta is elhatárolja az előző évtizedek népiességétől. A paraszti világot adni 
önmagában — magáért , belső értékeinek, eredetiségének megmutatása érdekében: az ú j 
népélet-ábrázolási irányzat jelszava, amelyben természetesen ott lappang az új , el lentmondá-
sokkkal teli, kiforrat lan, nemesi-úri szemléleti elemekkel összebonyolódott, de tendenciájában 
már polgári (a magyar polgári fejlődés jellegének megfelelő) ta r ta lom. 

A parasztvilág, a falu életének önmagában való ábrázolása egy vonatkozásban az írói 
látás tudatos szűkítését jelenti, kikapcsolja a parasztságot, izolálja a falu világát az ország 
társadalmi, politikai életéből és csábító lehetőséget nyit az idillizmus számára, a civilizáció, 
távolabbi vonatkozásban a társadalmi haladás gondolata előli konzervatív elzárkózáshoz 
vezethet, ha nem elég őszinte meglátni a parasztság valóságos és az ország egész társadalmi 
életével összefüggő problémáit. Más vonatkozásban viszont éppen kis területre koncentrál t 
figyelme révén pontosan erre nyílik lehetősége: gyarapodhat a magyar falu, a tanyavi lág és 
népe igaz ismeretében, gondolkodásának és morál jának hiteles fel tárásában, abban, ami a 49 
utáni zavaros ideológiai viszonyok idején háttérbe szorult, illetve tuda tosan elnémult a népies-
ségben. Ez az országos, nemzeti problémáktól formailag, tematikailag izolált népéletábrázolási 
tendencia magában rejtette a magyar parasztvilág újra-felfedezésének lehetőségét, hiszen az 
a reformkor és az 50-es évek nagy folklóros-etnográfus divatja ellenére is felfedezetlen marad t . 
Természetesen csak az esetben valóságos lehetőség ez, ha íróink úgy élnek vele, hogy temat ikai 
elszigeteltségük ne jelentse egyben azoknak a szálaknak az elszakítását is, amelyek a paraszt-
ságot valóban hozzákötik az ország életéhez, s amelyeket sajátos módon csak így, „alulról" 
és közelről, a falu népének tökéletes ismeretében lá tha t tak meg és ábrázolhat tak igazán, meg-
muta tva a maga kis világában a sa já t problémáival birkózó magyar parasztot. 

íme a 70-es években jelentkező népies tendenciában rejlő optimális lehetőség ! Mint 
tud juk , a korszak parasztábrázolása sem tartalmilag, sem formailag nem volt képes e lehetősé-
gek ú t j án messze jutni. Legfőbb gá t j a a magyar parasztábrázolásba beleivódott, hagyományos 
nemesi-úri parasztszemlélet befolyása volt. Ehhez járul t a falu életének felszínes, csak lassan 
mélyülő ismerete és végül, de korántsem utolsó sorban az előbb-utóbb kikerülhetetlen szociális 
problémáktól való öntudatlan, vagy tudatos elzárkózás. 

Formai tekintetben — különösen olyan képviselőjénél, mint Tó th Ede — még sokat 
megőrzött a hagyományos népszínmű-sablonokból, parasztjainak nyelve néhol cikornyás, 
modora érzelmes, de már nem az az unos-untalan csattanóra futó, közmondásokban, hang-
súlyozottan parasztos kiszólásokban, szólásgyűjteményekre emlékeztető „jóízűség"-ben pácolt 
sujtásos nyelv ez, mint Vas Gerebené, vagy Abonyi Lajosé. 

Ennek a parasztsággal szemben bizonyos romantikus polgári illúziókat tápláló népies-
ségnek másik tulajdonsága, hogy — bármennyire igyekszik is idealizálni a paraszti világot — 
a maga igaza elfogadtatásának érdekében lehetőleg maximális tárgyi , sőt szociológiai hitelre 
van szüksége. Ily módon, amikor eszményíti, idealizálja is paraszti szereplőit, önkéntelenül 
többet ad a paraszti valóságból nemcsak epizódokban és külsőségekben (mint pl. a 60-as évek 
népszínműve), hanem jellemekben és problémákban, drámai feszültségben is. Ezt bizonyít ja 
Tóth Ede nagysikerű A falu rossza című műve is. 

Egy pillanatig sem kétséges, hogy a néhol kínosan hosszú, stilizált parasztinyelvezetű 
monológokban magukat elemző és magyarázó főszereplők, a kevés szellemmel megkonstruált 
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komikus mellékcselekmény (Gonosz Pista felsülése), súlyos liibái a A falu rossz-inak. Nagy-
erénye viszont, hogy a szinte utolsó jelenetéig a t ragikum felé ha j ló főcselekményen a falu 
társadalmából saját hibájukon kívül kirekesztettek (Göndör Sándor, F inum Rózsi) és a gőgös, 
magát erkölcsi fölényben érző nagygazdabíró szembenállása húzódik végig, s így néhány való-
ban hiteles, drámai helyzetet sorakoztat egymás u tán , amelyekben közvetlenül a valóságból 
vett figurákat mozgat a nyomorgó vándorszínész korában a magyar fa lut is megismerő szerző.13 

Erre utal a bíráló bizottság véleménye is, mondván: „ Inkább van benne benső drámai élet 
s inkább van a nép életéből merí tve" , mint a pályázatra vele együtt beérkezett 23 másik nép-
színműben.14 A korabeli kri t ikák egy része ugyan erősen kifogásolta Göndör Sándor a lak jának 
lélektani hibáit és a mű erényeit az epizódszereplőkben, elsősorban Gonosz Pistában és F inum 
Rózsiban lá t ta (a kellően megindokolt „happy-ending"-et kérve számon), de számunkra éppen 
az a meggondolkodtató, hogy Tóth Ede a főhős jelleméhez igazodva, a utolsó felvonásban is 
addig odázza el a boldog befejezést, amig Feledi, a gőgös bíró teljesen összetörik, s már a falu 
korábban vele egyetértő népével is szemben találja magát . S ha Göndör Sándor végül is kiégve, 
elkeseredve, szinte kelletlenül fogadja el az őt szenvedélyesen, apja á t k á t is vállalva szerető 
bírólány kezét, abban a cigányzenés, táncraperdülős utolsó kép ellenére is több lélektani és 
társadalmi igazságot érzünk, mint amennyit az esetleges és Tóth Ede által tudatosan kerül t 
„sima", jól előkészített és messziről előre látszó „happy-ending"-ben éreznénk. Szükségesnek 
ta r t juk hangsúlyozni, hogy nem értünk egyet Tóth Ede és a magyar népszínmű történetében 
elfoglalt helye olyan értékelésével, amely személyében és művében minden kétséget kizáróan 
,,a műfa j félresiklásának, útvesztésének beteljesítőjét" látja.1 5Szabó Ede olyasmit kért számon 
Tóth Edén és а Л falu rosszán, amit előtte és utána 30 évvel is, történelmünk olyan korszakai-
ban, amikor a társadalmi helyzet sokkal élesebben exponálta a paraszti-úri ellentéteket a 70-es 
évek viszonyainál, csak egy Petőfi és egy Ady volt képes megragadni és vele kapcsolatban 
egyértelműen állástfoglalni: ti. az osztályharc tényleges állásának bemutatását . Szigligeti, 
lírai vonatkozásban Arany János , a regényben Jókai pályája a bizonyíték arra, hogy a harcos, 
forradalom felé haladó osztálymozgalmak (társadalmi bázisok) nélkül hogyan veszti el táv la ta i t 
a szubjektíve becsületes, a néppel őszintén együttérző, tehetséges író is olyan időkben, amikor 
a társadalmi fejlődés mozgása még a teljes tudományos vértezettségű utókor számára is nehe-
zen át tekinthető helyzeteket teremt. (Egyébként jellemző, hogy Szabó Ede is szívesebben 
utal érvelése alátámasztására a századforduló agrárszocialista hangulatú , kivándorlásos idő-
szakára, amikor valóban volt forradalmi tendenciájú tömegmozgalom hazánkban, mint a 70-es 
évek agrárproblémáira, s egy helyütt a „magyar u g a r " kifejezést is használja, amivel akara t -
lanul is elárulja, hogy néhány évtized eltérés nem zavarja.) 

Meggyőződésünk, hogy az adott helyzetben az úr és paraszt közötti konfliktus ábrá-
zolása elkerülhetetlenül az osztálybéke nyíltszíni propagálására kellett hogy vezessen, amint -
hogy ez Abonvinál be is következik, akinél az előforduló úri intrikusok hoppon-maradása — 
bár Szabó Ede osztályellentétek elhalványult emlékét lá t ja benne — csak írói fogás a szegény 
leány és a nemes úrfi boldog frigye hitelesebbé tételére.16 Mondanunk sem kell, hogy ehhez 
képest — bár Szabó említett tanulmányában bizonyos értelemben elmarasztalja A falu rosszát 
Abonyi népszínművei mellett — Tóth Ede hitelesebb képét adja a magyar falunak. Az úr-
paraszt konfliktus ábrázolása — bármely sajnálatos is ez a magyar irodalomra nézve — csak 
azon a közvetett úton volt lehetséges, amely a jogilag és formálisan jobbágysorból kiemelkedő-
parasztság életének ábrázolását egyenrangú művészi feladatnak tekinte t te a „felsőbb" köröké-
vel, függetlenül attól, hogy a parasztság ténylegesen továbbra is ki volt szolgáltatva urainak. 

13 Vö.: Pap Károly közlései A falu rossza szereplőinek élő mintáiról. Tóth Ede élete 
és művei. Kolozsvár, 1894. 158—59. 1. 

14 Uo. 131. 1. 
1 5Szabó Ede: Népszínműirodalmunk néhány kérdése. I t . 1954. 2. sz. 
16 Abonyi Lajos: Panna asszony leánya. 
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(Ez jellemző egyébként a kor képzőművészetére, paraszt i életkép-festőire is !) A formális 
egyenjogúság ténynek vétele kétségtelenül illúzió, jellegzetes polgári illúzió; viszont az az 
igény, amely a népélet, a parasztság élete, gondjai (mégha több kevesebb nehézség árán viszony-
lag könnyen megoldódó gondokról is van eleinte szó) ábrázolását egyenértékűnek tekinti az 
irodalmi, művészi témák bármelyikével, a parasztság valóságos egyenjogúvá levésének a köz-
vete t t szolgálatát jelenti, amint azt jelentette a reformkorban pl. a János Vitéz és a 80-as évek 
elején Mikszáth A tót atyafiak ja és A jó palócokba, is. 

Ami a korabeli, illetve a bemuta tás örömmámorát követő, jogos, A falu rossza hibáit 
felhánytorgató, a hitelesebb parasztábrázolást számonkérő kritikákat illeti: ezek éppen annak 
a már említett igénynek a70-es években való jelenlétét, a 80-as évekbeli fokozódását bizonyít-
ják, amelyik lényegében A falu rosszát is létrehozta és amelyik nem elégedett meg, nem eléged-
hete t t meg az olyan — bármily tiszteletre méltó, mégiscsak szerény — kezdettel, amilyet 
Tóth Ede e művében produkált. 

A falu rossza valóban nem emelkedik magasan a megelőző és korabeli népszínművek 
fölé, a közvélemény pedig közéjük sorolta (ez utóbbinak az oka minden bizonnyal a bemutató 
színházak rendezőinek, színészeinek a meg nem értése, akik a művet és a jellemeket teljesen a 
a korábbi népszínművekhez hasonlóan fogva fel, újságát és erényeit csökkentették s a kri t ika 
értetlenségének is okozója voltak), — mégis kezdetét jelentet te az „ ú j népszínmű"-nek, amely-
ben már ott rejlik az a tartalmi új, a paraszti világ realista ábrázolására i rányuló igénynek még 
szerény csírája, ami a kiegyezés utáni évek társadalmi valóságából fakad, s költőiséget, hiteles 
drámai feszültséget igyekszik ábrázolni abban a világban, ahol korábban csak árvalányhajas 
hejehuját , szentimentális idillt, hátborzongató bűnügyi ponyvarejtélyt és vásári bűvészek 
nagyképűségével megoldható álkonfliktusokat látott a 49 utáni népszínműirodalom. 

Mint Tóth Ede kissé túlbuzgó mél ta tó ja , Pap Károly írja, Tóth műveiben „a parasztság 
él s nem más alatt, vagy másért, hanem magáért, a maga körében, saját hagyományai, eszméi és 
érzései közepett nemcsak mint ember, hanem mint polgár", aki egyenragú a társadalom bármely 
más osztályával, s problémái is — morális és szociális vonatkozásban egyarán t — a „felsőbb 
körök" világának problémáival egyenrangúak.1 7 Galamb Sándor szerint is „győzelemre viszi 
ezt a népszínműi formát , amellyel szemben lényegesen és életképesen u j a t a magyar népies 
drámairodalom egészen a jelen század elejéig nem t u d o t t kitermelni."18 

Tóth Ede műveit teljes joggal azok mellé a népdráma-kísérletek mellé ál l í that juk, 
amelyektől Gyulai annyit várt és amelyeknek hosszú ideig folytatás nélkül marad t előzménye 
Szigligeti Lelence (1863) volt. (Lásd Osváth Béla: Szigligeti, 1955. 127—132. 1.) És hogy Tóth 
Ede e téren számottevő ígéret volt, azt másik két színműve (A tolonc, 1875; A kintornás család, 
1876) is bizonyítja, amelyekben — ha Szigligeti befolyására nem is szoros értelemben ve t t 
paraszti környezetben — A falu rosszánál is kiélezettebb drámai helyzeteket produkált . 

Nem csoda, hogy a fiatal generáció másik nagyígéretű tehetsége, Mikszáth Kálmán, 
nemcsak testi-lelki jóbarátot , hanem „nagy embert", „nagy költőt", „ n a g y írót" lát Tó th 
Edében, s nemcsak politikailag érzi tá rsának („Többnyire irodalmi dolgokról folyt a társalgás; 
ezek közt is a sziniirodalomról és zenészeiről szeretett beszélgetni . . . Egészséges nézetei vol tak 
mindenről, nem egyszer beleártotta magá t a politikába is; baloldali ember volt , nagy demok-
rata , Kossuth embere . . . " ) , — hanem elfogadta művészi álláspontját, parasztszemléletét, 
és a népről vallott fölfogását is rokonnak érezte a magáéval.19 

A Tóth Ede által képviselt ú j „ népiesség"-nek, sajnos, nem sok eredménye lett. A nép-
színmű történetében bármennyire is fordulópontnak lá tszot t a 70-es évek néhány kísérlete, 

1 7 1. m. 208. 1. 
181. m. 169. 1. 
19 A tavalyi karácsony Tóth Edénél. Magyarország és a Nagyvilág 1876. 818. 1., Még 

újabb fény és árnyképek 1878., Még valamit Tóth Edéről. Szegedi Napló 1878. okt. 16—18. 
Tárca. , illetve Az én ismerőseim. J u b . Kiad. 36. k., Az én kortársaim. J u b . Kiad. 20. k. 
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szerzőik még annyira sem t u d v á n megszabadulni a terhes népszínmű-kellékektől, min t Tóth 
Ede, s bízva a népszerű énekesek által biztosí tható közönségsikerben, nem fo ly ta tha t ták 
tovább az út törést a magyar parasztdráma megteremtése i rányában. 

Sajá tos , hogy amig a d r áma terén a korabeli szerzők számára kikerülhetetlen csapdát 
jelentett a megmerevedett népszínmű-sablon (csak Gárdonyi A borral, majd Móricz a Sári 
bíróval tud á t törni raj ta 1901-ben, illetve 1910-ben), — addig éppen a korban nálunk újszerű, 
kötetlen prózai műforma, a ra jz , a rövid tárcanovella területén t u d az új szemléletű paraszt-
ábrázolás maradandót produkálni már a 70-es évek legvégén, illetve a 80-as évek elején. 
Ebben prózairóinkat a hazai népies elbeszélés korábbi példái (pl. Vas Gereben) mellet t kül-
földi, az akkor i világirodalmi érdeklődésnek megfelelően elsősorban orosz és francia, illetve 
angol—amerikai példák is segítették.20 

A X I X . század második felének kedvelt m ű f a j a a tárcanovella, a hagyományos elbeszé-
lésforma modern , a korszerű újságírás adta feltételekhez alkalmazkodó válfaja. Tar ta lmi meg-
határozói közöt t legjelentősebb szerep a r ipor tnak és a genre-képnek jut, melyek összeüt-
vőződése az előbbivel járó leíró jelleget házasí t ja össze az utóbbira jellemző tömör, néhány 
vonással plasztikusan ábrázoló jellemzésformával. Szerzőik á l ta lában — érezve a műfaj 
tematikai sokirányúságát — szívesen fűzik rajzaik, karcolataik egy-egy csoportját (a reneszánsz 
keretes novellagyűjteményeihez hasonlóan) egy-egy város, vidék, más esetben társadalmi 
csoport körképévé, illetve közérdekű probléma illusztrációinak sorozatává. (Pl. Dickens, 
Thackeray sketch-book-jaí, snob-könyvei, Bret Har te kaliforniai, Daudet provence-i rajzai a 
Levelek а mcilmombólban stb.) E z az összefűzöttség gyakran külsőleges, s csupán a szerző első 
személyű, ál landó jelenléte kapcsol ja össze a ra jzoka t . (PI. a különböző „fény- és á rnyképek" , 
„fotográfia"-sorozatok a külföldi és hazai irodalomban.) Ebben a vonatkozásban az irodalmi 
levélforma hagyománya is fo ly ta tás t nyer e m ű f a j b a n , amely különösen a szubjekt ívabb ter-
mészetű ra jzgyűj teményekben érződik. 

A ra jz európai fejlődésében nagy jelentőségű Turgenyev Egy vadász feljegyzéseinek 
megjelenése, amely tematikai , tartalmi, formai vonatkozásokban egyaránt magasra tűzi a 
mércét a m ű f a j művelői előtt , s a gyakran futó hangulatokról és napi közéleti aktualitásokról 
„csevegő" tárcanovellát műgond és társadalmi felelősség tekintetében erősen befolyásolja. 

Turgenyev egyben példát muta t a temat ikai csoportokra válásra hajlamos ra jz-műfajon 
belül a paraszt-rajz különválására, amely a századeleji romantikus „népies életkép" hagyomá-
nyainak modern, realista folytatása. Érdekes, hogy a kelet-európai társadalmak megoldatlan 
parasztkérdésének a nyugat előtt i művészi föl tárása hívja fel a figyelmet a nyugati , a polgári 
forradalmon túl jutot t tá rsadalmak irodalmi életében a parasztság problémáira, s a feudális 
világ jobbágyainak rajza lesz egyik ösztönzője a kapitalizmus körülményei között élő, a pol-
gári irodalom látóköréből kiszorult parasztság művészi ábrázolásának (lásd F lauber t , Zola 
paraszti t á rgyú novelláit, Daude t Camargueban és Maupassant A szalonka meséi c. vadász-
emlékek a lap ján született parasztrajz-gyűjteményeit) . 

A polgári írók, akik ezidőben többnyire már — ha nem is azonos világnézeti alapról 
— valamilyen módon bírálói koruk polgári társadalmának vagy legalábbis egyes szembeötlő 
hibáinak, — gyakran elvágyódásuknak, egzotikum-keresésüknek tárgyát vélik fölfedezni és 
megtalálni a falusi életben, a paraszti életformában. Megdöbbenve tapasztalják azonban, hogy 
a nyugat-európai parasztság életszínvonalában, szokásaiban, gondolkodásmódjában vajmi 
keveset lépet t előre a jobbágyi viszonyok állapotaihoz képest. (Jellemző, hogy pl. Daudet 
idézett rajzsorozatában nem r i tka , amikor a szerző a provence-i parasztban hol Cooper-féle 
rézbőrűt, hol theokritoszi tehénpásztort lát.21) A kapitalizmus ha tása legfeljebb csak mérhetet-
lenül megnövekedett anyagiasságán, sokszor brutál isan mohó vagyonszerzési vágyán, általában 

20 Ga lamb Sándor: A rajzforma fejlődése elbeszélő irodalmunkban. 1925. 
21 Camargueban IV. 
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gondolkodásának elüzletiesedésén látszik meg. A nyugati parasztrajzok, parasztnuvellák 
ezért vagy a patriárkális falusi életforma felbomlása fölötti nosztalgikus sajnálkozást, a kapi-
talizmusnak a falura, a parasztságra gyakorolt elnyomorító hatásán érzett borongást tük-
rözik (pl. : Daudet) , vagy megrendült lélekkel konsta tá l ják és őszintén fel tár ják ennek a világnak 
a rideg haszonlesését, léleknyomorító, utilitárius szigorúságát (pl. Gottfried Keller), okai közt 
nemegyszer holmi ősi, brutális ösztönöket is sej tve (Zola, Maupassant). 

A parasztkérdést felemás módon megoldó magyar társadalomban sok vonatkozásban 
hasonló, más vonatkozásban erősen más a helyzet; a paraszti tárgyú rajzok, tárcanovellák 
némely vonatkozásban egyértelműbbek, más vonatkozásban zavarosabbak. 

Tovább él a terjengős, Abonyi Lajos-féle betyárromantikával fűszerezett „népies 
beszély"22 és mellette a már emlí tet t , Vas Gereben nyomaiban járó rövid, a parasztelet egy-
egy epizódját feldolgozó „népnevelő" próza. A magyar paraszti temat iká jú tárcanovella 
elsősorban az utóbbihoz nyúl vissza, s igen gyakori formája — részben emiatt — a paraszt-
anekdotára épülő karcolat is. (Lásd pl. az Igazmondó tárcáit !) Mindkét esetben a nemesi-úri 
„lekezelő" szemléletmód fenyeget s csak itt-ott csillan fel a paraszttal való együttérző hang, 
jelentkezik a paraszt eszével való gondolkodás kísérlete, többnyire azonban a kuriozitás 
kedvéért. 

A terjengős „népies beszély" és a Vas Gereben, illetve Jókai nyomán járó népoktató, 
anekdotázó parasztrajz mellett megjelenik a 70-es években egy új , paraszt témájú karcolat-
típus, amely az ország egy-egy etnográfiailag sajátos színt képviselő t á j ának anépéletét választja 
ábrázolása tárgyául . Első pillanatra mintha a „petőfieskedők" modoros, tá jszavakban és nép-
rajzi-folklorisztikai specialitásokban tobzódó kuriózum-hajhászását vagy az 50-es évek etnog-
ráfiai gyűjtőmozgalmát idézné, a gondosabb szemügyrevétel azonban i t t is megmuta t ja az 
esetleges külső hasonlóságok mögött az új ta r ta lmat . 

A palócvidék, a csángófalvak, a székelyföld stb. népéletének szélesebb körökben isme-
retlen eredetisége vonzza e rajzok, karcolatok íróit, akik — bár szívesen reprodukálják a t á j 
népének szokatlan kiejtését, t á j szava i t '— elsősorban a riporter-szerepet vállalt szépíró szemé-
vel látják leírásuk tárgyát, s ha rajzuk egy-egy humoros, vagy furcsa történet novellisztikus 
feldolgozása is,-legalább a bevezetésben, vagy gyakran a „kere t"-ben jelzik „ fa luku ta tó" 
beállítottságukat. Ez a magyar t á j aka t , falvakat felfedező, új írói szemléletű rajzt ípus rend-
kívül gyorsan elterjed a magyar tárcairodalomban.2 3 

A nyelvben, népszokásokban stb. jelentkező „furcsaságok" gyakran a karikírozás irá-
nyába tolják el az egy-egy epizódot, szerelmi esetet, lopási históriát stb. elbeszélő kis írásokat, 
illetve a bemuta to t t vidék falvainak különös alakjaira irányít ják az olvasó figyelmét,24 s 
előfordul, hogy íróik finnyás gúnyolódás keretében jellemeznek egy-egy helyi öltözködési, 
vagy hajviseleti s tb. szokást.25 

22 Pl. Margi tay Dezső: Ne szeresd el az én szeretőmet. Koszorú, 1879. 193—236. 1., 
Vértesy Arnold: A kecskésvölgyi malom. Vasárnapi Újság, 1876. 40—43. sz., Baksay Sándor: 
Pusztai találkozás. Uo. 1878. 1—26. sz. 

23 Csak muta tóban pl. László Mihály: A „szüle". Rajz a csángó népéletből. Magyar-
ország és a Nagyvilág, 1876. 131. 1., Tóvölgyi Ti tusz: Az isten háta megett. Beszély a palóc 
népéletből, uo. 242. 1., Rózsavölgyi Lajos: Kézfogó a tanyán. Rajz a magyar népéletből, uo. 
1880. 392. 1., Benedek Elek: Bedő Józsi. Photographia a székely népéletből, uo. 415. 1., 
Békeffy Antal: Muharai Miska bácsi meséje. (Életkép a szegedi parasztokról.) Uo. 650. 1., 
Vékony Antal: Vasárnap délelőtt. Falusi életkép, uo. 794. 1., Harmath Luiza: Sárikó. Elbe-
szélés a népéletből, uo. 809. 1., Sümegi Kálmán: Virág Lidi temetése. Ország—Világ, 1881. 
VI. 31. 1., A fonóban. Uo. XII . 271. 1. stb. 

24 László Mihály: A „szüle". Vagy Benedek Elek: Bedő Józsi. 
25 Pl.: Tóvölgyi" Titusz: Az isten háta megett ben arról a szokásról ír, hogy a palócok 

zsírozzák a ha juka t , akik gazdagabbak, azok jobban, s így a falu vezetői — ha együtt ülnek — 
kibírhatat lan szagúak. 
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Jelentős változást a paraszti témájú tárcanovella magyar helyzetében Mikszáth Kálmán 
A tót atyafiakba, de főként A jó patócok]a hoz, többé-kevésbé magán viselve mindazokat a jegye-
ket, amelyeket az angol—francia rajz-sorozatok és a turgenyevi parasztnovella jellemzőiül 
emlí tet tünk, mindezt az ugyancsak számba vet t magyar előzmények alapján. Mikszáth maga 
is a „népok ta tó" irodalom felől indult, amelynek 70-es évekbeli szemléletmódjára rendkívül 
jellemző Dolinay Gyula Hasznos Mulattatóknak programja: egy füst a la t t nevelni, hasznosan 
mula t ta tn i népet és gyermeket. Amiből értelemszerűen következik, hogy a népet, a magyar 
parasztságot, az ország legnagyobb lélekszámú osztályát, javai többségének termelőjét, leg-
több adót fizetőjét, katonaságának szinte egyetlen tar talékanyagát mint naiv, együgyű gyer-
meket kezelte, akit mesterkélt tanmesékkel és primitív, didaktikus versezetekkel kell és lehet 
nevelni. Ez t a súlyos szemléleti melléfogást csak részben korrigálta a nép, a parasztság valóban 
alacsony műveltségi színvonalának emelésére irányuló tagadhatat lan jószándék.2" 

A népnek, mint naiv, egyűgyű, de szorgalmas és jóravaló gyermeknek a felfogása — 
ha módosulva is — elkíséri Mikszáthot egészen A jó palócokig, amihez hozzájárultak a gyermek-
szemmel látot t , gyermekésszel átélt faluélmény következményeként a parasztság körében 
töltött gyermekkorának emlékei is. Ugyanakkor azonban éppen a gyermekfejjel átélt falu-
élmény te t te lehetővé, hogy később maga sem mint fölényes „ fe lnő t t " lássa a parasztság életét, 
hanem ahogyan erre Schöpflin Aladár is rámuta t , érzelmileg a falu népével azonosulva.27 

A falu népe még mint naiv gyermek szerepel Az igazi humoristák elő és utószavában is, de az 
író már őszintén kijelenti, hogy az úri kastély lakói helyett a kovácsműhely csengő kalapácsá-
nak hívó szavára az egyszerű, szalmafödeles, jókedvvel és boldogsággal „bearanyozot t" kuny-
hókhoz és munkájukból dalolva hazatérő lakóihoz fordul. Nem ta r t juk véletlennek, hogy ez 
az álláspont éppen Szegeden alakult ki Mikszáthban, ha a „palota és kunyhó" motívum a 
reformkor jellegzetesen nemesi népiességét idézi is távolról. Mikszáth egész életművében egy-
helyütt ellemzi múzsáját piroscsizmás, parasztszoknyás parasztleánynak, s ez a hely Szeged.28 

Mikszáthj népi érdeklődésében kétségtelenül számottevő szerep jut Jókai Népvilágának 
Igazmondója szellemének és — a piroscsizmás parasztlány-múzsa is erre utal ! — Tóth Ede 
ha tásának is, azonban hogy nemcsak naiv gyermeket látott a parasztban, azt vi ta thatat lanul 
szegedi élményei segítették elő, s meglátta benne „a mélyenérző, személyes életet élő ember t " 
is. A jó palócokban megmutatkozó ilyesfajta népszemlélet sajátosságaira világosan rámuta t 
Király István.2 9 

Mikszáth balladás palóctörténetei erősen emlékeztetnek Daudet már többször említet t 
rajz-gyűjteményének néhány darabjára, melyek a „ tamburások és muskotálybor" földjének 
festői viseletű parasztjait , pásztorait, kikapós menyecskéit muta t ják be szomlorkás hangulatú 
szelid humorú, érzelmes, balladás históriákban. De amig Daudet a nagyvárostó lmegcsömörlött 
polgár egzotikumra szívesen nyíló, kuriózumra éhes szemével lá t ja már sa já t szükőföldje népét 
és minden rokonszenve mellet t végeredményben idegenül áll vele szemben, „Miszáth maga-
tar tása az elmondott eseményekkel szemben pontosan összeesik a nép magatar tásával" , 3 0 

amit többek között az is illusztrál, hogy Mikszáth egyik palóc-rajzában sem szerepel személye-
sen, mig Daudet legalább rajzainak keretében, mint a mesélő paraszt, kocsis, vámőr hallgatója, 
mindig jelen van. A párizsivá lett Daudet-val szemben Mikszáth a nagyvárosban (már ameny-
nyire a rohamos fejlődés ellenére is ekkor még meglehetősen vidékies Pest Párizshoz hasonlít-
ható) is velejéig vidéki marad t , számtalan szál kötöt te a falusi Magyarországhoz, Szeged pedig 
paraszt-polgári népével csak megerősítette a Mikszáthot a magyar paraszthoz fűző kapcsola-

26 Mikszáthnak a Hasznos' Mulat tatóval kialakult kapcsolatairól lásd W. Petrolay 
Margit: Mikszáth Kálmán elfelejtett ifjúsági írásai c. dolgozatát. ITK. 1956. 289, 423. 1. 

27 Mikszáth Kálmán. É. n. 15. 1. 
28 Szegeden. Szegedi Napló, 1879. má j . 22. Tárca. 
29 Mikszáth Kálmán. 1952. 54—55, 237. 1. 
3 0 Schöpflin i. m. 15. 1. 
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tokát. Szegeden valóban „nagykorú" parasztságot ismerhetett meg, amelynek ügyeit nem 
földesurak és szolgabírák intézték, hanem sa j á t maga választot ta „cselédjei" a városnak, 
akik maguk is módos paraszt , tehetős iparos szenátorok, illetve Dugonics hagyományait 
ápolgató, sokszor szegedi dialektusban beszélő, Ipolyi folklorisztikai gyűj tőmunkájában is 
résztvevő, hazafias piaristáknál iskolázott paraszt- és iparosgyerekek. 

Meggyőződésünk, hogy Mikszáth népiessége, az „ ú j népiesség" legtipikusabb és a 80-as 
években legáltalánosabb hatású magyar fo rmája (külföldi fogadtatásról itt nem szólunk) nem 
érthető meg egy sajátos, az általános magyar fejlődéssel nem mindenben együtt haladó népies 
irodalmi irányzat megvilágítása nélkül, amelytől ösztönzéseket kap, amelyet maga is jelen-
tékenyen befolyásol. Szeged irodalmi életének népiessége ez, amely már a 70-es évek második 
felében megmuta t ja a kiegyezés utáni népies irányzattól eltérő voltának jegyeit, s mintegy 
tíz esztendő alat t , a 80-as évek végére előkészíti a talajt Tömörkény István számára,3 1 akinél 
Mikszáth néhány későbbi ra jza (pl. A kaszát vásárló paraszt) u t á n először jelentkezik a magyar 
paraszt realista ábrázolása. És amig másoknál (pl.: Petelei, Thu ry , Justh) egy-egy remekbe-
sikerült novella, hosszabb elbeszélés ellenére is csak kísérletekről beszélhetünk, á l ta la a XIX. 
századi magyar irodalmi népiesség felemás, 1849 utáni fo rmája felnő a kritikai realizmus 
szintjére. 
(1960) 

31 Lásd a szerző A szegedi parasztnovella keletkezése c. t anu lmányá t az Acta Universitatis 
Szegediensis 1957—58. számában. 
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