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oldva létrehozza a „részleges mimézis"?-nek nevezett alakí-
táselvet. A képzőművészet tudatosan leegyszerűsített s a kife-
jezés érdekében gyakran elrajzolt alakjainak Cholnoky elbe-
szélésében a kiragadott csomópontok köré sűrített s a család 
történetében csak a lényeges mozzanatokat megragadó elbe-
szélői magatartás felel meg. A természettudományos művelt-
ségű író a mondai átokmotívumot végigkísérve adja meg 
írásának azt a mélységet, amely Az alerion-madár vérét 
jelentős elbeszéléssé teszi. 

T. TEDESCHl M Á R I A 

A DRÁMAI NOVELLA 

T H U R Y ZOLTÁN: E M B E R H A L Á L 

Drámai novellákkal, egyes novellák drámaiságával a ma- , 
gyar irodalomban főként a századvég, pontosabban a kilenc-
venes évek novellisztikájában, a tárcanovellákban találko-
zunk. 

A novellatípus jelenlétét - a novella és a dráma közötti 
összevetés lehetőségét, a műfaj kedvező sajátosságait (kon-
fliktus, feszültség, dialógus) is figyelembe véve — elsősorban 
azoknak a társadalmi változásoknak vetületében kell keres-
nünk, melyek a kiegyezés utáni magyar valóság arculatát 
meghatározzák. A kiegyezést követő másfél-két évtized biz-
tonsága, látszólagos nyugalma után a kilencvenes évek a 
nagytőke és a nagybirtokosság ellentéte mellett már a szá-
zadvégi magyar társadalom valamennyi rétegét érintő „szo-
ciális válságról" (a dzsentri, a magyar középosztály, a pa-

' Lásd Kiss Endre: Szecesszió egykor és ma. Bp., 1984. A „részleges 
mimézis" a könyv egyik alapgondolata. 
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rasztság, a földmunkásság, a proletariátus válsága)1 hoznak 
hírt. 

Az irodalom most is a társadalmi-politikai változások kí-
sérője, sőt nemegyszer előrejelzője. Nem véletlen, hogy Dió-
szegi András a századvég novelláit elemezve a drámai novella 
„valóságos egyeduralmáról" beszél. Tanulmányában a szá-
zadközép analitikus novellája és a századvég drámai novel-
lája közötti különbségeket indokolva a következőket írja: 

„Az analitikus író az elvileg egyértelmű, határozottan körvonalaz-
ható, adott viszonyok között statikus, szociális és pszichikai tények 
elemzése útján közelíti a valóság lényegét. A századvég novellistája 
képtelen a határozott körvonalazásra, az egyértelmű megvilágításra, 
hiszen alapvető élménye a valóság ellentmondásossága és változé-
konysága. Módszerét is ez a dinamizmus alakítja ki: a valóságot 
összeütközéseiben és hirtelen-váratlan fordulataiban ragadja meg. 
A mind ez ideig az elbeszélés, a fantázia és az analízis eszközeivel élő 
novellairodalomban új, szinte minden egyebet elsöprő elem jelenik 
meg: a drámaiság."2 

Thury Zoltán Emberhalál (1897) című alkotása személyes, 
szubjektív élményből fakad. A vérbe fuló parasztlázadásnak 
éppúgy tanúja volt az író, mint az 1895-ös Szántó-Kovács-
pernek. A szerzői jelenlét tehát a tudósítás látszatát kelti. 
Valójában mégsem egyszerűen riportról van szó, a riportázs 
forma az elmondás, a kifejtés találó eszköze. 

A műalkotás felépítése, az elbeszélés színhelyének azonos-
sága (tarbereki erdő), az elbeszélés idejének egységessége 
(három nap), a kompozíció egymással feleselő mozgása (a 
düh, az anarchia növekedése a parasztság részéről, a „csön-
des", helyenként „együttérző" magatartás a katonaság olda-
láról), az író által jelölt szerkezeti felosztás tudatossága (az 
első, elbeszélő rész előkészíti a második, drámai részt), vala-
mint az előadás „dialógus reprodukciói" hitelesítik besorolá-
sunkat. 

1 Diószegi András : Klasszikus novella — Mai novella. In : Megmoz-
dult világban. Bp. 1967. 4 0 4 - 4 0 5 . 

2 Diószegi András : I. m. 405. 
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Drámaiság a cselekmény szintjén. A történéssor pár mon-
datban vázolható : az új típusú kapitalista földesúr, aki apját, 
a politizáló dzsentrit felváltja a domíniumban, pénzért akarja 
árulni a szárazgallyat, amit emberemlékezet óta igyen is meg-
kaptak a parasztok. Az összetűzés végkifejlete — a katona-
ság beavatkozása folytán — tragikus. 

A novella kezdő képe epikus nyugalmú, részletező leírás-
sal, indirekt stílusban az alaphelyzetet jelöli ki. Az időtlen-
séget jelző időhatározó (mióta) villanása hírt ad az ingyen 
faszüretről, az eladás lehetőségéről, valamint az öreg báró 
politizáló, ugyanakkor gazdaságával nem törődő életmód-
járól. 

A cselekményt a helyébe lépő ifjú báró rendelkezése 
(„Azt mondta, ő maga is le tudja vágni a fáját, nem kér 
segítséget. . . " ) indítja. 

A múlt és a jelen valóságának különbözőségét egy mellék-
mondat jelzi ( „ . . . s egy kopogósra fagyott novemberi haj-
nalban . . . puskás urasági hajdúk fogadták a parasztokat"). 
A bevezető új helyzetsor már első megfogalmazásában fel-
villantja az összetűzés lehetőségét: 

„A Sok paraszt összebámult. Sehogy se tudták megérteni a dolgot. 
Egy-egy kis kompániába szedelőzködtek, megdöbbenve tanácskoz-
tak: — egy pengő . . a fáér t . . . azután megint csak rajba gomolyo-
dott össze mind a férfi, az asszony, körül a taligákban sivalkodott a 
sok gyerek . . . s nem mozdult a sok emberből egy se."3 

A szinonimikus kifejezéssor (kompánia, rajba gomolyo-
dás) a közé ékelt szaggatott mondatfűzés, a három ponttal 
jelzett szünet (egy pengő . . . a f á é r t . . .) konkrét cél- és 
cselekvéstartalomról még nem hoz hírt, a parasztság lényege 
egyelőre a döbbent mozdulatlanság. 

Az iménti meghatározatlanságon a faluközösség centrális 
emberének, a bírónak az eltávolítása segíti át őket. 

3 Thury Zoltán: Emberhalál. Válogatott elbeszélések. Bp. 1949. 8. 
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„Délfelé kijött a bíró s azt mondta, hogy igazuk van. Ne hagyják 
a magukét. Ha a báróé az erdő, hát övé, vigye ahová akarja, de az 
aprófa meg a szárazág a falué. Vágják már harminc esztendeje. Dél-
után pedig jött a zsandár, elvitte a bírót."4 

Az idő kategóriájának pontos megnevezésével (délfelé-dél-
után) felgyorsított néhány soros exponálás a bíró egyéniségét 
érzékelteti. Szerepe ugyanis kettős : társadalmi státusa egya-
ránt lehetővé teszi asszimilációját az uralkodó osztállyal, de 
a szembenállást is. 

Erkölcsi értékeket hordozó individuum voltát bizonyítja, 
hogy a parasztok tudatában — hiányával is! — két ízben 
van jelen: az erdő első megrohanásakor: — „Elvitte a zsan-
dár a bírót. Vágjad ! A tied !", majd pedig a főhadnagy és az 
öreg paraszt beszélgetése idején: „— Igen tiszt úr, de nem 
megyünk ám . . . Előbb hozzák vissza a bírót". 

A váratlan eseményre történő első reflektálás — „ . . . mor-
moló, izgalmas csendesség lett, olyanforma, mint valami 
veszett káromkodás, ami csak az ember belsejében háborog" 
— világosan jelzi : a vezető egyéniség igénylése a parasztság 
részéről alapszükséglet, a tömeg tudatában ott a vágy a szer-
vezettségre. Erre azonban önerejükből nem képesek. 

A bíró kiemelése a paraszti közösségből — mely szerkeze-
tileg a „dialektikus fordulópont" (Tieck), - kijelöli az ese-
mények további menetét, a tömegre erősen hat, a bennük 
levő indulati energiákat, érzelmi töltetet felszabadítja. A 
tehetetlenségi tudat egyetlen tárgyiasulási lehetősége ezután 
végérvényesen a düh, az anarchia: 

„ . . . haza nem akart menni senki. Most már eléggé megbeszélték 
a dolgot, hallgattak . . . egymásra néztek, de mindegyikben egyfor-
mán dolgozott az elkeseredés dühe . . . Sompolygó, tétovázó tehe-
tetlenséggel bámulták . . . a beláthatatlan rengeteget s még mindig 
nem voltak elkészülve arra, hogy mit csináljanak." 

„Percről percre sötétebb és várandósabb lett a hangulat . . . Né-
melyikben már lihegett a düh s egyszer aztán nekirontottak az erdő-
nek. Egy-két nekivadult ember ment elől, magasra emelve a fejszét. . . 

4 / . m. 8. 
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Most már ordítva szabadult ki belőlük mind a hang, amit eddig 
magukba forjottak, rohantak előre a fák között és megint övék volt 
az erdő. Messzire kihallatszott a fejszecsattogás, meg a hangos össze-
vissza lárma, amivel nekiestek a nagyúri jószágnak. Ez már nem volt 
a csöndes tallózás, hanem a nekiéhezett emberek dühe, pusztítás, 
ostrom a más tulajdona ellen . . . Vágjad! A tied!"5 

A tehetetlenség, az „elkeseredés dühe" kezdetben csak 
„hallgatásra", döbbent „egymásra nézésre" ad okot, majd 
pedig aktív, konkrét, ugyanakkor anarchisztikus tevékeny-
ségre vált át a düh robbanásszerű feltörésével párhuzamo-
san. Ennek jegyében lesz uralkodó stílusalakzattá a szerke-
zetismétlés és a fokozásos halmozás. 

A következőképpen : 

„lihegő düh" 
„ordítva kiszabaduló 

hang" 
„nekiéhezett embe-

rek dühe" 
„pusztítás, ostrom" 

„nekirontottak az erdőnek" 
„rohantak előre a fák kö-
zött" 

„fejszecsattogás, nekiestek a 
nagyúri jószágnak" 

„Vágjad! A tied!" 

Az eddigiekben felsoroltak (a bíró elvitele, a parasztok 
ellenállása, a báró rendelkezése) egy, az időben változatlanul 
előrehaladó állapotot rögzítenek, ami a társadalmi mozgá-
sokat (egy lehetséges erőszakos megtorlás a báró részéről) 
még csak jelzi. Azonban ha „a társadalmi mozgás ilyen, 
akkor az állapot apró változásai végül annyira akkumulá-
lódnak, hogy — egy végső elem hozzátevődésével — létrejön 
az élet felmagasult és felmagasztosult pillanata: a szituáció.6 

A „végső elem" itt, az első rész csúcspontjánál és egyben 
lezárásánál a düh, a pusztítás első kitörésekor megjelenő 
„csödes" katonacsapat, amely — nem utolsósorban éppen 
jelzője (csöndes) folytán — a kompozíció feleselő mozgásá-

4. m. 8. 
6 Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Bp. 1974. 43. 
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nak kiindulópontjaként „az eddig meglevő kapcsolatrend-
szert — állapotot — viszonyhálózattá, minőségileg maga-
sabbá — szituációvá változtatja".7 

A továbbiakban novellánk (az író által jelölt második 
rész) erre a szituációra8 épül (a szituáció a dráma legfőbb 
műnemi meghatározója), és mivel ez a jegy (a szituáció) 
„nemcsak a műnem főnévi, de melléknévi értelmét is meg-
adja",9 az Emberhalál — és más epikus mű — drámai részlete 
addig tart, „amíg a szituációban potenciálisan benne levő 
cselekvés-lehetőségek ki nem merültek".10 

Az első rész az epikus jelleg sajátosságáinak megfelelően 
az elbeszélés hagyományos (egyes szám harmadik személyű) 
közlésmódját idézve bemutatta a „robbanáskész" szituáció-
hoz „elvezető állapotot",11 a „felállás mikéntjének" kialaku-
lását. Megkezdődhet a drámai megjelenítés". 

A drámai részlet megvalósulásához egy, a tevékenységet 
folytonosan kísérő — már a novella első részében tudatosí-
tott — motívum, a birtoklás vágya („. . . A mienk, minden a 
mienk . . .") vezet át. A novella első felében egyrészt a tulaj-
dont konkretizálta („Vágjad !, A tied!"), másrészt a patriar-
hális hagyományt idézte)" — Az apám is vágta, meg a 
nagyapám is!"). 

A katonasággal szemben is többszöri hangoztatása az 
egyedüli lehetséges „fegyver" („ — Mit akarnak ?" . . . A 
mienk, minden a mienk . . . Hagyják békében a szegény-
embert, ha dolgozik . . . " ) . 

A motívum jelenlétét minden esetben erős indulati kitörés 
(ordítozás, össze-vissza lárma stb.) kíséri. A cél: megerősítés 
a tömeg tudatában, de nem értelmi, hanem érzelmi síkon. 

' Bécsy Tamás: I. m. 43. 
8 A szituáció fogalmára, vö. I. m. 37—50. 
4 . m. 48. 

101. m. 49. 
11 / . m. 49. 
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Tárgyiasítása azonban arra is lehetőség, hogy egyvalaki 
kiválva a tömegből határozott dialógust folytasson a főhad-
naggyal: 

„ A főhadnagy megint előkereste a maga emberét. 
— Volt katona? 
— Voltam. 
— Tud németül? 
— Nem. 
— Hát ki tud? 
— Senki. 
Erre elővett a zsebéből egy írást, csapkodni kezdte a kezével a ki-

terített lapot, s most ő is elvesztette nyugalmát. 
— Maguk bolondok, meg vannak veszve. Ide nézzenek. Bele van 

írva a parancsba, hogyha nem mennek szépszerével, hát lövünk. 
— Kirántotta a kardját s lökdösni kezdte azt a parasztot, aki a 

legközelebb állott hozzá. 
— Nem megy? Takarodjon! Mars, mars! N e m akarom a vesz-

tüket, bolondok. 
— Nem megyek. A mienk az erdő. Nem parancsol itt az úr. A z 

enyém, meg ezeké . . . 
— A király mindenütt parancsol. 
— Itt még az sem. Ez itt mind a paraszté. Apám, meg nagyapám 

is vágták."12 

A helyzetsor drámai. Ha az első részben az íróé volt a szó, 
akkor itt az elbeszélő személye egyre inkább eltűnik, a meg-
jelenítés eszköze a direkt stílus, a „vérbeli", egymásnak el-
lentmondó „tiszta dialógusok". 

A drámaiság fokozódását azáltal is érzékelteti az író, hogy 
a szereplők beszéde, pontosabban a főhadnagyé a rövid 
mondatoktól fokozatosan az indulatszó, parancsszó szűk 
szavúsága felé halad. („— Nem megy? Takarodjon! Mars, 
mars!") 

Az egymásnak ellentmondó dialógusok kérdésénél meg kell 
állnunk. Jól mefigyelve a novella szövegét, láthattuk: a drá-
mai részletnél a párbeszéd, a direkt stílus a domináns. A 
lényegi pontok (a főhadnagy meggyőzési kísérletei, a végső 

12/. m. 10. 
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összetűzés) szinte kizárólag — és ez nem véletlen — dialó-
gusban öltenek formát. A végsőkig kiélezett dialógus ugyanis 
jelzi, hogy a két fél nem értheti meg egymást, s ezért a hely-
zet békésen nem oldható meg. A drámaiság további jellem-
zőjeként a mondatfűzés itt már a nyelvtani eszközök mellett 
lélektani törvényeknek is engedelmeskedik. Mindez a feszült-
séget fokozza. Az utolsó összecsapás néhány mondatát idéz-
zük: 

„ A z egyik fölemelte a fejszét s a főhadnagy felé suhintott vele. 
— Leütöm az urat, ha nem megy innen. 
— A főhadnagy is kardot rántott s végigvágott a fejszés ember 

arcán. A tömeg még magához sem tért, már náluk volt. Rekedten 
kiabált. 

— Kimennek az erdőből, vagy nem? 
— Nem, az istennek se. Egy életünk, egy halálunk . . . 
. . . Megint a parasztok felé tartott, dühtől reszketve kiabált: 
— Marhák, barmok! Ki innen!"13 

Visszatérve a mű cselekményéhez a megformálás központi 
vonását, a drámaiságot talán leginkább — a katonaság és a 
parasztság ábrázolásának — az előbbiekben már jelzett — 
„ellentétes mozgása" adja. 

Míg a parasztságra ugyanis az anarchia, a düh, a pusztítás, 
a „vad ordítás", vagyis az ösztönösség erősödése a jellemző, 
addig a katonaság viselkedése ezzel — egy ideig — jórészt 
ellentétes. 

A fentiekben említettük, az első rész záró mondataiban 
„csöndes katonacsapat" vonul ki a tarbereki erdőbe. A máso-
dik szerkezeti egység is ennek a magatartásnak a jegyében 
indul: „jámboran egymásra bámultak", „csendesen, kicsit 
reszkető hangon" szóltak rá a hangos asszonyokra. S ha 
egyikre-másikra jellemző is a durvaság (káplár), a katonaság 
egészénél ott az együttérző, figyelő jelenlét. 

Az elmondottak mellett azonban lényegesebb a katonák 
félelme, rettegése, amely a következmények, a végkifejlet biz-

131. m. 11. 
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tos tudásáról hoz hírt. A tiszthelyettes „sápadt volt s izga-
tottan beszélt a főhadnagy fülébe . . . " , később „reszketett, 
majdhogy hanyatt nem bukot t . . . " . Az altisztek „érezték, 
hogy átszalad rajtuk a hideg", a katonák közül pedig „néme-
lyik a bajonétot próbálta kihúzni a hüvelyből, újra vissza-
csapkodva, hogy vígan jár-e, az elfogultságukat akarták bele-
takargatni a hiábavaló mozgolódásba". A tiszthelyettes rövid 
ellenvetésére („— Nem katona kell ide. Háború ez? Ilyen 
népség ellen indítanak minket") azonban a főhadnagy pa-
rancsszava a válasz ( „ - Hallgass!"), vagyis a parancsetika 
nem tűr ellentmondást, a katonaságnál a függőségi viszonyok 
uralkodnak. Mindezzel szemben a parasztok ösztönösen 
cselekvő tömeget alkotnak. Az ábrázolásmód is ezt fény-
szórózza. A „reszkető", „elfogult" katonák jellemzése után 
rögtön ott a másik tábor fanatizmusa: 

„Túl pedig a munkához láttak a parasztok. Újra fölfogták a fej-
szét s nekimentek a fáknak. Olyan volt a munkájuk, mintha a halál-
lal birkóznának. Szakadt róluk a verejték, a vénemberek ledobták 
magukról az ujjast, kiabáltak: — Neki hé! Vágjad! — A gyöngéb-
bek erörekaptak a többi fanatizmusától s biztatták magukat. — 
Hejjé! N e félj pajtás! . . . Sunyin, remegve pillantottak az egymással 
suttogó tisztek felé s biztatták egymást. — N e félj. Nem lö, nem 
mer!"14 

Ezen mikrocsoportok szürőszerepét akarja ráhatással ki-
használni a főhadnagy. Meggyőzést akar alkalmazni, előbb 
szavakkal, majd tényekkel (a tulajdonjogot bizonyító írás 
felmutatása), de eredményeként nem alakulhat ki új meg-
győzés a tömeg tudatában. A parasztok beállítódása ugya-
nis — elsődlegesen a katonákéhoz képest — erősen indulati-
érzelmi indíttatású, így nem jellemzi őket a jelenbe vetett 
hit, meggyőzni nem lehet őket. A továbbiakban az ösztö-
nösség, a düh motivál, a cselekvés eszközrendszerét is ez 
határozza meg. Nem a pusztítást, az ostromot, hanem a 

12/. m. 10. 
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pusztulást, a semmibe hullást hordozza az így megjelenített 
dráma. 

A drámaiság csúcspontja a végső összetűzés. A kezdemé-
nyező szerep újra a parasztságé: ,Szétszóródtak hossz, ritka 
sorba, dörgött fejszéjük alatt a sok korhadt fa, amint belesu-
hintottak." 

Az alig pár perce még megoldást kereső főhadnagy a táma-
dónak már karddal válaszol, majd amikor sem a „rekedt 
kiabálás" („— Kimennek-e az erdőből, vagy sem?"), sem 
pedig a felhevült, negatív tartalmú indulatszavak („ — Mar-
hák, barmok! Ki innen!") nem segítenek, és katonái is meg-
sebesülnek, az összetűzést főleg meggyőzéssel elkerülni akaró 
katonaság magatartása gyökeresen megváltozik. Az érzelmi-
indulati erők kiegyenlítődnek. Felhangzik a dráma utolsó 
szava, a „dühtől reszkető" főhadnagy parancsszava a fegy-
veres elnémításra: „— Tűz!" 

Az előzőekben mondottuk: a parancsszó elhangzása egy-
ben a drámai részlet végszava, a szituációba „potenciálisan 
beépített cselekvés-lehetőségek" (Bécsy Tamás) - a katona-
ság magatartása, meggyőzési kísérlete, a parasztság támadása 
— közül a befejező akkord. 

A zárókép már a szituáció kibomlása utáni állapotot elem-
zi. Ismételten az epikus jelleg dominál, az utolsó mondat 
kivételével a narrátor összegez: 

„Egyszerre dördült el valamennyi puska, s azután hallatszott, hogy 
dübörög a föld a sok csizma dobogása alatt, amint rohantak el a 
másik oldalon. A taligákban nyerítettek a lovak, azután egymásután 
összeakadva, egymásbagabalyodva rohant végig a mezőn mind, a 
gazdátlanokat magától vitte haza a ló őrült vágtatással. A fák kö-
zött pedig halottak és sebesültek feküdtek sorjában, nyögve, jajgatva, 
némelyiknek utolsó sóhajtását fogta föl az, aki éppen ráhajolt."15 

„Az érzékeket és az értelmet"16 egy időben megrendítő 
kép után a siránkozó öreg paraszt magyarázó mellékmon-

151. m. 13. 
16 Rejtő István: Thury Zoltán Bp. 1963. 173. 
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data — „— Mert egy kis fát gyűjtött az ember télire, egy kis 
forgácsért, amit összeszedtünk. . ." — a címre felel, az 
értelmező okot adja az okozat, az Emberhalál valóságára. 

Drámaiság az időkategóriában. A kezdés — mint az elő-
zőekben mondottuk — az időtlenséget exponálja („A báró 
erdejét már isten tudja mióta vágták a parasztok"). Ezt 
lokalizálják a báró szavai is ( „ . . . s egy kopogósra fagyott 
novemberi hajnalban . . . " ) . 

A novellisztikus fordulópont szintén időhöz kötött. A 
gyorsuló cselekmény gyorsuló időt asszociál, elmondására 
éppen ezért elegendő két — ellentétes tartalmat hordozó — 
névutós időhatározó („Délfelé kijött a bíró . . . Délután 
pedig jött a zsandár, elvitte a bírót."). 

Az első részben mindössze három nap telt el. A második 
szerkezeti egység — az elbeszélés kétharmada — viszont 
alig két óra eseménye. Míg azonban az előző résznél az idő 
objektív kategória, addig itt — a katonák tudatában — 
szubjektivizálódik. A szubjektív idő — melynek prezentálója 
a katonaköpenyre kitett óra — a drámaiság fontos megjele-
nítője : 

t „— Mostantól fogva két óra hosszáig várok. Azalatt kitakarod-
I nak az erdőből. Ha akkor még ember lesz itt, másként diskurálunk, 
brtette? 

I — Igen, tiszt úr, de nem megyünk ám . . ." 

J „ A mutató pedig szaladt a nagy ezüst órán, amit maga elé tett a 
I főhadnagy a köpönyegre. Egy óra letelt már, amikor újra feléjük 
J indult a főhadnagy . . . Mikor látta, hogy hiába beszél, idegesen 
\ hadonászott, mutatta a kardot meg a revolvert, s föltekintett az 
jégre. A parasztok komoran fordultak el tőle." 

j „A mutató rohant előre a számok között. Elöl az altisztek számít-
gatták a perceket s minden nagyobb numerusnál, amit áthágott 
az időszámító kis acélérc, érezték, hogy átszalad rajtuk a hideg. 
Túl pedig munkához láttak a parasztok , . . kiabáltak: — Neki , 

j h é ! Vágjad!"17 (kiemelés tőlem - Gy. I.) 

17 / . m. 10., 11., 12. 
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A kiemelt és egymás mellé állított közlésegységek tézis-
antitézis kontrasztjára épülnek fel. Jelöléseink megmutatják: 
az idő a katonák fokozódó félelme — az elkerülhetetlen 
cselekvéstől való félelem — következtében szubjektivizáló-
dik. Múlása a katonaságnál a rettegést, a parasztságnál pe-
dig az anarchisztikus dühkitörést fokozza. Az idő tehát mind-
két fél motorja. Amilyen mértékben fogy tartama, olyan mér-
tékben emelkedik a befogadóban a műalkotás feszültsége. 
A kettő egymásba feszülése a drámaiságot mélyíti el: 

I. rész II. rész 

(3 nad) (y(f ftóra) 
objektív idő szubjektív idő 

hajnal délfelé délután szűkülése a feszültség 
növekedése 

drámaiság 

Anekdota és drámaiság A magyar novella, de különösen 
a századvégi novella kedveli az anekdotikus, poénba futó 
drámaiságot. Egy-egy csattanós fordulatért azonban nem-
egyszer torzó marad a mű belső drámaisága (pl. Bródy). 

Az anekdotikus feldolgozás Thury novellájában szintén 
adott. A felütés előadásmódja is ezt involválja (az öreg és a 
fiatal báró életmódjának, tevékenységének bemutatása). To-
vábbvitelére ott a lehetőség, egyik útként elegendő lenne két 
ember párbeszédére szűkíteni a történéssort. A műalkotás 
azonban nem egyéneket szerepeltet (pl. egyetlen névvel, 
konkrét elnevezéssel sem találkozunk), hanem a tömegjele-
netek megformálására helyezi a hangsúlyt. A mű drámaiságát 
nem bontja meg tehát a túlságosan frappírozó lezárás. A 
csattanós megoldás mégis kísért, teljesen elszakadni Thury 
sem tud tőle: ezért fut el a mű utolsó mondataiban a szóla-
mok világa, a publicisztikus stílus felé. 
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A műalkotásban a téma és a megformálás módja is újszerű. 
A protestáló munkás alakja — ha nem is teljesen ismeretlen 
— , meglehetősen ritka irodalmunkban. Utolsó század negye-
dünk alkotásaiból mindössze két példát hozhatunk: Szigli-
geti Ede Sztrájk és Tóth Ede Tolonc című drámáját. Ugyan-
akkor a novella hőse nem a csetlő-botló, nevetésre ingerlő, 
hanem az ösztönösen ugyan, de cselekvő, sorsába bele nem 
nyugvó, saját pusztulását is vállaló parasztság. 

A drámai feldolgozás, a „népdráma" (Rejtő István) a mű-
vészi jelentés lényegét is megadta: a parasztság a XIX. szá-
zad utolsó éveiben még csak „magánvaló" osztály, osztály-
létét és ebből fakadó érdekeit felismerni, megfogalmazni még 
nem képes, összeütközése a földesúri hatalommal így tömeg-
pszichózisra épül. Az írói ábrázolás célja tehát a kapitalista 
világban érvényesülő bellum omnium contra omnes elve, az 
egyes egyének atomizált élethalálharca, amely e szinten szük-
ségképpen tragédiához, pusztuláshoz vezet. 

Novellatípusunk jelentősége a későbbiekben sem szűnik 
meg, továbbra is egyéni és közösségi ellentmondások, kol-
líziók megjelenítésének eszköze. „Földrengésjelző szerepe" 
(Diószegi András) a húszadik század irodalmában is nyomon 
követhető, pl. Móricz novelláiban. 

G Y Ö R K É ILDIKÓ 

A SZÍNJÁTÉKTÍPUSOK 
VILÁGTÖRTÉNETE 

Székely György A színjáték világa című könyvében — mint 
alcíme jelzi — ezen művészeti ág társadalomtörténetének 
vázlatát írja meg. Továbbá szemléltetni kívánja, hogy „az 
emberiség színjátékos tevékenysége" a történelem folyamán 
„megszakítás nélküli jelenség" a dráma történetével szem-


