
VÖRÖSMARTY NOVELLÁI. 

Van némi egyoldalúság abban, hogy Vörösmartynak, nem
zeti renaissanceunk eme nagy alakjának, eposzaival, drámáival és 
kisebb költeményeivel elég tekintélyes irodalom foglalkozik, novellái
ról azonban egy-két futó megjegyzéssel kell megelégednünk.1 Pedig -
már Gyulai Pál figyelmeztette rá a magyar irodalomtörténetírást, 
hogy Vörösmarty e téren »nem közönséges úton járt s beszelyeit 
nem akkori beszélyeink hatása alatt írta«.2 Ezt a mulasztást 
kívánom helyrehozni jelen értekezésemmel, melynek czélja hármas. 
Ki akarja először mutatni e novellák és írójuk egyéb művei közt 
való belső és külső kapcsolatokat, másodszor vizsgálni akarja 
őket mint önálló compositiókat, harmadszor bele akarja illeszteni 
őket a magyar novellaírás történeti folytonosságába, kutatvánr 
hogy mennyire vitték előbbre a magyar beszélyirodalom meg
formáló készségét és technikáját. Hogy életrajzi vonatkozásaikkal 
és általános politikai s társadalmi milieujükkel a lehető legkeve
sebbet foglalkozik, az tudatosan választott szempontjának logikus 
következménye. • 

Vörösmarty első novelláját 1829-ben írta, akkoriban, mikor 
már meg készült válni olyan nagy kedvvel és sikerrel művelt előbbi 
műfajától, az eposztól. S valóban Vörösmarty utolsó eposzai is már 
némi nyomait mutatják a novella-stílusba való áthajlásnak, a mint 
másfelől itt-ott novellái is — s erről későbben lesz még szó — bizo
nyos eposzi sajátságokat tűntetnek fel. A Széplak és a Két szom
szédvár eposzi külsőségekkel megírt novellák, de a legpontosabb 
műfaji megjelölés szerint nem hősköltemények. A nagy eposznak 
indult Magyarvár töredék marad, A rom pedig symbolikus mese
szerű költemény.3 Hol vagyunk már a Zalán futásának, Cser-

1 Tudtommal egyetlen értekezés foglalkozik kissé részletesebben velük, 
de az is Vörösmarty egyéb prózai munkáival tárgyalja együtt őket: Radnai 
Oszkár, Vörösmarty mint prózaíró. Néptanítók Lapja 1909. évf. 32., 36., 45., 
47. sz. — Külön : Temesvár, 1909. 

2 Vörösmarty összes munkái. Bpest, 1885. VI. 381. 1. (Mindig ezt a 
kiadást idézem kötet- és lapszámokkal.) Ugyanezt mondja Vörösmarty élet
rajzában is. 

3 A romva. vonatkozólag, úgy látszik, hogy Toldyval és Gyulaival 
szemben teljesen igaza van Palágyi Lajosnak. Vörösmarty egy félreértett mü
véről. (Magyar Nemzet. 1910. 252—253. sz.) 
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halomnak, Egernek a hősi eposz belső és külső formáját meg
tartó szellemétől! A régi eposzok propositiója és invocatiója ter
mészetesen bennük is elohanggá modernizálódott már,"de mivé 
fejlődött ez tovább 4̂ két szomszédvárban, melynek bevezetése a 
cselekmény közepébe ragad, hogy novella-technika szerint előbb 
egy megragadó eseménynyel keltve érdeket, azután, magyarázza 
csak ez eseménynek előzményeit és körülményéit! A csatából 
hazatért Tihamér legyilkolva leli egész háza népét. Az olvasó elé 
táruló szörnyű pusztulás képe után következik csak a két család 
között fennálló vendetta leírása. Ezzel ellentétben előbbi hőskölte
ményeiben eposzi kényelemszeretettel az események elején kezdi a 
cselekmény elmondását. 

Az eposzokban előforduló párbeszédek ugyanezt a fejlődést 
mutatják. Korábbi hőskölteményeiben a szereplő személyek szavait 
classikus mintára bevezető mondat előzi meg. A dicséretes Árpád, 
a fejedelmi Zalán és a baltacsapással rettenetes László nem szó-
lalhatnak meg a nélkül, hogy a költő maga is ne jelezze szárnyas 
igéiket vagy viszontag-szólásukat. De már — a különben egészen 
eposzi jellegű — Eger Dobója nem győzi kivárni a kétszínű 
Handzsa szavai után a kényelmes hexametert, hanem ingerülten 
vág közbe: »A többit hallgasd el egészen!« (11:296.) Az öreg 
Káldor még idegesebb, a mikor Simon fia nem akarja lesből 
lenyilazni Tihamért. »Veszsz el hát nyomorú!« vág szavaiba elkese
redett indulattal. (II: 444.) Sőt e jelenet után nyomon következő 
párbeszéde Enikőnek és Simonnak még novellistikusabb felépítésű. 
Mikor Simon a két család vendettájáról mit sem tudó Enikőt fel
világosítja a történtekről, a leányka bátyja beszéde közben sírva 
fakad. Az előbbi eposzok stílusában a költő bizonyosan meg
szakítja Simon vigasztalását, s egy-két hexameter bizonyosan kijut 
a harmatkönnyeknek és a beborult éghez hasonló homloknak. 
Ennek a költeménynek rohanóbb menetét azonban nem akasztja 
meg a költő. Csak Simon szavaiból tudjuk meg, hogy Enikő 
könnyebben tört ki: 

Hagyd Enikő, hagyd a sírást, nem fogsz te maradni 
Védtelenül . . . 

Ennyi az egész, minden megállás vagy megszakítás nélkül. 
Maga az, hogy egy tettről, egy a jelenetben szereplő személy 
tettéről, csak így, a másik személy szavaiból, ilyen futólag értesü
lünk, — maga ez már nem eposzi stílus-sajátság, hanem novellistikus. 

Vörösmarty első novellája, A holdvilágos éj, 1829-ben jelent 
meg a Koszorúban. Három tót diák, Janó, Petró és Gyúró megy
mendegél az országúton nagy reményekkel a jövőre, de üres 
zsebbel és korgó gyomorral. Hogy jó kedvüket ne veszítsék el, 
elbeszélik egymásnak öregapáik halálát. Furcsa történetek ezek! 
Véresek és mégis kaczagtatók. A harmadik történet után nevet-
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tűkben földre esnek, elalélnak, mire a környék kísérteties szelleme, 
egy meghalt korhely úr lelke, varázslatot bocsát rájuk. Az éh
koppot nyelő diákoknak fekete kakas képében jelenik meg. S csodák 
csodája! Egyszerre tűz, víz,, katlan, nyárs és ágas is kerül, s a 
jószívű kakas megkoppasztja, felnyársalja, megsüti és feltálalja 
magát. A diákok megeszik, de utána nagyon kényelmetlenül érzik 
magukat, mert kakas őkegyelme belsejükben örökké kukorikol. 
Kínjukban szaladtpn-szaladnak és egy putri gádorába érnek holtra-
fáradtan. Ez a putri is csodálatos egy hely! Valóságos mozi
jelenet játszódik le benne. Mosófa, guzsaly magától dolgozik, 
harisnya magától kötődik benne, a nélkül, hogy valaki is moz
gatná őket. De az a baj, hogy a piszkafa is magától működik, 
és hogy épen a szegény diákok hátán végzi működését. Már-már 
végüket sejtik, a mikor megjelenik a kakas, s erre a putriban 
csend lesz. Egy főzőkanál lép eléje s alázatosan kérdezi, hogy 
lehet-e tálalni. A kakas igen szavára újra láthatatlan kezek jönnek 
működésbe, s egy terülj-asztalka varázslódik a putri közepébe, 
mindenféle jóval megrakva. Egyszerre azonban vaksötét lesz, majd 
egy szentjános-bogár bújik elő, s beröpködve a hajlékot, világos
ságot áraszt. A világosságban három gyönyörűséges leány válik 
láthatóvá, kik nem kisebb méltóságok, mint a perzsa király leányai. 
Ezeket a kakas feleségül adja a diákoknak. De mielőtt a sok 
jóban részük lenne, nagyot kukorikol előttük, mire a varázs 
elenyészik, s a diákok a gazos ugaron találják magukat, a hová 
nevettükben dőltek. Felállanak s tovább vándorolnak, hogy a leg
közelebbi faluban csillapítsák éhségüket. 

Compositió tekintetében ez a leggyöngébb novellája Vörös
martynak. Az első rész, a három öreg tót halála, hosszúra nyúlik 
s nincs elég szervesen odaforrasztva a második részhez, a varázs
lathoz, pedig ez tenné a novella voltaképeni tárgyát. De a varázs 
elmondásában sok báj van, s az öreg tótok halálában valami nem • 
bántó groteskség. Az egész történetben mintha két irodalmi hatás 
keverednék össze: magyar népmesei sajátságok és E. T. A. Hoff
mann hatása. Magyar népmesei motívumok: a hármas szám nagy 
szerepe, a terülj-asztalka s a keleti királykisasszonyok. Hoffmann 
novelláinak hatása a varázslat egész kigondolásában és egész 
menetében nyilvánvaló. Az a minden átmenet nélküli ugrás a 
realitásból a csodásba, a csodásnak az a magától érthető bele
avatkozása mai emberek életébe, modern körülmények közé — ezek 
Hoffmann egy-két novellájának jellemző sajátságai.1 

1 Szinnyeí Ferencz szerint (Novellairodalmunk Jósikáig, IK. 1911.22.1.) 
az egyetlen magyar novella, mely Hoffmann hatását mutatja, gr. Mailáth János
nak A levél ez. elbeszélése. Ezt a megállapítást ki kell egészíteni Vörösmarty 
novelláival és Kovács Pál: Éjjeli rémalak ez. elbeszélésével. Igaz, hogy ez 
utóbbiban Hoffmann alakjainak belső rejtelmessége egyszerű pathologiai esetté 
sűlyed, de felépítésében és kigondolásában nyilvánvaló a nagy német novella
író hatása. 
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Technikai szempontból is elég kezdetleges ez a novella. 
Stílusa nehézkes, mondatai zökkenősek. Az egyes esemény-fordu
latok között az átmenetek erőszakosak. A kapcsolást nagyon is 
kirívóan jelenti be az olvasónak. így pl.: »... hogy hamarabb 
haladjunk, jóllakott vendéginket egy falu végén teszszük le...« 
Vagy: »Lássuk most, hol szedek fel magukat utasaink a varázs 
eltűntével ?« 

Vörösmarty a tót diákoktól ezzel a novellával még nem 
búcsúzott el teljesen. A Tót deák dalában (1843) még egyszer 
visszatér hozzájuk. 

A második Vörösmarty-novella, A kecskebőr, 1833-ban készült, 
s az 1834-iki Aurorában jelent meg Csaba álnév alatt. Jellemző 
rá, hogy teljesen népies milieuben játszik. Hősei Lőcsláb Jakab és 
Röhögi Jankó. Ez a két paraszt közös háztartást vezet, mióta 
Lőcsláb a félkegyelmű barátjának, Röhöginek, asszonyát elhódította 
és feleségül vette. Gyermek is születik, a vásott Peti. Az asszony 
nemsokára meghal, s a két paraszt még szorosabb barátságot köt 
egymással. így éldegélnek együtt, mikor egy szép napon Lőcsláb 
hírét veszi, hogy a környéken, az egyik barlangban kincs van. 
Felbiztatja Röhögit, hogy ássák ki. Petit otthon hagyva szekéren 
megindulnak, de lovaik fáradsága miatt a szekeret egy félóra 
járásnyira a hegytől odahagyják. Elérnek a barlang szűk szájá
hoz, s nagy félelmek közt igyekeznek rajta bejutni. Még be sem 
fúrták magukat, a mikor odabent valami szörnyű, szarvakkal 
ellátott kísértetet pillantanak meg. Borzasztón megijednek, de úgy 
látszik, a kísértet is tőlük, mert rémülten rohan a kijárásnak. 
Lőcsláb beleszúrja a bicskáját, de a szarvas-szörny csak kiugrik 
a barlangból. Nagynehezen kikeczmeregnek ők is és iszonyúan 
reszketnek. Nem messze azonban a barlangtól megtalálják a kísértet 
hulláját — egy kecskét, melyet Lőcsláb kése halálra sebzett. Maguk
hoz veszik, de a barlangba nem merészkednek többé. Haza indul
nak, de ekkor veszik észre, hogy lovaikat ellopták. Maguk húzzák 
hát a szekeret egészen hazáig s azzal vigasztalódnak, hogy leg
alább a kecskehúst eszik meg jóízűen. A hogy^ hazaérnek, meg 
is nyúzzák, bőrét kifeszítik, s a húsát megfőzik. Épen vacsoráznak 
belőle az udvaron, mikor egyszerre csak kecskemekegést hallanak 
a hátuk megett. Újra boszorkányságot gyanítanak, s még jobban 
elrémülnek, mikor a lenyúzott kecskebőr mozogni kezd és feléjük 
tart. Futásnak erednek, a kecskebőr utánuk. Jót szaladtak már, 
mikor végül kiderül, hogy a kecskebőr nem más, mint a Peti fiú, 
a ki gonoszságból magára vette a lenyúzott bőrt. Persze elnadrá-
golják érte, a kincskeresés vágyából pedig kigyógyulva becsületes 
munkához látnak. 

Ebből a sovány meséből nehéz megérteni ennek a novellának 
kitűnőségét. Vannak Vörösmartynak e téren merészebb kísérletei 
is, de ez a legösszhangzatosabb és a legvalószerűbb. Alakjai 
kitűnően jellemzettek. A furfangos Lőcsláb és az együgyű Röhögi — 
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a ki maga képtelen a gondolkozásra, mindig csak társa végszavait 
ismétli — kitűnő figurák. Beszéltetni is pompásan tudja őket. 
Igazi parasztos kiszólásaik vannak, minden irodalmi vagy papiros
íztől mentesek, a nélkül azonban, hogy durvák lennének. Még 
beszédjük ritmusa, még a lélekzetvételük is benne van. — S az 
egészen valami egészséges humor, valami korlátozás nélküli pa
rasztos vidámság vonul végig. Mikor a két atyafi a szűk barlang
torokból kimászik, Lőcsláb lábával, Röhögi a fejével, és Röhögi 
feje Lőcsláb lába közé szorul, s úgy megy ki a lyukból — ez 
felejthetetlen kép! 

Compositiója is tökéletesebb, mint a Holdvilágos éjé. Technikai 
szempontból meg épen nagy haladást mutat. Nem kezdi a legelején 
a történetet, hanem leírja a falusi házat s mindjárt a két paraszt 
beszélgetését halljuk. Csak azután értesülünk a közös háztartásról, 
az asszonyhistóriáról és Petiről. Stílusa is jobb, mint az első 
novelláé, bár még itt-ott nehézkes. Érdekes, hogy a komikus hatás 
fokozása kedvéért gyakran vegyít népies stílusába magasabb költői 
virágokat, az ő maga eposzi stílusának egyes fordulatait. Lőcsláb 
»összevonja beszéde vitorláit«, az egyik ló, Szellő, »oly bágyadt 
vala, mint az elcsüggedt szerelem utósó nyögése« stb. Csak az a 
kellemetlen, hogy az olvasóval gyakran szóba áll, s az újabb 
mozzanatokra való átmenetet — egyetlen igen ügyes átsiklás 
kivételével — itt is nagyon feltűnően jelenti be. Pl.: »Mi boldog 
nép, fogják felkiáltani olvasóim, mely ily kevéssel beéri!« — 
»Olvasóink már eléggé tudják ezen jeles pár beszélgetése módját, 
azért is annak elmondásával türelmüket nem teszszük próbára.« - -
»De mielőtt kalandorainkat útra eresztenők, szívünkön fekszik 
elmondani különös gazdálkodások okait és módját, mely sok tekintet
ben nevezetes.« Vörösmarty itt még nem tudott szakítani kora 
hagyományos fogásaival. 

Úgy látszik A kecskebőr víg párja akart lenni a Kincskere
sők ez. drámának, mely egy évvel előtte készült. Mindenesetre jobban 
sikerült, mint az az erőszakos szövésű, levegőtlen rémdráma. 

Leghosszabb és legnagyobb apparátussal megírt elbeszélése 
Vörösmartynak az Orlay. 1836-ban írta, s az 1837-i Aurorában 
jelent meg. Meséje röviden a következő: Orlay és Csatár egy 
leányt szeretnek, a szép Zelemért. Egy puszta szigeten megvívnak 
érte, s Csatár súlyosan megsebzi Orlayt; a vízbe bukván, a hullá
mok el is ragadják. Orlayt mindenki halottnak véli, s Csatár és 
Zelemér megtartják az esküvőt. Azonban Orlayt egy Csigolya nevű 
haramia kimentette s felgyógyította. Orlay felbéreli Csigolyát és 
társait, hogy az esküvőről haza utazó Zelemért rabolják el, Csatárt 
pedig öljék meg. A haramiák felkészülnek s az utasokat meg is 
támadják, de csak Zelemért sikerül elragadniuk, Csatárt a véletle
nül arra vadászó Mátyás király megmenti tőlük. A fiatal asszonyt 
egy barlangba viszik, a hol Orlay szerelmét kéri, majd erőszakolni 
akarja, de minden hiába! Zelemér hű marad Csatárjához. Közben 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXV. 12 
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Mátyás király és Csatár folytatják a nyomozást Orlay, Zelemér 
és a rablók után. Már nyomon vannak, mikor Orlay végső elkesere
désében utolsó eszközhöz folyamodik. Bezárkózik Zelemérrel a 
földalatti üregbe, s mintegy nászpompára készülve díszes ruhába 
öltözik, pedig a halálra készül. Heves lángolással még egyszer 
megvallja szerelmét, az után a barlang kulcsait egy szakadékba 
dobja. Most már nincs menekvés. Itt fognak elpusztulni együtt. 
Orlay, hogy az éhhaláltól meneküljön, Zelemér lába előtt megöli 
magát, a nő azonban gyönge az öngyilkossághoz, s már végső 
kétségbeesés szélén áll, mikor a király és Csatár emberei meglelik 
a barlangot, utat törnek hozzá és kiszabadítják. 

Erőszakos, túlzottan romantikus történet ez, de tagadhatatla
nul van benne hév és erő. Különösen a barlang-jelenet elkeseredett, 
vad szenvedélye, a halállal való teljes leszámolás, a magyar 
romantikus irodalom egyik legmegkapóbb alkotásává teszik. — 
Mátyás kora csak külsőségekben él, igazi történeti levegője nincsen. 
Alakjai is csak elnagyolt körvonalakkal vannak jellemezve. A rendes 
romantikus típusok: nemes vitézek, szenvedélyes, sötét jellemek és 
szelíd, hárfazengésű asszonyi lelkek. Csupa olyan alakok, minőket 
Vörösmarty drámáiból és utolsó eposzaiból jól ismerünk. Egyedül 
Sajó, a fiatal koldus, mutat valami újat, ez a szegény világtalan, 
a ki Zelemérnek hangjába szerelmes. Csigolya és társai, a haramiák, 
a romantikus drámák és regények ismert requisitumai. Orlay is a 
megszokott romantikus gazember, alapjában nemes, csak szeren
csétlen szenvedélye és körülményei tették gonoszszá. Maga mondja 
magáról: »Ah Zelemér! bizonyosan a túlvilágon máskép látjuk 
egymást!. . . Te ott szeretni fogod azon lelket, mely sugaraid között 
elenyészni vágj'-; megbocsátod neki a bűnt, melyet elkövete, hogy 
veled egyesüljön«. (IX. fejezet.) 

De ha alakjai szertefoszlók, korrajza fogyatékos, és meséje 
erőszakolt is, compositiója szilárd, stílusa pedig a legkiforrottabb, 
a legnemesebb lendületű a Vörösmarty-novellák között. Ügyesen 
egymás mellé illesztett jeleneteinek darabjai egymást fejlesztik s 
megállás, fennakadás nélkül viszik a végkifejlés felé. Csak az a 
kár, hogy ez a mozaikszerű, sok jelenetre tagolt szerkezet inkább 
a regényformához illik, mint novellához. Ez az elbeszélés úgy 
tűnik fel, mintha egy sokágú, nagy regény kivonata volna, és 
mivef meséje épen nem bonyolult, ez a sok ágra és fejezetre osztás 
bizonyos dissonantiát visz bele. 

Nagy haladás azonban az előbbi kettőhöz képest technikai 
szempontból. Sablonos kapcsolások nincsenek már, sőt az olvasóval 
való kellemetlen szóbaállások is elmaradnak. Bevezetése is ügyes: 
a párbaj leírásával kezdődik és egyenesen a cselekmény közepébe 
ragad, nem kezdve chronologikusan a történet legelején. 

Egyes motívumok bizonyos rokonságot mutatnak Vörösmarty 
egyéb munkáival. így például az az ál-temetési pompa, melyet a 
meghaltnak vélt Orlay számára üres koporsóval rendeznek, Marót 
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tán temetési jelenetére emlékeztet. Itt is, ott is, jelen van a holtnak 
vélt hős a maga temetésén. A novella megindításában feltűnő az egye
zés közte és A két szomszédvár bevezetése között. Csendes alkonyi 
kép, szelíd, ünnepélyes nyugalom, a melyet megzavar az ember. 
Ebben a békés keretben iszonyú jelenet játszódik le. Az ellentétek
kel való megragadás itt is, a Két szomszédvárban is nagyon 
művészi. íme a két hely egymás mellé állítva: 

Még egyszer fölemelte szavát Sár róna vidékén 
S hosszú nyögésekkel, mineműk a haldokolóé, 
Megszűnt a zivatar. Csendes lőn mélyen az alkony, 
Es kijövének az alkonynak szeretői. Csapongva 
S földet korholgatva röpült a fecske magányos 
Andalgásaiban, s eleségül gyenge fiainak 
Kis férgekre s fűben pihenő bogarakra vadászott. 
Mely rémülve buvék, hallván a dulakodó vészt, 
Zöld kapujánál ült immár a kis tücsök és víg 
Társaival vígan feleselt egyhangú dalokban, 
Hallott a dongó buta kóborlása is, a mint 
Meg-megütődve rideg hangját elszegte koronként, 
S lomha nehéz szárnyon szomorú zúgással odább kelt, 
Messze pedig, hol völgyeiben maradozva foly a Sár, 
S késő habjai közt resten nyújtózik az omboly, 
Bús panaszát az úszók négylábú serge zokogta, 
S a vizek országát idegen hangokkal ijesztvén 
A bikatorku bölöm durván felbőge; csak embert 
Nem látott e táj. Ember, ki az estnek örüljön 
És szenderre csaló összhangját értse gyönyörrel, 
Ember nem jön elő. 

(A két szomszédvar.) 

Csendesen és simán folyt a Duna lombkoszorús partjai között, s apadt 
árjai közepén egy kerekded homokszigetet tünteté ki, mely puszta minden 
növényi dísztől, s csak igen kis vízzel látható, egyedül azért látszott a verő
fényre koronként kitekinteni, hogy a víz vándor madarai tiszta fövenyén meg
pihenni s futosni kiszálljanak. Az egész táj ünnepélyes csendben vára az alkonyt 
s egészen hallgatásba látszék merülni; mert a béke s csend zavarója — ember 
nem láttatá magát. Azonban e magány s csend ünnepe nem tarthatott soká. 

(Orlay.) 

Philologiai szempontból azonban legérdekesebb eredményre 
akkor jutunk, ha a novellában előforduló beszélgetéseket vizsgáljuk. 
A legtöbb helyen jambusokba csendülnek ki, melyeket Vörösmarty 
szokása szerint gyakran gyorsít egy-egy anapaestus. Aligha csaló
dunk, ha azt hiszszük, hogy Vörösmarty e művét eredetileg drámá
nak tervezte, s később — ki tudja, mi okból? — novella-alakban 
írta meg, de a párbeszédek jambikus ritmusa a legtöbb helyen 
megmaradt. — Egy-két példa hadd álljon itt a sok közül, mindjárt 
sorokba szedve: 

. . . de én most itt vagyok, szemben veled 
Kész harczot á l l a n i . . . (VI: 51.) 
. . . Fúljon meg a vitéz urad, miatta 
Kellett avval a félparaszt Csatárral 

12* 
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Titkos j viadal | ra kelnem . . . (VI : 57.) 
. . . Ő ingyen bírja mindazt, 
Miért én egy világot elpazarlani . . . (VI: 59.) 
. . . Mindennek vége van ! Oh ördög és 
Halál! Haramia ! . . . (U. ott.) 

— Még most is úgy 
Tekintelek, mint egy kedves regét, 

w u — 
Melyet | örömest | hallunk, de hinni nem lehet. . . (VI: 62.) 
— — — Kívánatodra ím 
Elhagyjuk a helyet; távol leendesz . . . (VI : 63) 
— Megálljatok ! 

Ki mer itt | csatázni Mátyás híre nélkül ? (VI : 64) 
[a mily bizonyos, hogy] Halottnak hittem, oly tagadhatatlan, 

Hogy él s elrablá hölgyemet . . . (VI : 65) 
— — — mihelyt az erdő tiszta lesz, 
Odább kell állanunk . . . (VI : 69) 
— — — vagy visszaszerzed 
Bántatlanul minél előbb 
Az elrabolt hölgyet, vagy eljövök 
Mint törvényes biráid egyike . . . (VI : 76) 
. . . Távozzatok ! Te, Kónya, itt maradsz. (U. o.) 

. . . En jó urad voltam s | akarok | maradni, 
De hallgatást kívánok. (U. o.) 
. . . Hogy ily utáltán s így szeretve 
Eltűrjem azt, hogy téged más ölel ? (VI : 82) 
. . . Minden ily kis jelt úgy tekinte, mint 
Hajót, mely messze tengerekre száll . . . (VI : 80) * 
. . . Látod, hogy nem mulatni jöttem, 
Hogy nem szilaj vér csiklandása hajt. (VI : 84) 
. . . Ne mondd azt, hogy szeretsz, csak a reményt, 
Hogy valaha szeretni fogsz talán, 
S még nem vagyunk elveszve. (VI : 84—85) 

Ezeken a tisztán csengő sorokon kívül számtalan olyanra 
akadunk, a melyek egy-egy értelmi szempontból közömbös kötő
szó betoldásával vagy kihagyásával jambikus menetűek lennének. 
Világos, hogy a költő a versben elgondolt sorokat néhol maga 
rontotta prózává, miután letett arról, hogy themáját drámai for
mában dolgozza fel. 

De ha a külső forma dráma-tervre mutat is, vannak helyek, 
a hol eposzi elemek tűnnek fel. Egy-egy könnyebb inversio, egy-
egy a szokottnál lendületesebbre hevített mondat a nagy költő 
eposzainak felcsengő emléke. Orlay és Csatár párbaja is sokkal 
részletesebben van elmondva, semmint novellában kívánatos volna. 
Ez a párharcz édes testvére a fattyú Csornák, a czifra Lemőkök 
és tiszta Rucsukok annyi buzgalommal és aprólékossággal kidol
gozott összecsapásainak. 

Orlayval egy esztendőben Vörösmarty még egy novellát írt, 
s a következő évben még kettőt. E három utolsó elbeszélése mind 

1 Ez a mondat nem párbeszédben fordul el<". 
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az Athenaeum 1837-iki évfolyamában jelent meg. Úgy látszik, 
inkább ezekre vonatkozik Gyulai, ama megjegyzése, hogy »Vörös
martynak e beszélyek írására részben szerkesztői szorultságok adtak 
ösztönt,« (VI: 381) mert igaz, hogy a Tudományos Gyűjteményt 
is szerkesztette egy ideig, de ennek melléklapjába, a Koszorwba, 
csak egyetlenegy novellát írt, a legelsőt. 

A füredi szívhalászat egyetlen elbeszélése Vörösmartynak, 
melynek tárgyát kora salon-életéből merítette. Hőse, Kajáry, több 
évet tölt külföldön, itthon hagyva ideálját, a szép Virginiát. Mikor 
hazatér, Balatonfüredre utazik, a hol régi kedvesét egy Rontó 
nevű fiatalember menyasszonyaként találja. A leány szívét külföldi 
tartózkodása alatt álnok úton elfordították tőle. Kajáry barátai, 
Radó és Csöngedy, hogy visszaszerezzék az ifjú hölgyet régi imá
dójának, társasjátékot rendeznek a Balatonon, melynek neve Füredi 
szívhalászat. A fürdő szépei zászlós csónakokon jelennek meg, s 
a férfiak kötelessége, hogy elfogják őket. A játék hevében Kajáry 
gyors vitorlásán elragadja Virginiát, s vele később megesküszik. 

Ez a rövid meséje ennek a nagyon valószínűtlen történetnek. 
Az egésznek motivatiója olyan gyönge, hogy csodálatos módon 
írója még Virginia családi viszonyairól is alig értesít. Nem tudjuk, 
hogy ez a szöktetés hogyan fogadtatik és oldatik majd meg család
jában. Az egész történet érthetetlen, a levegőben lóg, pedig milieu-je 
annyira reális és annyira modern társadalmi, hogy nem tehetjük 
túl magunkat az ilyen nyárspolgári kérdéseken. Különben a han
gulati egység tekintetében is gyönge. Első felében, mikor a meny
asszony az esküvőn megpillantja régi szerelmesét és az oltár előtt 
elájul, a feszültség olyan erős, hogy nem ilyen tréfás és kiokos
kodott megoldást várnánk. Az a motívum is erősen elcsépelt, hogy 
Kajáryt távollétében menyasszonya előtt csapodársággal és hűtlen
séggel rágalmazzák el, s e miatt nyújtja kezét másnak. Ez az 
indíték Kisfaludy Sándor regéiből lopózkodott a húszas és har-
minczas évek beszély irodalmába, s közöttük e novellába is. Alakjai 
talán még halványabb vonásokkal vannak jellemezve, mint Orlay 
személyei. Minden különösebb zavar nélkül felcserélhetnők Radót 
Csöngedy vei, vagy Csöngedy t Kajáry val. 

Külső formája azonban épen nem ilyen gyönge. Ismét ügyes 
fogással rögtön az események közepébe visz, s beszélgetéssel nyitja 
meg az elbeszélést. Az olvasóval nem kaczérkodik, s az átmenetek 
finomak s nincsenek bántóan kiemelve. Itt-ott, mint például a 
félbeszakadt esküvői szertartás elmondásában pedig olyan gyors 
menetű, hogy a legügyesebb modern írónak is becsületére válnék. 
Stílusa nagyon gondos; több helyen igen szellemes és fordulatos. 
A fürdői szépek külső jellemzésébe valami précieux árnyalat és 
elmés fulánkosság vegyül, de ez a szívhalászat kicsit keresett 
motívumához nagyon jól illik. 

Magának a csónakversenyre való felvonulásnak megszerkesz
tésében ismét van valami visszhang Vörösmarty eposzi stílusából. 
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Megokolatlan, hogy a versenyre érkező hölgyeket sorra bemutatja 
nekünk, hiszen a történet kifejlődésére semmi befolyásuk nincsen. 
De Vörösmarty eposzi kellékei között ott van a seregszemle, az 
enumeratio is! S végső eredményben ez a gáláns felvonulás oda 
sorakozik az ossavidéki Philo seregének vagy Eger daliáinak fel
vonulásához. A görög múzsa otthagyja a Parnassust, hogy a 
balatonfüredi delnőket csónakversenyre vezesse. 

Érdekes, hogy van egy gondolat a novellában, a mely 
Vörömarty legkülönbözőbb műveiben igen gyakran megjelenik. 
Csöngedy és Radó beszélgetnek az északamerikainak vélt Kajáryval. 

>Mi elsőségeit hiszi ön Amerikának mások felett ?« kérdé kisegítőleg Radó. 
»Óriási haladás iparban s művekben, adósságtalan kormány, emberiség 

börtöneiben s egyenlőség a törvények előtt.« 
»Felejti ön, hogy négereik vannak,« monda Radó. Az idegen arczát 

pirosság borítá. Most ismét Csöngedy szólal meg: »Ej, a négerek feketék . . .« 
(VI : 95). 

Ez a rajongás a fenntartás-, kizárásnélküli szabadságért és 
egyenlőségért Vörösmarty lelkének egyik legnemesebb vonása. Fáj 
neki, hogy még ott is, a hol az emberi egyenlőség a lehető leg-
kiterjesztettebb, még ott is akad emberfaj, mely ki van rekesztve 
belőle. Ugyanezt a gondolatot önti költői alakba a Gondolatok 
a könyvtárban czímű költeményében is: 

— — — a mit mondtam fájdalom volt, 
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, 
Oly fén}'es elmék a sár fiait 
A sűlyedéstcl meg nem menthetek ! 
Hogy még alig bir a föld egy zugot, 
Egy kis virányt a puszta homokon, 
Hol legkelendőbb név az emberé, 
Hol a teremtés ősi jogai 
E névhez ,ember'! advák örökül — 
Kivéve a ki feketén született, 
Mert azt baromnak tartják e dicsők 
S az isten képét szíjjal ostorozzák.1 

Még megemlítésre méltó különössége e novellának, hogy 
egyik alakja magából Vörösmartyból idéz. A költőnek Ali jellem
zésére írott sorát: »Ifjúság nélkül lőn a vad gyermek öreggé«, 
(Eger, I. ének, II: 312) Magyarországra vonatkoztatja. (VI : 96.) 

1 Ugyanezt a gondolatot politikai irataiban is kifejezi. A Zsidóügyben 
ezeket írja: »Ha felszabadítatlan megtűrjük őket, kész anyagot hagyunk fenn a 
legczudarabb bujtogatasnak. Ők lesznek Magyarhon Irlandja, Északamerika; 
feketéi számunkra, rongy, melyet a szabadság zászlóján szalagul hordozunk, 
folt, mely Magyarország czímerét beszennyezendi«. (VII : 357.) — A Néluiny 
szó a legújabb időben felmerült három eszme felöl ez. hírlapi czikkében ezeket 
mondja: »Anglia dicsősége gyárnépe nyomorával, Irland rongyaival, a szabad 
és gazdag Amerika a rabszolgaság sötét foltjával homlokán, nem látszik kielé
gítőnek azok előtt, kik szennyetlen s minden hazugságtól ment szabadságot 
óhajtanak«. (VII : 377—378. 1.) 
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Csodálatos phantastikus világba lépünk, a mikor Csiga Márton 
viszontagságait olvassuk. A hősnek — ki Mátyás király korában 
él — eszébe jut, hogy elhagyja a becsület útját, s gonosz életre 
adja magát. A legjövedelmezőbb üzletbe kap, hadseregszállító lesz, 
sjíezdi megszedni magát abból, a mit nem szállít. Azonban nagy 
adósságokba is keveredik, s hogy sorsán javítson, mindjobban 
belemerül a bűnbe. Lopni kezd, orgazda lesz, majd egy éjjelre 
hozzá szállott utast akar megölni, hogy pénzét elvegye. Az utas 
helyett azonban borzasztó tévedésből saját fiát öli meg. Kötél
halálra ítélik, de a hóhér nem tudja megfojtani. Halottnak hiszik, 
elvágják a kötelet és megmenekül. Új életet kezd, de még gyalá
zatosabbat az eddiginél. Elbujdosik, s egy faluban bírónak választják 
meg. E hivatalában megvesztegetteti magát, sikkaszt és zsarol. Egy 
napon azonban szörnyű dolog történik. Egy gyilkost vezetnek elé, 
a kit azzal vádolnak, hogy egy nála megszállott utast megölt. 
A bíró a vádlottban saját magára ismer. Elszörnyedve, csakhogy 
borzasztó képmásától szabaduljon, halálra ítéli a vádlottat. De az 
megragadja őt, rettenetes erejével felkapja a levegőbe és viszi-viszi 
hegyeken túl, felhőkön túl a magas Isten trónja elé. Megharsannak 
az utolsó ítélet trombitái, s az örök bíró baljára állítja őt. Erre 
két ördög megragadja, s viszi magával le a pokolba, szédületes 
mélységekbe, borzasztó iramodással. Egy nagy sikoltás — és 
Csiga Márton felébred. Mind, a mi történt, álom volt. Ő nem 
gonosz ember, nem is akart az lenni, csak mivel falujában őt 
választották meg bírónak, s a bíróválasztási lakomán sokat evett, 
elrontotta a gyomrát, s innen támadt szörnyűséges álma. 

Végigolvasván a novellát, nagyon elhiszszük, hogy Csiga 
Márton uram örült a felébredésnek, de annál kevésbbé örülünk mi. 
Mi jól éreztük magunkat abban a phantastikus világban és szédülő 
gyönyörűséggel követtük a költőt halálon, életen túl, fel a felhők 
közé, a végítéletig, a pokolig. De a mikor megtudjuk, hogy a mi 
phantastikus vágtatásunknak gyomorrontás volt az oka, csalódottan 
kérdezzük, hogy mit akart a költő. Tréfálni akart velünk? Meg 
akart bennünket bosszantani? Pedig maga az álom a legnagyobb • 
művészettel van megírva. Az első perczben érezzük, hogy bűvös * 
körbe léptünk, borzaszt a titokzatos és a grotesk, s a képek egyre .' 
gyorsabban változnak, őrült rohamban kavarognak, perczről perezre ' 
jobban bonyolódunk a varázslatba, érezzük, hogy repülünk — a 
mikor hirtelen brutálisan felébreszt a költő. De jól van! Hogy 
csak álom, volt, még ebben is megnyugodnánk valahogy. De miért 
kell ennyire íogikátlannak lennie? Az álmot csak úgy lehet művé
szileg szerepeltetni, ha az álmodónak éber állapotával, egyénisé
gével, körülményeivel kapcsolatban van, ha van valami vonatkozás 
közöttük. De itt az éber Csiga Márton épen az ellenkezője az álmodó 
Csiga Mártonnak. Ha teszem, azon a ponton volna, hogy csak
ugyan valami becstelen tettet akar elkövetni, s e felett való habo
zásában száll rá ez az álom — megértenők. De így? Egy tetőtől 
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talpig becsületes ember, a ki magát gonosztevőnek álmodja. Elvégre 
mint psychologiai furcsaság megeshetik, de semmikép sem művészi 
hatású. 

Ugyanezt a compositióbeli logikátlanságot formailag teljesen 
hasonlóan más helyen is elköveti Vörösmarty. A túlvilági kép 
czímű költeményében egy férfi feltöri hűtelen, meghalt kedvese 
sírját. A koporsó mélyebben fúródik a földbe, ő utána ás, kergeti 
a holttestet, mígnem keresztül fúrja érte a földtekét. Átér a föld
golyó másik felére, a hol megtisztulva, szűzen kikél a koporsóból 
ifjú kedvese. De ez is csak álom! A lázbeteg ifjú felébred, magát 
ágyban fekve találja, mellette ül szerelmese, a ki épen az ellen
kezője az álomkép leányalakjának, hű, nemes és önfeláldozó. Itt is 
ugyanaz a játék az olvasóval, ugyanaz a két heterogen részre 
hullása az álomnak és a valóságnak. A költő belehajt a phantas-
tikumba, s a legreálisabb, a legellenkezőbb valóságra ébreszt. Kelle
metlen látni, hogy az író szellemet fogott, de a bűvös pentagramma 
szárait nyitva felejtette, s épen a legkritikusabb pillanatban suhan 
el a szellem. Valóban, mintha magát jellemezte volna Vörösmarty 
egyik hősében, Salamon királyban, mikor ezt mondatja vele: 

Én harczczal álmodom bár éjemen, 
Békén köszöntöm a kelő napot.1 

Es mégis lehetetlen el nem ragadtatni ettől a novellától. 
Az álom leírása annyira finom, annyira művészi, olyan féke
vesztett szárnyalású, hogy Vörösmarty legcsodálatosabb alkotásai 
közé tartozik. Ezt az álmot csak az a költő írhatta meg, a ki a 
Mindenség pusztulását és semmiségét átérzette,2 az a költő, a ki 
a Halál és az örök zsidó küzdelmének bizarr haláltánczát álmodta 
meg,3 a Vén czigány mámorosa, a nagyszerű halál prófétája 
és a túlvilági képet kergető földfúró lázbeteg énekese. 

Technikai szempontból sikerült alkotás. Nyelve kiforrott, 
prózai nyelv, mondatai csiszoltak és nagy műgonddal készültek. 
Csak az a kár, hogy előbbi két novellájával ellentétben néha újra 
szóba áll a ,nyájas£ olvasóval. 

Van e novellának egy motívuma, a mely újra E. T. A. 
Hoffmannra mutat. Csiga Márton, a kit a saját gonosztevő kép
mása üldöz, a ki szemben áll saját magával — élénken emlékeztet 
Medardus barát esetére, kit az Elixiere des Teufelsben az egész 
regényen végig kerget a maga képmása, a kivel megbirkózik, a 
kit helyette fognak el és helyette akasztanak fel. 

Utolsó novellája Vörösmartynak a Szél úrfi. Ez már teljesen 
irreális világban játszik. Szél úrfi beleszeret egy földi leányba, 
miatta halandóvá változik, gyermekei lesznek tőle, de nem bír 

1 Salamon király. II. felv. 2. 
2 Csongor és Tündében az Éj monológja. 
3 Az őrök zsidó terve és töredékei. (VIII : 36—37, 380—382.) 
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csapodár természetével s újra kalandozni indul. Öreganyja azon
ban elfogja és visszaváltoztatja tündérré. Szél úrfi most már 
visszasírja kedvesét, neki, a tündérnek, visszafáj a halandó élet, 
hiába akarják megvigasztalni Tavaszillat, Rózsaiéi, Fűszag, Liliom
pára és Szegfűlég kisasszonyok. Szélvészként futja be a földet, 
hogy szép Cseléjét felkeresse, s mikor megtalálja, lassú öleléssel 
körülfogja régi nejét, s mint gyönge szellő-sóhajtás enyészik el 
keblén. 

Maga a történet nem jelentékeny, de formailag igen művészi. 
Nincs henye episod, nem hull darabokra, és stílusa olyan költői, 
annyira bájos, hogy Vörösmarty verses alkotásaival vetekszik. 
Maguk az alakok azonban meglehetősen élettelenek, s a symbo-
lisálás néha nagyon erőszakolt és szembeötlő. A történet főgon-
dolata — a tündér, a ki megunva égi hazáját, földi érzelem után 
vágyódik, s mint tündér belepusztul — többször ismétlődik 
Vörösmarty költészetében. Tünde is lemond lovagja kedvéért a 
halhatatlanságról. Az Éj királynőja meg is átkozza érte: 

Ösmerlek, nyughatatlan lányka, te ; 
Tündér hazádban üdvnek századi 
Valának megszámlálva éltedül; 
De föld szerelme vonta szívedet, 
A fényhazából földre bujdosál; •,. 
S mert boldogságod ott is elhagyott, 
Segélyt keresni későn visszatérsz ; 
De mindörökre számkivetve légy, 
Legyen mint vágytál, a kis föld hazád, 
Órákat élj a századok helyett, 
Rövid gyönyörnek kurta éveit. (V. felvonás.) 

Később maga Tünde mondja: 
. . . Ej, ki nem nagy bűnömért, 
Fényhazámból számkivettél, 
S kis gyönyört és kéjt Ígértél, 
Add meg őket s nem sóhajtok, 
Fogyhatatlan évekért. (V. felv.) 

De Tündén kívül Szél úrfiról eszünkbe jut a Zalán futásá
nak délszaki tündére is, a ki földi leányba, Hajnába, lesz szerelmes 
és elpusztul érte. 

Ez az egyébként nem nagy igényű elbeszélés zengő nj^elvével 
méltóan zárja be Vörösmarty novella-költészetét.1 

Hátra van még, hogy Vörösmarty elbeszéléseit beleilleszszük 
a magyar novella-irodalom történeti folytonosságába, s megjelöljük 
azt a helyet, a mely tartalmi, formai és technikai szempontból 
megilleti őket. 

1 E novellákon kívül van még Vörösmartynak egy töredékben maradt 
beszélye is. (Összes munkái VIII. k. 38—48. lk.) A pár lapnyi elkészült részből 
lehetetlen az egész munka meséjére bármit is következtetni. A lovagkorban játszik. 
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A húszas és harminczas évek novella-irodalmában termé
kenység és népszerűség tekintetében legjelentékenyebb Fáy András 
és Kisfaludy Károly iskolája. Hozzájuk egész sereg munkás 
csatlakozik, legkiválóbb közöttük Kovács Pál. Ez a csoport főképen 
a köznemes-társadalmi rajzokat műveli. Anekdotaszerű törté
neteikben egymást kergetik a nevettető helyzetek, erőszakos félre
értések és botlások. Kedvelt alakjuk az elmaradt vidéki nemes 
ifjú, a ki jószívű, de egy kicsit együgyű, s a ki sok baklövés után 
végre révbe ér, a szent házasság révébe. E társadalmi rajzok 
között alig találunk tragikus fejlesztésűt. Szomorú tárgyaikat 
inkább történeti milieube illesztik, melyet külsőségekben elég gon
dosan tanulmányoznak, de a korszakok lelkét nem tudják vissza
tükröztetni. Eltérő utakon járnak egyik oldalról Bajza és Kölcsey, 
kik modern novelláikban is tragikus összeütközéseket rajzolnak, más
felől Csató Pál, ki tárgyait magasabb körből veszi. Csató ott is, 
a hol polgári körbe visz bennünket, alakjainak műveltségi niveauja 
révén, bizonyos emelkedést mutat az előbbi csoport alakjai 
fölött. A vidéki nyersebb és faragatlanabb társadalmi körök helyett 
szívesen rajzolja a fejlettebb és finomabb salonok társaságát. 
Ezektől tárgyaik tekintetében különálló egyéniségek Gaál József és 
Vajda Péter. Amaz tiszta népies rajzaival és alföldi képeivel, emez 
exótikus, keleti themáival válik el tőlük. • ) 

Vörösmarty egyik irányhoz sem csatlakozik. Orlay\a. 
Kisfaludy Károly romantikus történeti novelláinak mutatja némi 
hatását, de felfogásának és szellemének mélyebb voltával felette 

, áll. Kisfaludyban az események nagyszerűek és itt-ott megrendítőek, 
5 w ^ «****."*$$ emberei kicsinyes erény hősök és mindennapi nyárspolgárok^ 

Orlay jellemeit nagy szenvedély és mély hevület fűti. Nemcsak az 
események, hanem a temperamentumok is romantikusok. A füredi 
szívhalászat themájában megint ugyanezzel a csoporttal mutat 
némi rokonságot, de az elbeszélés nyugatibb, emelkedettebb hang
jával inkább Csatóhoz közeledik. De ezzel aztán meg is mon
dottunk mindent, a mi Vörösmartyt tárgyválasztás tekintetében 
magyar kortársaihoz fűzi. A Holdvilágos éj és a Csiga Márton 
grotesk phantastikumának, a Szél úrfi lepkekönnyedségének, s a 
Kecskebőr paraszthumorának inventiójában egyikük sem közelíti 
meg. Új utakon jár, új themákat keres. 

A meseszövés, a cselekmény bonyolításában voltaképen egyik 
írónk sem mutat nagyobb ügyességet. Meséik erőszakoltak, 
bonyolításuk mesterkélt és sensatiót hajhászó. S ez épen úgy 
áll parlagi tárgyú elbeszéléseinkre, mint a történetiekre, vagy Csató 
és Vajda novelláira. Mindenhol ugyanazt a törekvést leljük meg
lepő fordulatokra, s ugyanazt a hibás elsiklást ferde és kierő
szakolt megoldásokra. Az egy Bajza törekszik egyszerűbb és 
tisztább meseszövésre, de túlzottan érzelgős hangja miatt ez az egy
szerűség alig érvényesül. Vörösmarty novellái közül ennek a 
hibának csak A füredi szívhalászat esik áldozatul. Ennek bonyo-
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lítása teljesen a kor novellista-gyakorlata szerint történik, s leg-
kevésbbé is sikerült elbeszélései közül. A többi beszély fonalát 
azonban biztos kézzel szövi, s ha compositióbeli hibák, az egyes 
részek közötti aránytalanságok itt-ott mutatkoznak is, meseszövése 
mindig eredeti és sohasem erőszakos. 

Az_emberi alakok jellemzésében azonban már sokkal kisebb 
Vörösmarty jelentősége, a mint egyáltalában e korszak novellistái 
közül nagyon kevesen tudnak a charakter-ábrázoláshoz. Kisfaludy 

n§s~~~Fäy alakjai a vidéki nemes-világ örökké ismétlődő típusai. 
Jóízűek és furcsák, de csak külsőségekben jellemzettek, Bajza 
alakjai könnyekben olvadnak szét, Vajda Péter hősei pedig eszmék 
trombitái, nem pedig vér- és hús-emberek. A Fáy-csoportban 
egyedül Kovács Pál ért az emberábrázoláshoz. Iskolájának hagyo
mánya mintha itt-ott megkötné az ő kezét is, de annyi bizonyos, 
hogy vidéki alakjainak rajzában bizonyos elmélyítésre törekszik. 
A Farsangi kalandokban a fiatal asszonynak és anyósának csendes, 
kitörésekben nem explodáló, fojtott ellenszenve nagyon ügyes 
vonásokkal van jellemezve. A Polgárleány ez. novellájának kártya
jelenetében pedig oly határozott és éles körvonalakkal van meg
rajzolva a kapitánynak, Biborynak, és Emelkának jelleme, hogy 
párját ritkítja e korszak irodalmában. Ez a jelenet különben is 
egész felépítésében, s a vad, betyáros és könnyelmű szenvedélyek
nek bemutatásában elsőrangú alkotás. 

E korszak novellistái közül egyedül. Csató Pál próbálkozik 
meg bonyolultabb lélekrajzolással. Egy-egy megjegyzése, melylyel 
az asszonyi lélek redőibe világít bele; jellemfestései, melyekben az 
emberi külsőből következtet a belsőre; alakjai múltjának pár mon
datba való tömörítése, hogy jellemük mai stádiumát magyarázza 
meg: olyan sajátságok, melyekkel Kemény Zsigmondig nem talál
kozunk.1 Meséinek fejlesztésében ő is erőszakos és lélektanilag 
hihetetlen mozzanatokon viszi hőseit keresztül, de alakjainak el
gondolásában ő a legmerészebb és a legmélyebb hatású társai 
között. Romfy (A fiatal szív), Benedicta és Zerednyei Artúr 
(A szerelemmel nem jó játszani!) csupa érdekes és a magyar 
irodalomban eleddig szokatlan lelki összetételek. 

Vörösmarty e téren nem haladja túl kora novellistáit, sőt 
Kovács Pálhoz, de. különösen Csató Pálhoz viszonyítva elmarad 
mögöttük. Érezte és éreztetni is tudta egy-egy jellemnek összbe
nyomását és általános jellegét, s eddig a határig igen ritkán vét 
a lelki valószínűség ellen. De alakjainak részletesebb jellemzésével 
vagy adós marad, vagy ha megpróbálja, alig sikerül neki. S ez a 
megállapítás épen annyira érvényes eposzaira, drámáira, mint 
novelláira. 

Technikai téren e korszakban érdekes próbálkozásokat találunk. 

1 Irodalomtörténetírásunk még nem vizsgálta Csató hatását Keményre. 
Pedig néhol még mondataik felépítésének haszonlatossága is szembeötlő. 
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Úgyszólván ebben a két évtizedben születik meg a magyar 
novella- és regénytechnika. Ennek a kornak forma-próbálkozásait 
szövik tovább mai novellistáink is. Már maguk a compositiók 
külső keretei is a legváltozatosabb képet mutatják. Találunk az 
egyszerű, chronologikus-rendű elbeszélések mellett művészibb, bonyo
lultabb szerkezeteket is: első személyben elmondott elbeszélést, 
levél-formát, keretes-elbeszélést, álom-compositiót. 

Legtöbb változatosságot mutatnak a novella-kezdés formái. 
Kisfaludy Károly legtöbb elbeszélésében a legprimitívebb és az 
unalmasság legnagyobb veszedelmével fenyegető chronologikus 
kezdést használja. Legkezdetlegesebb a Tihamér megindítása, a 
melyben mielőtt még érdeklődnénk a thema iránt, másfél lapon 
meg kell tudnunk Endre meggyilkolását, Lajos király olasz had
járatát, itt kell megismerkednünk Apor István, Tihamér és Werner 
jellemével. Kisfaludy Károly csak a Mit csinál a gólya? ez. 
anekdotájában emelkedett művészibb compositióig, a hol mintegy 
keretbe foglalva halljuk a gólya-históriát, miután magunk is 
kíváncsivá tétettünk rá. Kisfaludynak ezt a kezdetlegesebb technikai 
módját alkalmazza Kovács Pál is, legfeltűnőbben a Kicsinyből mi 
lesz? czíműben, a hol egy meglehetősen közönséges házasodási 
történet meghallgatásához értesülnöm kell a főszemély szárma
zásáról, nevelkedéséről és ifjúkoráról. Később Kovács is több 
ügyességre tett szert e téren, de mestere hibájába gyakran vissza-
sűlyed. Ebben a csoportban legügyesebb Fáy András. Az ő novellái 
annyira a közepébe visznek a cselekménynek, s annyira érdek
keltő mozzanatot ragadnak ki, hogy az olvasó kíváncsisággal és 
kedvvel fog a tovább olvasáshoz. A technikai fogás e területén 
azonban ismét Csató Pál a legmerészebb. Ő megpróbálja a leg
nehezebbet: jellemrajzzal kezdeni. (A szerelemmel nem jó játszani!) 
S charakterrajzoló tehetségéből következik, hogy így is meg tud 
ragadni bennünket. Gaál József rendesen valami vonzó tájleírással 
kezdi, s úgy fog a történet elmondásához. Vörösmarty ezen a 
téren nem marad kortársai mögött. Egyedül első novellája, a 
Holdvilágos éj, mutat primitivebb formát, de technikai szempont-

| ból ez különben is a legkezdetlegesebb. 
I Nagyon elterjedt hibája e kor novella-íróinak, hogy unos-

úntalan szóba állanak az olvasóval, s a legritkább esetben tudják 
az újabb mozzanatokra, az elbeszélés új mozzanataira az átsiklást 
feltűnés és kirívó figyelmeztetés nélkül megcsinálni. E tekintetben 
ügyességük Kisfaludytól kezdve Csató Pálig, az egy Fáy Andráson 
kívül, valamennyinek fogyatékos. Fáy az egyetlen, a ki nem 
szólítja meg olvasóját, s a ki zökkenések nélkül vezet az elbeszélés 
fonalán tovább. Érdekes, hogy még a nagyon kedvelt levélforraa 
sem segít mindig ezen a botláson. Pedig azt hinné az ember, 
hogy itt minden lehetősége megvan az írónak arra, hogy kikerülje. 
És mégis ebben a formában is érezzük itt-ott, hogy mikor a czím-
zettet szólítja meg a levélíró, a novella költője mégis mi velünk áll 
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szóba. így p. o. Kovács Pálnak A polgárleány ez. novellájában 
érdekes ez a két hely: »Rózát a mi illeti, egyébiránt tűrhető 
volna, — — de hogy a történet folyamának elébe ne vágjak, 
fölebb kell kezdenem, reménylvén szíves türelmedet«. (Bibory 
Gusztáv Lendecsyhez, jan. 14.). — »De engedd kevéssé függőben 
tartanom kíváncsiságodat, valamit még előre kell bocsátanom.« 
(Wiesner Emelka nénjéhez, jan. 23.) Vörösmarty novelláiban látszik 
a törekvés ennek a bántó eszköznek kerülésére, s későbbi novellái
ban alig él vele, de teljes ügyességre e téren sohasem tett szert. 
Itt Fáy marad a kortársak közt a legnagyobb. 

A mi azonban a novellák nyelvéi illeti, ezen a téren talán 
Vörösmarty a legjelentékenyebb. Kisfaludy nyelve fellengős és 
sokszor épen mondatszerkezetei miatt válik untatóvá, Kovács 
egyszerűbb, de sokszor nehézkes, Csató Pál későbbi novelláiban 
megközelít valami francziás könnyedséget és fordulatosságot, de 
hosszű mondatai néhol valóságos stílus-szörnyetegek. Vajda Péter 
novelláinak nyelve csak a beszőtt hymnusokban lendületesebb és 
erőteljesebb, egyébként sokszor erőltetett. Fáy itt is egyike a 
legvirtuozabbaknak, s hosszabb mondatainak könnyed felépítésében 
valóságos mester, de az ő stílusából hiányzik az emelkedettség. 
Kölcseyben, Bajzában megvan ez az emelkedettség, de feszesek 
és hidegek. Egyedül Vörösmarty prózai stílusa tud egyesíteni 
nagyobb lendületet világossággal és egyszerűséggel. A költői 
szárnyalás (Szél úrfi) épen annyira sikerül neki, mint kora salon-
nyelvének használata (A füredi szívhalászat). S a hol parasztokat 
beszéltet, ott is felette áll Fáynak is, Gaál Józsefnek is, a kik 
természethez híven cselekedtetik ugyan népies alakjaikat, de egy
két pórias kiszólás használatán kívül, nagyon is irodalmi, nagyon 
is papiros nyelven beszéltetik őket. 

Vörösmarty novellái tehát épen nem annyira elhanyagolható 
jelenségei a magyar irodalmi fejlődésnek, mint irodalomtörténet
írásunk eddigi mostoha bánásmódjából következnék. Tárgyainak 
újszerűségére gyakran meglepő merészségére, forma-törekvéseire 
nézve egyaránt számottevő alkotások. Ha költői értékre nem is 
mérkőzhetnek drámáival és eposzaival, de beható ismeretük 
irodalomtörténeti szempontból el nem hanyagolható kötelesség. 
A nagy költő psychologiai megértéséhez és novella-költészetünk 
fejlődésének ismeretéhez egyaránt becses források. A bennük 
nyilatkozó művészi törekvések határozottan étape-ot jelentenek a 
magyar irodalom történeti folyamatában. 

GALAMB SÁNDOR. 


