
LOVASS GYULA: GOISDU,
EGY SZÁZADVÉGI ELBESZÉLÖ

Hogy az irodalomtörténet adta Gozsdu-arckép bágyadt és igaztalan,
Justh Zsigmond naplójának megjelenése óta kezdtük érezni. Aki
elolvassa a Tantalust, Gozsdu nagy elbeszéléskötetét. mely Justh
Zsigmond szerétetének alapja, mindjárt megérzi, hogy Justh ítélete
nem lehet elhamarkodott. Még az sem túlzás, ha Gozsdut érdeke
sebbnek találja a "jó palócnál", A lélektani érdeklödésű, "moder
nista" Justh Zsigmond Gozsduban valószínűleg a küszködő, útkereső,

naturalistább írót és a kifinomult faj ból való .J'homme it reverie
et it cigarette" embert együtt ítéli érdekesebbnek Mikszáhtnál,
Gozsdu megint azok közül a magyar írók közül valók, kiknek műve

és élete együtt, összeszövődésében és ellentmondásaiban lehet csak
igazi emléke a magyar szellem alakulásának. Ezt a művet és életet
együtt megmutatni, ez lehet a feladat, melynek megoldására .Iusth
Zsigmond néhány megjegyzése után is, - sőt a két Gozsduról írt
doktori értekezés 1 ellenére is, - szükségünk van, ha a század
forduló képét tisztábban akarjuk látni.

Justh megbecsülése Gozsdu iránt lélekrokonság. alkati rokon
ság következése. A vergődések és a nagy lemondások Gozsduja, a
mélyen gondolkozó, intelligens, komoly, borongásra és kétségbe
esésre hajlamos Gozsdu azért kedves Justh Zsigmondnak, mert
lelkileg rokonabb vele, rokonabb a nyugtalanságban Mikszáth ke
délyes nyugalmánál. cinikus megállapodottságánál. Gozsdu írói
pályáját nagyjában ez a Justhéra hasonló, oroszos lélekalkat hatá
rozza meg, különböző árnyalású, különböző hatások alatt készült,
különböző szándékú műveinek ez a lélekalkat adja meg a közös ízt,
tehetsége jellegzetes vonásait, írói látása határait, s ez határozza
meg jórészben művei fogadtatását és sorsát is.

A család macedon-szerb eredetű. Gozsdu későn lát hozzá, hogy
valaminő állást keressen. Harmincegy éves korában újságíró lesz a
Függetlenségnél. Valószínűleg nem véletlen, hogy ehhez a Kossuth
párti, erősen ellenzéki laphoz állt be. Későbbi műveiben elég
nyoma van, hogy kora társadalmi berendezkedéséről igen elítélő né
zetei voltak, írói pályájának jelentősebb fele meg éppen a Héthez
kötötte, mely szintén ellenzéki beállítású, szélsőségesen liberális
folyóirat volt. Tagja volt az egyik szabadkőműves páholynak is.
Az a Gozsdu, akit ezekután forradalmárnak képzelhetnénk, gyönge
egészsége miatt két év mulva otthagyja a Függetlenséget, bírói
vizsgát tesz s a Délvidékre kerül ügyésznek. A nekrológok szerint
igen szép karriert futott be, csak éppen művében nincs jóformán
egyetlen jele annak, hogy hivatása mélyebben érintette volna. Mint
ügyész feltűnően keveset ír, évente alig egy novellát. Hatalmasan
csalódott vagy fájdalmasan megsértődött? Aligha. Ha kérdik, miért
nem dolgozik, azt feleli: "Ugyan minek? Az époly bolondság, mint
a többi. Az egyiknél fínomabb formát ölt, mint a másiknál, de ez
is csak olyan megkülönböztetés, amiről nem tudom egész bizonyo
san, ér-e valamit?" Az írást egyfajta kényszerű és hiábavaló funk
ciónak tekinti. Minek írtad a Tantalust? - kérdezi Méray Horváth
Károly. - "Hát minek vagy te egészséges, vagy beteg? Minek vagy
te nervózus, vagy nyugodt? .. , Füst... füst ..." "Ha valami va-

1 Szántó Erzsébet és Reisz Mihály írtak Gozsduról disszertációt.
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la mít nem írok meg én, majd megn-ja más. A valami, ha igazán
valami, úgysem vész el az emberekből, kimondja más másképpen.
De a kenyerem, azt már nekem magamnak kell megennem. külön
ben ..." A nyilatkozat abból az időből való, mikor a darwinista
materialista filozófia a legerősebben hatott rá, keserűsége alól még
is kiolvasható a lélek természete: amint Justh Zsigmod mond]a:
"álmodni szeretne csak, dehát dolgozni is kell, hogy az ember él
hessen, s ami a bökkenő nála, hogy nem azt teszi, amit szeretne."
A puha lázadók közül való, csak magának, árt, ritka munkakedvét
súlyos lethargia váltja fel, látja a társadalmi ferdeségeket, de mín
den küzdelmet reménytelennek ítél, borongani és tünődni szeret az
élet nagy kérdései és súlyos törvényei felett, nem cselekedni. A
szépségtől remél vigaszt és menekülést, de inkább műélvezö ter
mészet: a képzőművészet mindig érdekelte, rajong Velencéért, la
kásában eredeti Brocky képek vannak. De azért nem enervált,
mínt tisztviselö igen pontos, mintha a gépies kötelességteljesítés
elrnosná benne munkája iránti kétségeit: szellemi életében pedig
nagy mozgékonysággal keresi ki minden filozófiai áramlatból és
korhangulatból azt, amit a maga lelki sajátságaira alkalmazhat.

Irásaiban többnyire filozófikus ihletettség van. Első regényé
nek Az aranyszájú asszonynak höse, a meg nem értett asszony.
Inkább csak unaimát akarja elűzni, megcsalja az urát, de szakítani
nem akar vele, féligmeddig akaratlanul hajszolja urát és két ud
varlóját a szerencsétlenségbe. A témán és a történet szomorú végén
egy fiatal és érzékeny író lelki képe tetszik át, az alakokon pedig
Gozsdu határozatlansága j a regényben van egy jó adag naivitás, de
becsületes törekvés is, hogy írói és egyéni művet hozzon létre.
Ügyesen váltogatja a levélformát és a szabad elbeszélést, néhány
mellékszereplöt jól jellemez, kűlönösen megkapó a férfi hős és
anyjának viszonya. A probléma, mint Alszeghy Zsolt írja, egyene
sen a francia regényeké : a két főszereplönő "megnemértettségét" j
a regény lelki alapállásait Gozsdu szerint a helytelen leánynevelés
okozza. Hogy az ábrándos fiatal lelket nem készítik elő az élet
valóságára, ez az a mondanivaló, melyben Gozsdu igazi lélekalkata
megcsendül.

Második regénye a Köd írói technika, jellemzőkészség szem
pontjából igen jelentős fejlődést mutat, s a századforduló jelenté
kenyebb alkotásai közül való. Olgának, a fiatal özvegynek két férfi
udvarol, a világfi Baán Viktor és a falusi nemes, Tar Iván. A be
csületes, de müveletlen és nehézkes Iván nem versenyezhet a ra
vasz, könnyelmű, az udvarláshoz nagyszerűen értő Viktorral. Még
tanulni is megpróbál, hogy közelebb jusson az asszonyhoz, de min
den kis kudarc leveri, bánatában elmulatja vagyonát s mikor meg
bizonyosodik felőle, hogy Viktor megcsalja azt az asszonyt, akit ő

is szeretett, megöli a férfít s maga is öngyilkos lesz. Iván elzüllé
sének, belső összeroppanásának rajza pszichológiai szempontból
elsőrangú teljesítmény. A cselekményen az emberi szenvedélyek
vigasztalan voltának súlyossága hatalmasodik el, mísztikus és kü
lönös köd ül, - tájrajzokban és hangulati hatásokban a regénynek
igen szerenesés lapjai vannak, - a pusztulásnak és végzetnek
köd e, nem tragikus felfogásban, kirívó hatásokkal. hanem azzal a
borongással. mely Turgenyev regényeinek sajátja. Iván alakját, ki
magyar nemesnek egy kissé tán túlságosan akaratnélküli, a Helén
című Turgenyev regény Ivánjával szekták összevetni. Orosz hatá
sok? Ha Gozsdu Turgenyev regényeit olvasta, egy hasonló lélek
alkat kifejezésére talált csupán példákat, szabadon alakítható írói
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méuszert, Ennél mindenesetre lényegesebb témaválasztásának ere
detisége, érdeklődésének a lélektanra való teljes áttolódása. A
"derék, kövér Szana Tamás" jó érzékkel jegyzi meg, hogy Gozsdu
"a megvetés bizonyos nemével kerüli a régi konvencionális thérná
kat, de azt az olcsó dicsőséget is, melyben a közönség élelmes sző

rakoztatói részesülnek". A regény témája, hangja olyan írói becs
vágyat mutat, amilyent akkor alig találunk irodalmunkban. Kultu
rális különbségekből származó szerencsétlen szerelem, kevés külső

esemény, bő lélektani elemzés, realista elbeszélömodor, a mellék
alakokban nagyszerű megfigyelőkészség s az egész regényen át
egy fajta hangulat érzékeltetése olyan átgondolt tervről s olyan
fejlett írói készségről tesz tanúságot, mely mindenképpen több fi
gyelmet érdemelt volna.

Az oroszos világlátás, mely a Köd érdekessége, érzelmileg,
hangulati úton segítette Gozsdút lelke kifejezéséhez. A Tantalusban
egy filozófiai elmélet segíti hozzá, hogy a világot lelkének hajlamai
szerint magyarázza.

Alig van magyar elbeszéléskötet. mely hangban, világlátásban.
tématikában egységesebb lenne a Tantalusnál. A századvég termé
szettudományos, darwinista bölcselete jelentkezik itt egy álmodozó
művész képzeletén át. Gozsdu akaratgyöngye lénye, érzékeny ke
délye az új világszemléletben természetesen a lehangoló vonásokat
látja meg, azt, ami pesszimizrnusát és borongását igazolhatja. A
századvég a Iín de síécle hangulattal, a dekadencíával, a "halál
esztétikával" kapcsolatban individualista szemléletéhez híven kis
emberi tragédiák láncolatát szereti kifejteni a természettudományos
világnézetből is. Ebben a korban alig vannak boldog hősök,

Gozsdu hősei sem azok. Tantalus, mondja a cím, - "nem Homér,
hanem Schopenhauer tantalusai" teszi hozzá a Budapesti
Szemle bírálója, - "nem is akarják elérni a gyümölcsöt". Nem egé
szen így van. Gozsdu hősei olyan helyzetbe kerülnek, hogy nem
akarhatják a gyümölcsöt. Egyén és társadalom, új világnézet és
maradiság összeütközésében Gozsdu hősei egyszerre fölismerik vég
zetüket s akkor abbahagyják a küzdést, elfogadj ák sorsukat, enge
dik érvényesülni az élet törvényeit. Leglöbb novellahőse gyónó be
szélgetésben fejti ki világnézelét és szerencsétlenségét. Férfinovel
lák, nőknek alig jut itt szerep, a férfi legfeljebb mellékesen szen
ved vereséget a szerelemben is, hogy sorsa teljesebb legyen.

Novellahősökről különben paradox beszélni a Tántalus-szal
kapcsolatban, szereplői többnyire áldozatok. De a szó mint irodalmi
szakkifejezés sem áll meg egészen: nem a központi alak érdekli
Gozsdut, számára - a Méray Horváth Károly közvetítette nyilatko
zat szerint, - "nihil az egyes individuum és valami csak a tenyé
szel. az örök embert, társadalmat, világot pusztító és újjászülő

tenyészet".
Gozsdu a darwinizmus átértésében és irodalmi hasznosításában

meglehetősen az élen jár. Az első Darwinnal komolyabban foglal
kozó cikkek 1890 táján jelennek meg (Palágyi Menyhért). Gozsdu
alakjai nemcsak ismerik, olvassák, tanítják Darwint, (Egy falusi
misantroph, Egy néma apostol slb.) az író gondolatvilázát annyira
átitatta ez az elmélet, hogy az élet legkülönbözőbb jelenségeinek,
sőt a magyar világnak is ez lesz az értelmezője. A magyar állam
és társadalom nagy kérdéseit a Függetlenség munkatársa, vele
született ellenzékisége révén amúgyis radikalisan fogla fel, elége
detlensége most a darwinista szemléletben mélyebb és átfogóbb
filozófiai alapot kap. A kaszinózó társaság megvetése a műveltség
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iránt az Egy néma apostolban, a vidéki választások megvesztege
téseí az Egy falusi misantroph-ban, agentryszemlélet, mely a
hivatali munkában a végső megalázást látja csak (Nemes rozsda)
mind új világszemléletén át kapja meg elítélő s ugyanakkor meg
értő hangsulyát. A struggle for life taposta el az Étlen farkas
fiatalemberét, vallomása a különb ember keserve, ki a modern
élet becstelen összesküvésében nem találja a helyét. Gozsdu korán
megérti s az elsők közt írja meg az új bürokrácia túltengését, a
hivatalnoki kaszt zsarnokságát, a magyarságra települt, jórészben
idegen eredetű felső középosztály poziciókat őrző összepaktálasát.
A hang objektív, annakidején mégis merésznek tetszhetett, a tár
sadalmi szemlélet újszerű, már látja a liberális gyakorlat bizonyos
hibáit, a "felhalmozott tőke zsarnoksága által teremtett nyomort".
A Nirvaná-ban egy fiatal gróf fejti ki anyjának a maga élvezet
teóriáját s mindon nemes érzést tagadó világszemléletét. Az eset
egyedi, Gozsdutól távol áll, hogy demagóg vádakat kovácsoljon, (a
motiváció is egyedi: az asszony házasságtörése, melyről fia tudo
mást szerzett,) mégis az ilyen merészebb témaválasztás és a tár
sadalmi kérdések előtérbehelyezése lehetett az oka, hogy a Buda
pesti Szcmle kritikusa, - elismerve Gozsdu nagy műveltségét és
"nem közönsóges pszichológiai talentumát" - a Tantalust elhibá
zottnak itéli. Szerinte Gozsdu sötétcnlátása erőltetett, tendenciája
kirívó s "bár a vidéki életből nem egy jó vonást lesett el, fő;

személyeinek csak a neve magyar". Gozsdu - folytatja - "egy
képzelt világ realistája". A társadalmi és világszemléletí ellenke
zés, melyet a Budapesti Szemle kritikusa érez az ellenzéki hírű,

kényes kórdéseket feszegető Gozsduval szemben, itt kezdi Gozsdu
egész művét elítélni. A Turgenyev-hatások emlegetése, holott a
Fővárosi Lapok kezdte, szintén ezen a cikken át lesz közvéle
ménnyé s valószínűleg innen megy át az irodalomtörténetekbe is.
Mai társadalmi szemléletünk Gozsdu bíráló hangját nem érzi túl
zottnak, s alakjait sem idegennek. E tekintetben inkább Szana
Tamásnak volt igaza, ki az hirdette, hogya legtöbb Gozsdu alak
kal elégszer találkozhattunk itthon, az életben. A magyar társada
lom képe, úgy, amint az Gozsduban hajlamai, pesszimizmusa és
filozófiai érdeklődése kialakították, miután a nagyközönség tetszé
sét úgysem nyerhette el, elidegenitette Gozsdutól a hivatalos iro
dalmat is. Nem kapott elsimerést arról az oldalról, melynek vezére,
Gyulai Pál maga sürgette a társadalmi kérdések igaz és reális áb
rázolását. A konzervatív kritika nem ismerhette el Gozsdu dar
winista társadalomlátásának igazát; a társadalmi kérdések irodalmi
ábrázolása ugyan Gozsdu irányában fejlődött, de az irodalomtörté
net közben átvette a konzervatív kritika ítéletét s a későbbi igazi
lázadók Gozsdu őszies ízét nem találhatták eléggé hatásosnak,
eléggé hangosnak, nem volt értelme, hogy fölfedezzék vagy emle
gessék. Justhnak nagyon igaza van, mikor Bródy Sándort nevezi
Gozsdu igazi ellenségének; Gozsdu elsüllyedésében nagy szerepe
lehetett a vetélytársnak, ki hasonló témákat, rokon világlátást éle
sebb színekkel, izgatóbban s - a közönség felé - tetszetősebben

írt meg.
Pedig a Tantalus Gozsduja a szerkesztésnek tudatosabb rnű

vésze, a pszichológiának biztosabb kezelője, mint legtöbb kortársa.
Az EglI fiatal misantroph varjúkalandjának ötlete s visszatérő be
építése a novellába, az Egy néma apostol záróképe. vagy a Veréb
ben a cím és csattanó belekeverése a cselekménybe, a tanító jel
lemképének kifejtése és az "ázsiai" Ercsi leírása nagyszerű no-
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vellista-készséget árul el, ma is lehetne még tanulnunk tőle. A
Tantalust tízegynéhány novella követi, ezek a Hét-ben jelentek meg
1891 és 1907 között. Nagyobbrészt megtartják a Tantalus szín
vonalát, komoly írói szándékot, nagy íráskultúrát testesítenek meg;
(a legsikerültebbek és legérdekesebbek az Országúton, A Sámson
madara, Czeczil). Tízegynéhány novella húsz év alatt nem sok;
Gozsdu nemcsak irodalmi reménységeiben csalódott, de az a világ
látás és hangulat, mely ránehezedett, az élmény első megfogalmazása
után szintén nem lehetett alkalmas arra, hogy munkára ösztönözze.

A szecesszió hozza meg Gozsdu felszabadulását, a szépség és
az alkotás hatalmát állítva szembe a pesszimizmussal, mely csak a
szépség élvezetében oldódhat fel. Az 59 éves Gozsdu színdarabot
ír Félistenek címmel; a darabot a Nemzeti Színház adja elő, tisz
tességes sikerrel. Giorgione, a dráma höse, művészgdgjében meg
sérti kedvesét, Ceciliát. Mikor az asszony elhagyja, nem tud fes
teni, alkotni többet. A téma szokatlan, különös, magasrendű. Az
alkotó magából adja a szépséget, - a szépség lelkesíti csak munkára
az alkotót. ez Cecilia .és Giorgione vitája, melyet csak a - kissé
indokolatlan - közös halál oldhat meg a pestises Velencében, zúgó
harangok közt, halottvívő gondolák fáklyafényében. A kritika
dicsérgette, hibáztatgatta a darabot, de Gozsdut nem tudta követni
írói alakulásában. Nem vette észre a darabban a szecesszió művé

szetközpontíságát, a játékot a bűnös szerelemmel. halál és öngyil
kosság emelkedő páthoszát, gőg, szerelem és féltés szecesszionér
arabeszkjeit. Tanulmányszerű színpadképleírás vezeti be a darabot,
a szereplők közt festők, kalmárok, zsoldosok vannak, hires képek
ről hallunk hosszú vallomásokat, az első pillanat szinte Gobineau
párbeszédes történelmi képeit idézi. A d.r,áml.l nyelve a hosszú
tirádák és szaggatott mondatok ismétlődésével, erőszakolt egyszerű

séggel, szenvedélyességgel, a párbeszédekben egymás mondatainak
átvételével, a lényeges részek ki emelt ölelkezésével modoros, de
stilizáltságában erő van, erő és pompás líra. Wilde Oscart érezzük
mögötte vagy D'Annunziót. Az a Gozsdu, ki ifjúkorában MérflY
Horváth Károlyt követte, később Ambrus-sal, Reviczky-vel, Bud:
nyánszky-val, Bartók Lajos-sal, 'Póth Bélá-val járt a váci-utcai Ko
rona-kávéházba, ezzel a színművel a Nyugat stilusforradalmához
közeledik, Balázs Bélá-nak és Szomory-nak lesz rokona. A Fél
istenek a legjobb magyar könyvdrámák közé tartozik; Gozsdu
szempontjából egy tudatos és intellektuális író meglepő alkalmaz
kodó készségéről tesz tanuságot, csak tragikuma táplálkozik inkább
írója lelki alkatából. mínt valódi szükségböl. 1911-ben még egy darabja
jelent meg: a Karrier. Ebben a Tantalus gondolatköréhez tér
vissza. Az életben csak tisztességtelen eszközökkel lehet karriert
csinálni, de ha a karrieristára rábizonyították a becstelenségét,
maga sem szabadulhat többet abeszennyezettség érzésétől. A darab
jórészét a földosztás körüli viták teszik ki, a téma irodalmi föl
vetésében az öreg Gozsdu megint elől [ár, de a darab áttolódik egy
képviselő becsüléti és szerelmi konfliktusára s megoldásában sem
a legszerencsésebb.

Élete utolsó évei mintha igazolni akarták volna pesszimizmusát.
Egyetlen fia meghalt a harctéren. A hírt, - amint mondják, 
nem közölte feleségével s éveken át hamisított leveleket fia ne
vében. Aztán elveszett a háború, meg kellett érnie Temesvár,
szerb, majd román megszállását. Kétségbeesve halt meg, egy szét
esett országgal s egy torzónak maradt, félreismert írói művel a
háta mögött. Lovass Gyula.
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