
REJTŐ ISTVÁN 

THURY ZOLTÁN ÉS A TÁRCANOVELLA 

(Müncheni évek 7893—1895) 

Thury Zoltán életét és művészi fejlődését döntően befolyásolta az 1893 tavaszán meg
valósított elhatározása: egy hosszabb külföldi utazás. Amikor ez a gondolat megfogal
mazódott benne, már túl volt a pályakezdés nehézségein, az elmúlt négy esztendő alatt sok
helyütt megfordult, sokat tapasztalt. Vándorszínészként bejárta Erdélyt, az újságírás inaséveit 
kolozsvári napilapoknál töltötte, hírlapírói rutinját a Szegedi Naplónál és a Pécsi Naplónál 
szerezte meg. Mindegyik állomásán szépírói tevékenységet is kifejtett, írt rajzot, novellát 
és verset is, sőt színpadi szerzőként is jelentkezett. Négy év alatt művészi készsége is kibonta
kozott, írásai a korabeli vidéki irodalom szintjét már túlhaladták, de egyéni hangja, sajátos 
valóságlátása még nem alakult ki. Ezt maga is érezte, de azt is tudta, hogy a napilapoknál 
végzett sokirányú újságírói tevékenység mellett ezen vajmi keveset változtathat. így alakul
hatott ki benne az elhatározás, hogy külföldi útra indul, világot lát, nyelveket tanul, 
költségeit pedig hazaküldött riportjai és novellái honoráriumából fogja fedezni. Tervei szerint 
először Münchenbe akart utazni, onnan Berlinbe, majd Párizsba. Az első stációnál tovább 
azonban nem jutott. Két és fél évet töltött Münchenben.1 

!.. 

Az első állomás megválasztásánál nagy szerepet játszhatott az a körülmény, hogy 
hazai művészkörökben sok sző esett Münchenről. Híres akadémiája vonzotta a művészfiatalo
kat, gazdag képtárai a múlt évszázadok válogatott remekeit őrizték. A müncheni realizmus 
termékenyítő hatásáról tanúskodtak fiatal festőink eredményei, és az ő híradásaik nyomán és 
az itthon kiállított képei aíapján külön mágnesként hatott Hollósy Simon neve.2 Hollósy 
művészete és müncheni magániskolája további lépést jelentett a valódi realista festészet felé. 
Hollósy 1878 őszén került ki az Akadémiára. Az itt eltöltött négy év alatt már kitűnt tehetsé
gével, a pályázatokon több bronz és ezüst érmet nyert. A budapesti kiállításokon már a nyolc
vanas évek elejétől szerepeltek művei. 1885-ben mutatta be első nagyobb alkotását, a „Tengeri-
hántás"-t. A mezőn dolgozó parasztleány és legény finoman ábrázolt idillje nagy feltűnést 
keltett. Hollósy egyre inkább távolodott a helyi, a „müncheni realizmustól". Nem a témái 
mások, hiszen ebben a korszakában Hollósy is zsánerképeket és portrékat festett. A művészi 
megoldásban következett be a változás. Kerülte a nagyobb mozgalmasságot, elvetette az 
anekdotikus ábrázolási-módszert, és ami a leglényegesebb, nemcsak biztosabban és szebben 

1 Részlet egy nagyobb terjedelmű dolgozatból. A helyszűkére való tekintettel a fejezet 
néhány részletét elhagytam (Thury külföldi útjával kapcsolatos előkészületek bemutatását, 
München festészeti életének leírását, Thury Münchenből küldött publicisztikai írásainak teljes 
számbavételét), továbbá jegyzeteimet is szűkebbre szabtam. 

2 A XIX. század képzőművészeti viszonyairól és München szerepéről 1. részletesebben 
LYKA KAROLY: Magyar művészélet Münchenben 1867—1898 c. munkáját (Bp. 1951. Művelt 
Nép Kiadó). 
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festett, mint a többi münchen i zsánerképfestő, „hanem sokkal érzékenyebb volt az ember
látása is".3 Kialakuló stílusa már korán az új festészetet kereső fiatalok vezérévé tette. 
Első nagy elismerést hozó sikere után Münchenben magániskolát nyitott. Tanítványai sorában, 
1885—1896 között megtalálhatók a későbbi neves festőink egész sora. Rövidebb-hosszabb 
ideig tanítványa volt Thorma János, Vedres Márk, baráti köréhez tartozott Csók István és 
Ferenczy Károly, A kiváló magyar és német tanítványokon kívül számos más ország
beli, lengyel, orosz, angol, svájci piktornövendéke volt. Festőiskolájában ellentétben a híres 
párizsi Julian-iskoIával, ahol Julian, a volt „modell" külön tanári kart foglalkoztatott, Hollósy 
maga irányította tanítványai képzését. Pedagógiai elveiről önmaga így vallott: „A stúdiumok 
beállításánál az egyszerűséget — a modellnek a karakterét kell kifejezésre juttatni; p. o. az 
aktot nem mindenféle kitekert pózba, de úgy beállítani a pódiumra, hogy a fiatal művész
növendékek a beállított teremtményben kénytelenek legyenek az értékes dolgokat keresni; 
figyelmüket az kösse le, amibe a természet, az istenség megnyilvánul."4 

A mester körvonalazott módszeréről vall egykori neveltje, Réti István, családjának 
írott egyik levelében: „Hollósy egy héten háromszor, néha négyszer is eljön korrigálni. Nagy
szerűen korrigál. Nem a nagyban, hanem az apró, finom művészi dolgokban korrigál, miket 
laikus meg se ért. Az egész összbenyomásra, pî. hasonlatosságra kevesebbet ad, majd az jön a 
gyakorlattal, mondja. Nem arcképet, hanem stúdiumot csinálunk ott s ezekre a finomságokra 
fekteti a fősúlyt. Pl., hogy az amit rajzol az ember, a szénrajzban is húsnak hasson.. ."5 

A Hollósy-iskola tagjairól a művész nem vezetett pontos feljegyzéseket. Lyka Károly szerint a 
tanítványok létszáma évenként 50 és 80 között mozgott.6 A tanítványok számáról és nemzeti
ségi megoszlásukról is a szemtanú Réti tanúskodik: „Régebben, még a Thorma idejében jobb 
lábon állt az iskolája. Csak férfi tanítványa volt 80, nő vagy 20 — azóta nagyon sokat elkap
kodtak tőle, különösen az Akadémia roppant kapott a Hollósy-tanítványokon. Azóta hanyat
lott. Nem tud szerezni magának, pedig tisztán jósága miatt keresték fel iskoláját annyian. 
Vannak még ott olaszok, lengyelek, oroszok, németek, bécsiek, magyarok, a nők közül angolok, 
franciák."7 

A művésznevelésnek csak az egyik része zajlott a műteremben, a másik nem kevésbé 
jelentős része a fehér asztalnál, csendes borozgatás mellett. Hollósy nem öltötte magára a 
merev professzori pózt, közvetlen, baráti kapcsolatot alakított ki tanítványaival. Az esti 
beszélgetések leggyakoribb színhelye a Türken Strassen levő Lohengrin-kávéház füstös terme 
volt. Ezeken az éjszakákba nyúló beszélgetéseken nemcsak az iskolának tagjai, hanem az 
akadémián tanuló fiatalok is résztvettek. E beszélgetések hangulatát híven megőrizte Lyka 
Károly egykorú cikke. A ceruzával kezükben beszélgető művészek sokszor érveiket egy-egy 
felskicceit rajzzal támasztják alá, és vitáznak mindenről: „Nincsen témája a lexikonnak, mely 
ne szolgált volna már órákig tartó disputák tárgyául . . . Ez az ő egyetemük. És néha többet 
tanul itt egy éj alatt egy-egy új firma, mint három éven át egy budapesti jogász.. ."8 Sőt 
„rombolni is akart a fiatal társaság. Hadat üzenni, tiporva és könyörületlenül annak, amit 
copfnak ösmert fel. Soha feketébb megvetéssel nem beszéltek még népszerű ,nagy mesterek
ről', mint ebben a társaságban . . . Minő viták folytak itt, minő merész és erőszakos tervelge-
tések születtek meg ebben a füst-szőtte levegőben ! Csupa szegény éhenkórász, de gazdag lelkű 
Sansculotteok, akik gyönyörködnek a rongyaikban és kipróbált fegyvereikben . . . Akkor 

3 NÉMETH LAJOS: Hollósy Simon és kora művészete. Bp. 1956. 34—35. 
4 Hollósy levele K. Lippichnek. München 1894. dec. 5. — Közli: SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ: 

Hollósy Simon leveleiből. Művészettörténeti tanulmányok. Bp. 1954. 
5 Réti István levele anyjához, Réti Lajosnéhoz. München 1891. febr. 16. Szépművészeti 

Múzeum. 
6 LYKA K. U m. 66. 
7 Réti István idézett levél. 
8 LYKA KÁROLY: Egy magyar festőkolónia. Magyar Hírlap. 1891. szépt. 18. 
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olvastuk lázzal Zolát. Akkor láttuk először Bastien-Lepaget. Akkor alakult meg egy másik 
rongyos társaság körében a Freie Bühne.. ."9 

Szinte természetes, hogy azokban a vitákban, amelyeknek középpontjában a művészi 
ábrázolás, a valóság bemutatása volt az állandóan visszatérő téma, a valóság, az igazság író
művészei is előtérbe kerültek. Zolán kívül Maupassant, Gerhardt Hauptmannt és Ibsent olvas
ták.10 A Hollósy-kör hangulatára jellemző, hogy a nagybányai légkörből Münchenbe került 
Réti István otthonról, nővérétől Turgenyev, Gogol és Tolsztoj könyveket kért,11 hogy gyorsan 
pótolhassa az otthon elmulasztottakat. A Café Lohengrin nemcsak modern realista festők 
bölcsője lett, hanem egy messzibbre tekintő, polgáribb, demokratikusabb kultúra szomját is 
beléoltotta tagjaiba. 

Az 1893 áprilisában Münchenbe érkező Thury otthon csak keveset hallhatott erről a 
furcsa és érdekes művésztársaságról. Pedig elhatároló érvényű lesz művészetére. Bár maga is 
lázadozott a kulturális életen eluralkodó légkör miatt, a sok friss és váratlan benyomás túl 
hirtelen zúdult rá. Első impresszióit a Fővárosi Lapoknak küldött apró riportjai és beszámolói 
Őrzik. Kovács Dezsőnek írott leveleit annyira betöltik a kiutazás körülményeit megvilágító 
magyarázatai, hogy szinte meg sem említi első benyomásait.12 Legelső müncheni tárcájában 
azon melegiben beszámol a bajorok furcsa szokásairól. Nehezteléssel említi meg a bajorok 
viselkedését a nőkkel szemben: nyilvános helyen a férfiak mennek be előre, nem segítik le a 
nőkről a kabátot, a vendéglőben udvariatlanul ők tanulmányozzák át először az étlapot. 
Gorombák a pincérnőkkel. Beszámolóját gúnyos megjegyzéssel fejezi be: „tanulhatnának 
tőlünk a németek a sok filozófiára egy kis esztétikát".13 De azért lassan megszokja az új kör
nyezetet. Megismerkedik a müncheni magyar festőkkel, eljár társaságukba. De még nem érzi 
jól magát közöttük. A vidéki lassú élethez szokott író üres hangoskodóknak érzi a fiatal 
piktorjelöltek vitáit. „A fiatalok közt ülve, nem szeretem ha vitáznak. Az már túlságosan heves 
nekem s abból a sok nagy szóból, hatalmas, egetrengető igazságból, melyet csak úgy dobnak ki 
a szájukból, mint más ember a végigégett cigarettát, nem lehet tanulni semmit."14 A festőkkel 
mégis egyre szorosabb a kapcsolata. A Glaspalastban rendezendő kiállítás előtt sorra látogatja a 
Münchenben dolgozó magyar festőket. Egy június eleji riportja utal először arra, hogy lassan 
megismerkedett a müncheni művészeti viszonyokkal. A beszámoló szövege szűkszavú, nincs 
benne semmi különösebb szubjektív megjegyzés, de a gondolatok fűzése, az egy-egy magyar 
művészre szánt sorok száma és hangsúlya érezteti, hogy már kapcsolatba került Hollósy Simon
nal. Ismerteti a két magyar akadémikus professzor, Liezen-Mayer Sándor és Wagner Sándor 
kiállításra szánt művét, leírja témájukat, majd a következőkkel folytatja beszámolóját: 
„A harmadik tanár Hollósy Simon. Neki látogatott s napról-napra fejlődő magániskolája van, 
s ennek az iskolának tulajdonítható az, hogy ez a tehetséges és tőrülmetszett magyarságú 
piktor kevesebbet produkál, mint amennyi kívánatos volna az ő ecsetjétől. Tanítványainak 
adja át a tudását, kiválóan finom ízléssel s minthogy idejének legnagyobb részét közöttük tölti, 
az iskola ma már a legtekintélyesebbek egyike lett ebben a nagy művészvárosban. A kiállításra 

9 LYKA KAROLY: Tóth László. Budapesti Napló 1899. nov. 1. 
10 L. Lyka Károly előszavát RÉTI ISTVÁN: A nagybányai művésztelep (Bp. 1954) c. 

könyvéhez. 12. 
111892. febr. 6-i levél. 
18 Thury Zoltán a kolozsvári református kollégiumban ismerkedett meg a nála négy évvel 

idősebb Kovács Dezsővel. Ismeretségükből meleg barátság szövődött. A Román Népköztársaság 
Tudományos Akadémiája Kolozsvári Fiókjának Levéltára, a volt Erdélyi Múzeum Egylet 
könyvtára Őrzi Kovács Dezső hagyatékában Thury Zoltán 73 levelét. E levelekből, a megküldött 
másolat alapján tizenegyet közzétettem (Thury Zoltán levelei Kovács Dezsőhöz. ItK 1953. 
307—323). Időközben sikerült megszereznem e levelek mikrofilm-másolatát (MTA Könyvtára 
Mikrofilmtár A. 18/L). A tanulmányban e 73 darabból álló levelezésre hivatkoztam. 

13 A mi asszonyaink. Fővárosi Lapok, 1893. ápr. 17. 
14 Bohéme-világ. Fővárosi Lapok, 1893. máj. 4. 
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egy kis képet készít s mint minden képe, úgy ez is magyar lesz, akárcsak az Alföld valamelyik 
csárdájában készült volna. Egy ivóban három alak ül az asztal körül, előttük kancsók. Kettő 
közülük paraszt, a harmadik obsitos huszár, aki valami fontos háborús hírt olvas fel az újságból. 
Nagyon meg vannak illetődve mind a hárman s míg a két hallgató érdeklődik, a tudákos katona 
bizonyos fölénnyel néz le rájuk. Hollósytól nemrégen vásárolt a Nemzeti múzeum egy minia
tűrt; jó volna, ha szemet vetne erre az alkotására is s nem engedné idegen kézre. Ez lesz a 
müncheni magyar piktorok idei művei között a legmagyarabb tárgyú, felfogású és kivitelű 
kép."15 A leírás nyomán felismerhető, hogy Hollósy ,,Az ország bajai" című képe egyik válto
zatán dolgozott. Ez a kép témájában az előző évek zsánerképeit folytatta (Mulató társaság 
[1888], Két tűz között [1891]), de a készülő mű megoldása teljesen új Hollósy művészetében. 
Itt próbálkozott meg először a plein air módszerével, a napfény keltette színhatások hangsúlyo
zásával. „A huszár kék mentéjén visszatükröződik a lilapiros fal, ezért ragyogó zománcként 
lilás reflexekben csillog, a sapka vöröse magábaszívja a nap sugarait. A könyöklő legény kék 
kabátján gyöngyszemként csillognak az ezüst pitykegombok, s a kalap feketéjét cirógatják a 
napfény csillámai."16 Módszerében Hollósy az impresszionizmushoz közeledett, de Németh sze
rint szemléletével az öntudatra ébredő parasztember lelkivilágát tükrözi. Thury néhány soros 
leírása erre a mozzanatra utal, és ez a lényeglátás arra figyelmeztet, hogy nem futó impresszióit 
vetette papírra, hanem a művész célkitűzéseit már saját előadásából is ismerte. Lehet, hogy 
csak egy műtermi beszélgetés nyomait viselik ezek a sorok, de sokkal valószínűbb — ezt támo
gatják a mester iskolájáról írt meleghangú sorok is —, hogy már kapcsolatba került a Café 
Lohengrin-beli társasággal.17 Hollósyval való szorosabb ismeretségének dátumát nem őrzik 
meg leveleinek utalásai. Kovács Dezsőnek küldött leveleiben fel sem merül Hollósy neve. De a 
Hollósy-körrel yaló kapcsolatának termékeny hatását jelzik publicisztikai cikkeinek a demok
ratikus kultúrát hirdető és követelő gondolatai, a mindenféle „copf " ellen hadakozó hangvétele. 
És mindennél ékesebben bizonyítják a Pesti Naplóban megjelent novellái. 

Münchenből hazaküldött cikkeiben merülnek fel először az általános kulturális kérdések. 
Az ifjúság nevelésével kapcsolatban fejtegeti, hogy az iskolák nem tudják a fiatalok érdeklődését 
felkelteni, mert „egy csomó meg nem emészthető tudománnyal töltik meg a gyermek-ifjú fejét, 
de semmi teret sem adnak neki arra, hogy gondolkozzék...". Egy olyan ifjúsági lapra lenne 
szükség, amely „öntudatot kellene, hogy adjon az ifjúságnak, felkeltse érdeklődését minden 
iránt, megmagyarázná neki azt, amit tudni szeretne, de ami nincs felvéve a tantervbe, szóval 
előkészítené az igazi életre."18 A gondolkozásra való serkentés, „az igazi életre" való „elő
készítés" hangsúlyozása e cikkben már a Café Lohengrin-beli beszélgetések nyomát mutatja. 
Thury saját példájából tudta, hogy az iskola mennyire távol áll az élettől. Tanulmányait 
az egyik legrangosabb iskolában, a kolozsvári református kollégiumban folytatta, és mégis, 
amikor kilépett az életbe, tapasztalnia kellett, hogy milyen nagy a szakadék az iskola világa és a 
valóság között. Nem a tények ismeretének hiányát érezte, hanem az összefüggések felismerésére 
való nevelés hiányát. Azt a készséget, amely képessé teszi a fiatalt arra, hogy a jelenségek lán
colatát felismerje, a dolgok közötti összefüggésekre felfigyeljen. Ezt az igényt a kor nem tűz
hette a köznevelés alapjává, mert a kiegyezés utáni kor politikai, társadalmi és gazdasági élete 
éppen az összefüggések homályban tartására épült, hiszen ezeknek akár részleges feltárása is 
és a konklúziók levonása éppen a rendszer eszme-pilléreinek összeroppanásához vezetett volna. 
A gondolkodó élet igénye csak a következetesen demokratikus gondolkodók körében merült fel, 
csak ők keresték a gondolatot, a probléma-látást, csak ők kutatták az élet mélyebb összefüggé-

15 Magyar festők a müncheni tárlaton. Fővárosi Lapok, 1893. jún. 7. 
16 NÉMETH LAJOS: i. m. 41. 
17 Itt említem meg, hogy végleges müncheni szállását is a festőnegyedben válasz

totta meg. Schraudorf-Strasse 2 számú házban, az első emeleten bérelt szobát. 
18 Az én ifjúsági lapom. Pesti Napló 1894. aug. 19. 
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•eit. Csak ezekben a körökben merült fel az az igény, hogy észrevegyék a meggondolkoztató 
dolgokat, az élet felvetette problémákat. A müncheni Hollósy-kör fiataljai között a szerte 
csapongó beszélgetések során sorra merültek fel a társadalmi élet nagy kérdései. Körükben 
döbbent rá Thury olyan kérdésekre, amelyeket otthon maga is érzett, egy-egy megnyilvánu
lására fel is figyelt, de a dolgok mögötti összefonódásokra még nem terjedt ki fürkésző tekintete. 

E beszélgetések nyomán mélyült el benne az írói hivatás és célkitűzés problémája is. 
Egyik művészeti vonatkozású cikkében a művészi alkotás hatásának problémáját érinti. 
Vannak felületes olvasók, akik csak átfutják a novellát, nagyjából kiveszik belőle a történetet, 
de nem élvezik azt a maga teljességben úgy, mint aki elmerül az olvasásban. „Ügy kell felfogni 
a dolgot, hogy az író és művész . . . beleteszi a munkájába minden tudását, nem egy pillanatra 
dolgozik s adja a publikumnak a lelkéből kiszakított részt, hanem mélyebb hatásra számít és 
érdemel is."19 Gondolatát nem terjeszti ki minden íróra, azonnal hozzáteszi, hogy az írók közül 
nem Hazafi Verái János koszorús vitézéről beszél, hanem csak az olyan írókról, akik valóban 
méltók az író névre. 

Másik cikkének már teljes egészében ez a központi problémája. Tárcáját „Kedves kis 
húgához" intézi, de gondolatai az egész magyar ifjúsághoz szólnak. Gúnyosan jellemzi a kor 
divatos regényirodalmát, amely csupa szélsőségekben jár: „Az emberek vagy félig istenek, 
vagy egészen a sátánra emlékeztetnek." De nemcsak alakjaik megválasztása irreális, hanem 
hőseik viselkedése, magatartása, környezete is távol áll a valóságtól. „A grófné alább nem 
adja — jellemzi Thury e regények stílusát — mint, hogy gyűlölöm Önt ! vagy: imádlak Cézár ! 
A gróf Cézárral nagyon furcsán bánik el, azt mondja neki: meghalsz nyomorult ! Közben az a 
bizonyos puha szőnyeg besüpped a léptek súlya alatt, a patak locsog és cseveg.. ." stb. Thury 
ezzel a karikírozással a romantika harmadik, negyedik vonalában álló műveket gúnyolja, 
mert az avatott művész erejének hiánya miatt ezek mutatják meg legleplezetlenebbül a roman
tikus szemlélet abszurditását. És e szélsőségeket ostorozva Thury önmagában is leszámol a 
romantikus szemlélet maradványaival, azokkal a cselekmény-fordulatokkal, amelyeket akarva, 
akaratlanul is alkalmazott korábbi elbeszéléseiben. Mert itt Münchenben, a Hollósy-körben 
folytatott vitákban nemcsak a tagadás szelleme uralkodott, hanem a fiatal művészek Zola, 
Maupassant, Ibsen és nagy oroszok műveiben meg is találták irodalmi eszményképeiket.* 
Éppen ezért nem véletlen, hogy Thury cikkét azzal a tanáccsal fejezi be, amit saját maga 
tapasztalata is diktált, hogy csak olvassák a fiatalok a német és a magyar Marlittek regényeit, 
és ha belecsömörlöttek a belőlük áradó irreális világba, majd „kezükbe kerül a Karenina Anna, 
sohasem fogják többé kérdezni, hogy kihez forduljanak olvasmányért."20 

Ilyen gondolatok segítik elő a konklúzió levonását, amelyet a Pesti Napló körkérdésére 
válaszolva így fogalmaz meg: „A nyomor legörökebb témája az írónak. Valósággal mindnyájan 
a nyomorról írnak. Csak éppen Herczeg Ferenc novelláiban vagyon kevés nyomorúság, mert az 
6 hősei csupa jómódú emberek. De ezt a luxust például én nem engedhetem meg magamnak."21 

Ez a három, mondat Thury Zoltán Münchenben kialakuló új ars poeticája. Nem eset
leges e nyilatkozatban Herczeg Ferenc neve. Az év második felében látott napvilágot 
a „Gyurkovics lányok" című kötet, amely új fordulatot jelentett a népszerű író munkásságában. 
A kezdeti, a Maupassant-ihletésű Herczeg-novellák után ez az új kötet jelképezte a szórakoz
tató irodalom felé fordulását. A realizmus végképp háttérbe szorult művészetében, és a Gyur-
kovics-Iányok kiházasítási történetével az elszegényedett dzsentri családok, városi kispolgár 
szülők szórakoztatójává vált. Nem véletlen, hogy Thury ezt a nevet emelte ki a másik pólus 
jellemzésére. Maga sokkal nagyobb feladatot vállal, a nyomorról és a kisemberek nehéz, 

19 Két kép története. Fővárosi Lapok 1893. jún. 12. 
20 A jó és rossz regényekről. Fővárosi Lapok 1893. okt. 19. 
21 Pesti Napló 1894. dec. 31. 

537 



küzdelmes életéről akar írni. Müncheni tartózkodása alatt írt novellái az első és egyben 
döntő lépések ezen az úton. 

A valóság megismerésének vágya hatja át a közvetlenebb feladatokat betöltő riportjait 
és beszámolóit is. Vidéki újságíró korában még megelégedett egy-egy érdekes fordulat, kedves 
esemény tárcába való rögzítésével, most már az események belső összefüggése, az emberek 
problémái is helyet kapnak írásaiban. 

Münchenből küldött tárcái között külön csoportot alkotnak a bajorok életéről szóló be
számolói. 1871-ben befejeződött Németország tűzzel és vassal való egyesítése. A birodalmi 
alkotmány mindenben a reakciós porosz junkerek vezetését biztosította: Németország császára 
csak a porosz király lehetett, a császárnak volt alárendelve az egész hadsereg. A császár nevezte 
ki a birodalmi kancellárt, aki nem a Reichstagnak, hanem személyesen a császárnak tartozott 
felelősséggel. A birodalmi alkotmány jellemző sajátossága volt egyrészt a császár félig abszolu-
tikus hatalma, másrészt az erősen korlátozott hatalmú Reichstag, amely végső fokon nem 
tudott beleszólni az állam ügyeibe. Az egyesülés útján létrehozott német birodalom félig abszo-
lutikus, bürokratikus rendőrállam lett. Marx 1875-ben „A gothai program kritikájáéban így 
jellemezte Németország államrendszerét: „ . . . mint parlamenti formákkal szegélyezett, feudális 
elemekkel kevert, a burzsoáziától már befolyásolt, bürokratikusán megácsolt, rendőrileg őrzött 
katonai önkényuralom."22 

A német birodalom külpolitikájában a porosz militarizmus célkitűzéseit követte, minden 
áron el akarta szigetelni Franicaorszagot. Ezt a célt szolgálták a különböző szerződések. A né
met népben állandóan ébrentartották, sőt fokozták a nacionalista hangulatot és gyűlöletet 
Franciaország ellen. 

Éppen ez nem tetszett Thurynak. Ezért a bajorokról szóló tárcáiban állandóan visszatér 
a féktelen francia-ellenes uszítástól való iszonyodás. A Sedan ünnep című tárcájában23 be
számol a sedani, 1870-es győzelem emlékére tartott hatalmas ivászatról. Az óriási oszlopos sör
csarnok falán egy nagy kép rögzíti meg a történteket. „Azt a jelenetet örökítette meg rajta egy 
nagyon középszerű piktor, amikor Napóleon átadja a kardját Vilmos királynak. Vilmos akkora, 
mint egy oszlop, a szegény legyőzött császár pedig olyan törpe és alázatos, mint egy lakáj . . . 
Szóval német kép ez, de egészen alkalmas arra, hogy hangulatot csináljon." A Sedan-kultusz 
kigúnyolása egy másik írása is.2* Két egymással vetélkedő kocsmárosról ír benne, akik mindent 
elkövetnek, hogy egymást tönkretegyék. A vetélkedést félbeszakította a Hősök könyvének 
megérkezése. A díszes könyv felsorolta mindazoknak a nevét, akik résztvettek a francia— 
porosz háborúban. Meng úr, amikor kinyitotta a vaskos kötetet, megdöbbenéssel látta, hogy 
ellenfele, Jung is ott volt Sedannál, sőt magasabb rangot ért el, mint Ő. Azonnal felhagyott a 
versennyel és első adandó alkalommal átlátogatott volt ellenfeléhez. „Ügy köszöntötte, mint a 
katona a följebbvalóját: tiszteletteljesen, szerényen. Jung úr nem volt nagyon büszke, le
ereszkedett hozzá. Megkínálta sörrel, s reggelig beszélgetett a két öreg. Jung határozottan im
ponált Mengnek; Meng megköszönte a szerencsét, hogy együtt ülhetett egy ilyen jó régi kato
nával, aki méghozzá őrmester v o l t . . . " 

Münchenben Thurynak volt alkalma találkozni a szervezett munkásság erejével is. 
Ebben az időben már hatálytalanították a bismarcki kivételes törvényt, a német szociáldemok
rata párt kilépve az illegalitásból gyorsan fejlődni kezdett. Az 1891-es ehrfurti kongresszus a 
gothai programhoz képest egy lépést jelentett előre. Az itt elfogadott programból a lassalleanus 
eszméket kiküszöbölték, a munkásosztályt konkrét célkitűzések elérésére mozgósították. De a 
programban is megtalálhatók az „opportunizmus gyáva engedékenységének" nyomai (Engels), 
melyek a későbbi revizionista nézetekhez vezettek. 

22 MARX—ENGELS: Válogatott Művek. 2. köt. Bp. 1949. Szikra 26. 
23 Fővárosi Lapok 1893. szept. 6. 
24 A hősök könyve. Fővárosi Lapok 1893. dec. 30. 
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Thury — mint tudósításában írja — résztvett egy Ahlwardt nevű antiszemita agitátor 
előadásán. De a gyűlésen nemcsak a szónok hívei voitak jelen, hanem elmentek a szocialista 
munkások küldöttei is. Az első előadáson a szocialisták kisebbségben voltak, felszólalásaikat 
elnyomták Ahlwardt híveinek zavaró közbekiáltásai. Thury megbecsüléssel adózik önfegyel
müknek: nem hagyták magukat provokálni. „Mikor a szocialisták látták, hogy nem hallgatják 
meg őket, egyszerre elhagyták a termet. Míg kivonultak, folyton inzultálták őket, de ők se 
szóval, se egy ökölcsapással nem feleltek vissza — pedig oly szép erős legények voltak köztük !" 
A második gyűlés azonban a szocialista munkások fényes győzelmével végződött. „Az ülés 
végéig alaposan összetörték Ahlwardtot, akiből igazán csak egy nevetséges ide-oda kapkodó 
figura maradt ebben a gyülekezetben." Thuryt meglepte a felszólaló munkások világos okfej
tése, átgondolt érvelése. „Csodálkozik az ember — írta—,hogy honnan szedik ezek az emberek 
azt a sok tudást, amellyel beszélnek. Nem üres frázisokat mondanak, a legutolsónak is tartal
masabb volt a beszéde, mint Ahlwardté."25 Ez a cikk tanúskodik arról, hogy Thury Münchenben 
figyelt fel a munkásmozgalomra. De a cikkben Vollmar és Bebel nevének emlegetése, továbbá 
a cikk megfogalmazása arra mutat, hogy nem ez volt az egyetlen találkozása a mozgalommal. 

Thury Münchenben orosz és lengyel emigránsokkal is találkozott. Ezek az emberek 
különböző politikai áramlatokhoz tartoztak, de „legnagyobb részük — írta Thury — alaposan 
rászolgált arra, hogy otthon már ezután ne mutassa magát, mert egy újabb amnesztiára kellene 
várniok, hogy hazakerüljenek Szibériából, ahová okvetlenül elvándorolnának.. ."26 A magyar 
közvélemény és a magyar irodalom különös érdeklődéssel figyelte az oroszországi eseményeket. 
Ennek egyik fokmérője a klasszikus orosz irodalom nagy népszerűsége. A magyar olvasóközön
ség hamar megismerkedett Puskin, Lermontov verseivel, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij el
beszéléseivel, regényeivel. Thuryt is ez az érdeklődés vezette az orosz emigránsok társaságába. 
Egyik cikkében beszámol III. Sándor cár halálhírének az emigránsokra gyakorolt hatásáról. 
Éppen a lengyelekkel volt együtt, amikor megérkezett a cár halálának híre. „Az egyik elkiál
totta magát: Hurráh ! Aztán megindult a beszélgetés, feltámadtak a régi remények: ninps 
még veszve Lengyelország. Az oroszok a halálhír estélyen csupa véletlenségből nagy mulatságot 
csaptak a kávéház külön szobájában . . . csak mulattak, orosz' nemzeti dalokat énekeltek, 
táncoltak. . ."2 7 

Különösen foglalkoztatta Thuryt a cári önkényuralom, a politikai elítéltek és más közön
séges bűnözők Szibériába való száműzése. Elolvasta Kenan Szibériáról szóló könyvét. Nagy 
hatással volt rá egy lengyel festő, Sochaczewski monumentális festménye. Sochaczewski maga 
huszonkét évig élt Szibériában száműzetésben. A majd negyedszázados szibériai élet nyújtotta 
élményanyagot dolgozta fel. A kép tulajdonképpen azt a pillanatot örökíti meg, amikor a 
foglyok elérik Szibéria határát. Itt búcsúznak el az elítéltek hozzátartozóiktól. Thury így írja le 
a képet: „ . . .Egy öregasszony a hóban térdepelve, kezeit tördeli s félig megőrülve bámul a 
végtelenségbe . . . Két barát búcsúzik egymástól, férj a feleségétől, apa a fiától, fiú az anyjától, 
ahány annyiféle arc, kétségbeesés, jajveszékelés, ijesztő nyugalom, megdöbbenés, de vala
mennyi egy pillanat. És hányféle nációból telik ki ez a szomorú csapat! Orosz, lengyel, cserkesz, 
tatár. Öregasszony, leány, diák-, aggastyán, szép erős férfiak s körülöttük koszorúképpen a 
katonák. Az egész képen nehéz, fagyos köd, a hó és jég lehelete homályba takar a távolban 
embert, lovat, csak a közvetlen szereplők állnak előttünk. ."28Thuryt megdöbbentette a kép, 
a maga szörnyűségében érzékeltette vele a cári rendszert. Tudta, a kép is ábrázolta, hogy nem
csak a bűnözőkre, hanem a politikai elítéltekre is Szibéria vár. „Mint ahogy Jézus Krisztus 
szenvedett a latrok között — írja —, itt is megváltókat lát az ember maga előtt rablógyilkosok-

25 Ahlwardt Münchenben. Pesti Napló 1895. jan. 25. 
26 A hangulat Münchenben. Pesti Napló 1894. nov. 10. 
27 Uo. 
28 Szibériában. Pesti Napló 1894. aug. 25. 
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kai, zsiványokkal vegyesen . . . Hogy ezek az emberek bűnösek-e, amiért belenyúltak az 5 
vílágjuk kerekei közé, büntetésre érdemesek-e vagy jutalomra, ha megváltói e nagy társaság
nak, vagy rajongó idealisták csupán, akiket a rend érdekében el kell tenni láb alól, azt meg
határozni nem az én feladatom." 

Mint az eddigiekből kitűnik, Thury Münchenben számos olyan jelenséggel találkozott, 
amely addig egyáltalán nem, vagy csak kevéssé foglalkoztatta. Itt tisztázódott benne a művész 
hivatásának problémája. Ebben a kérdésben — mint láttuk — egyértelmű álláspontra jutott: 
a művész kötelessége a valóság kendőzetlen ábrázolása, feltárása. A művészeti problémák 
mellett politikai kérdések is foglalkoztatták. Tiltakozást váltott ki belőle a bajorok körében 
található soviniszta uszítás. Találkozott a fennálló társadalmi rendszer ellen különböző eszkö
zökkel harcoló emberekkel. Az emigráns ismerősei között voltak nihilisták, narodnyikok, lát
hattuk azt is, hogy felvillant előtte a szocialista munkások harca, beszédeikből, tetteikből 
sejtette már célkitűzéseiket is. így jutott el ahhoz a problémához, hogy megváltoztathatják-e 
egyszerű emberek a történelem menetét, van-e joguk a társadalmi rend ellen harcolni? Végső 
fokon ez a kérdés a fennálló társadalmi rendszer erőszakos, forradalmi úton való megdöntésé
nek a kérdése. Ezt a kérdést teszik fel egy németnek a lengyel emigránsok A vacsora című 
novellában.29 Hosszú vita után nem tudják meggyőzni a németet, de a leírt vita nem tudja 
meggyőzni magát az írót sem. Erre a problémára Thury ekkor még nem tudott határozott 
választ adni. Későbbi fejlődése során egyre közelebb került az igenlő válaszhoz, és élete végén az 
egyre érlelődő társadalmi helyzet kimondatta vele az igent. De most még csak küzdött a 
problémával — mint ezt a fenti idézet is mutatja —, és arra a megoldásra jutott, hogy a társa
dalom erőszakos megdöntése helyességéről dönteni nem az ő feladata. Ehhez hasonló gondolat
tal találkozunk a már említett, a III. Sándor haláláról szóló cikkében is. Miután beszámolt a 
halál hírére új reményre ébredő politikai emigránsok öröméről, cikkét így fejezte be: „Ez a 
hangulat más, mint amilyent a politikai rovat ad hírül a publikumnak, de más a világ is, 
ahonnan e pár sort küldöm s jelentősége vajmi csekély van a nagy politikában, mert azt nem 
bohém művészemberek, hanem nagyfejű, komoly tudós urak csinálják.. ."30 

Thury Zoltánnak a vidéki lapoknál eltöltött öt év alatt kevés ideje jutott arra, hogy 
irói munkát folytathasson. A hírlapírói robot lefoglalta minden idejét. „Régebben — emlékezik 
vissza erre az időre — egy vidéki lapnál az alkalomról alkalomra dolgozó tárcaíró szerepét töl
töttem be. Az én reszortomba tartozott minden, ami aktuális és aktualitásában érdemes arra, 
hogy vonal alatt foglalkozzunk vele az újságban."31 így nem volt lehetősége arra sem, hogy az 
írás művészetével behatóbban foglalkozzék, hogy egyéni stílusát kialakítsa. Erezte, hogyha 
ezen az úton halad tovább, a napilap rabszolgája lesz. „így határoztam el — írja Münchenből 
Justh Zsigmondnak -L, hogy egyidőre külföldre jövök s itt a munka mellett tanulok is."32 

Müncheni tartózkodása idején a környezet, a viszonyok megismerésén kívül lázas 
munkával töltötte idejét. Barátjához, Kovács Dezsőhöz írott leveleiből kitűnik, hogy erre 
főként állandó anyagi nehézségei kényszerítették. A Pesti Napló ritkán közölte írását, a 
Fővárosi Lapok nagyon csekély honoráriumot fizetett: tárcánként öt forintot. A nélkülözés 
gondjairól valló beszámolói mellett megemlíti anyagi helyzete sarkallta írói terveit is. Ezeknek 
egy része csak terv maradt, a másik része nyomtatás hiányában kéziratban elkallódott. így pl. 
1893. április 17-i levelében megemlíti, hogy egy operaszövegkönyvet ír (ezt tíz nap múlva el is 
küldte Mihailovics Ödönnek). Az operaszövegkönyv további sorsáról nem tudunk. Ugyan
ebben a levelében ír arról is, hogy egy regényt ajánlott fel a Magyar Nők Lapjának és a Szép
irodalmi Könyvtárnak. A megíráshoz még nem fogott, de ha elfogadják ajánlkozását, „akkor 

29 Pesti Napló 1894. okt. 9. — (Thury Zoltán Összes Művei I—VI. Gyoma 1908. A továb
biakban TZÖM) TZÖM I. k. 67. 

30 A hangulat Münchenben. Pesti Napló 1894. nov. 10. 
31 Keserves hangulatok. Fővárosi Lapok 1894. márc. 19. 32Thury Zoltán Justh Zsigmondhoz. 1893. július 23. Orsz. Széch. Könyvtár Kézir attára 
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— írja mély öngúnnyal — két hét alatt olyan regényt komponálok össze, hogy megbolondul 
bele minden olvasóm." A regény-ajánlatát válaszra sem méltatták. Tíz nap múlva arról tudó
sítja Kovács Dezsőt, hogy a „Katinká"-t, amely eredetileg operaszövegkönyv volt, átdolgozta 
népszínművé. (A „Katinka" el is készült, 1898. augusztusában mutatta be a Fővárosi Nyári 
Színház.) 1893. augusztus 21-én közli Kovács Dezsővel, hogy egy új vígjátékát benyújtotta a 
Nemzeti Színházhoz. A színdarabnak még csak a címét sem ismerjük. A balsikerek ellenére 
továbbra is foglalkoztatták drámaíró tervek. 1894. szeptember 28-án írt levelében újabb dráma
tervről számol be: „Egy darabot akarok írni. A meséjével vagyok megakadva, nem megy, 
sehogysem megy. A katonaéletről akarok írni. Körülbelül azt, hogy a szegény embernek a 
katonatiszti voltuk milyen rettenetes teher, s ezeket szembe állítani a gazdag tisztekkel, akiknek 
sport a katonaság. Kitűnő modellem van hozzá, az édesapám. Dolgozgatom rajta mindennap 
valamicskét, fúrom-faragom, ha lesz belőle valami, ez van hivatva arra, hogy kiemeljen a név
telenségből." A szóban forgó dráma: a Katonák.Thury Zoltán még sok éven át dolgozott rajta, 
míg végül 1898-ban bemutatták. Igaza lett abban is, hogy a dráma nagy, átütő erkölcsi 
sikert hozott számára. 

2. 

Thury Zoltán két és negyed éves müncheni tartózkodásának legkiemelkedőbb eredménye 
az a közel negyven elbeszélése, amely a Pesti Napló hasábjain jelent meg. Művészi fejlődésének 
ezek a legkézzelfoghatóbb eredményei. Itthon is észrevették tehetségének gyors kibontakozását. 
A Pesti Napló évvégi irodalmi seregszemléiben őróla is megemlékeztek. Az 1893-as évre vissza
tekintve megemlítik, hogy „Thury Zoltán Münchenből küldött sok, egyszerűségében megkapó 
történetet."33 A következő évi, az 1894-es összefoglaló már további jellegzetességet vesz észre: 
Thury „a szentimentalizmus csábítását kikerülve fest megható képeket az emberi nyomorról."34 

A szerkesztők helyesen látják az író művészetének fejlődését, de ennél többről van szó. A mün
cheni novellatermésnek két jellegzetes vonása van: egyrészt finom lélektani megfigyeléseket 
nyújt a festők, emigránsok és kisemberek életéről, másrészt itt érnek novellává a hazai témák, 
amelyekből a fejlődés természetes útján kialakul az író igazi novellaíró egyénisége. S majd ez 
fejlődik tovább, mélyül el egészen, amikor hazaérkezik Magyarországra. 

A festők életéről, a tehetségnek a nyomorral való küzdelméről szívesen írt. Ezek közül 
mondanivalójával, jól megszerkesztett felépítésével kiemelkedik A fecskék című novella.35 

Szinte úgy érezzük, magáról írt Thury. S van is ebben némi igazság. A tehetségét aprópénzre 
váltó, ennek tarthatatlanságára rádöbbenő festő alakjában benne van az író is. Nagy nyomor, 
óriási akaraterő, tehetségében való hit, hogy műalkotást tud létrehozni: benne élt a Münchenbe 
érkező Thuryban is. A novella középpotjában álló fiatal festő problémája: az akadémia kon
zervativizmusa és a tehetséges festő művészi iskolázatlansága valóságos probléma akkor a 
müncheni festőkolóniában. Mint Lyka Károlytól és Réti Istvántól tudjuk, az akadémiából 
kilépő, a kenyérkereset és művészet között vergődő fiatal tehetségekből alakult Hollósy 
magániskolája. Amikor a novellahős elhatározza, hogy koplalás árán is megfesti élete első nagy 
alkotását, s Thury az elbeszélésben leírja a munkafolyamatot, á festő alkotás közben kifejtett 
gondolatait, ahogyan magát a készülő festményt érzékelteti, felismerhetjük azokat a művészi 
nézeteket, amelyeket az író a Hollósy-kör vitáin hallott a plein air festészetről: a képen „egy
más mellé sorakozott egy halom üde, zöld levél a fákon, s szinte érezte a friss gallyak illatát a 
vásznon az, aki a képet nézte, a fák mohos törzséről pedig kedve jöhetne az embernek bársonyt 
szakítani". A festő úgy akarja megalkotni a képet, hogy „táncoljanak még a porszemek is és 

33 A tavalyi tárcaszüret. Pesti Napló 1893. dec. 31. 
34 Az idei tárcák. Pesti Napló 1894. dec. 31. 
35 Pesti Napló 1893. júl. 5. — TZÖM II. 96—104. 
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süssön a nap, hogy forró legyen az egész kép". A novellának mégsem ez a témája, Thuryt az a 
lélektani helyzet érdekli, vajon a festő élettársa bírja-e lelkierővel a mérhetetlen nélkülözést. 
Ügy teszi fel a kérdést: az asszony szeretete és megértése szükséges a műalkotás befejezéséhez. 
Thury finoman rajzolja meg az asszony növekvő ellenállását a pillanatnyilag csak nyomort 
hozó kép ellen. Jellegzetes (a müncheni körülményekre mindenesetre jellemző) megoldást 
választ: az asszony elhagyja férjét, és a festő így sír fel: „Most, most lett volna valami belő
l e m . . . " 

A müncheni orosz és lengyel emigránsokról írt novelláiban Thury elsősorban arra a 
kérdésre akart önmagának választ adni, hogy vajon milyen lélektani és karakterisztikus 
vonások okozták az emigránsoknak számára igen különös viselkedését. Az igazi társadalmi 
mozgatóerőket nem látta, de ezeknek az embereknek az elbeszéléseiből ezt nem is deríthette ki. 
Jól tudjuk, hogy ideológiájukban és gyakorlati működésükben milyen zavaros erőt képviseltek 
a narodnyikok és az anarchisták. Thury publicisztikájában — amint láttuk — az emigránsok
kal való közvetlen érintkezés eredményét, bizonyos kérdésekre való reagálásukat rögzítette, de 
novelláiban már mélyebbre akar hatolni, megkeresni viselkedésük okát, s a tőlük hallottak alap
ján megírni egy-egy jellegzetes figura életének történetét. Az éjszaka és A vacsora című 
novellájában lengyel emigránsokról, A legszegényebb vértanú címmel pedig a lengyel nemesi fel
kelésről ír. Ez utóbbiban úgy veti fel a kérdést, hogy volt-e értelme a szinte céltalan áldozatok
nak. Az éjszaka36 című novellájának hőse Vronszki, lengyel emigráns festő. Mély indulat fűti a 
monarchiák ellen: gyűlöl minden királyt. Anarchista nézetei homályosak, zavarosak. Thury 
gúnyosan jellemzi: „Csupa szélsőségekben csapong, olyan a fantáziája, mint egy sasröpülése. 
Fel, fel a szikla tetejére ! Csak gazembereket és erényhősöket, rabokat és zsarnokokat, feketét 
és fehéret ismer. Tele van eszmével, vággyal, dühvel s egy percben imádkozik és veszettül 
káromkodni is tud, úgy amint elragadják az indulatai . . ." . A novellában azt ábrázolja, 
hogy Vronszkit kusza gondolatai mint viszik az őrület felé. Teljesen elzüllik, családjával nem 
törődik, csak önmagával viaskodik, s az elbeszélés végén teljesen megőrül. 

E novéllatermésből kiemelkedik a Sokoloff*7 A novella címét a hős nevéről kapta. 
Thuryt itt egy igen figyelemre méltó probléma izgatja: vajon mi lehet az oka annak, hogy egy 
cári katonatiszt fia fellázad a család és a cár ellen. A probléma emberi, a lélektani okok igazak, 
és a megoldás reális. Sokoloff az író szerint „csinos fiú lenne, ha kissé ápolná magát. Sem a 
bajuszát, sem a szakállát nem tartja rendben. Csak a szemei imponálnak. Tüzes nagy golyók 
ezek, csodálatos vegyülékével az erőnek és a melankóliának". Ennek a fiúnak „az apja ezredes 
az orosz hadseregben. Morózus, kemény katona, korbáccsal jár a katonái között s azok közé 
tartozik, akik nem is káromkodnak már, csak ütnek. Ő is emlegeti a cárt, de nem úgy mint a 
fia. Leveszi mellé fejéről a sapkát és fölnéz az égre. Az ő szemében nem is emberi lény ez a hatal
mas, egyetlen valaki, hanem fogalom, a nagyság sznperlatívusza. Senkit sem szeret, a feleségét 
gyönge törékeny volta miatt megveti s méltatlannak tartja arra, hogy orosznak született". 
A fiú anyjára ütött, az apát nem érdekelte, hiszen katonát úgysem lehet belőle faragni. De a 
fiú fellázad, az apa meg akarja törni, kényszeríti, hogy imádkozzék a cár képe előtt, de a gyenge 
szervezetű fiú ellenáll. Majd Svájcba megy. Az apa ezekkel a szavakkal búcsúzik tőle: „Hall
gass ide, ha megtudom, hogy valami bűnös, rossz erkölcsű szekta tagja lettél, ha aljasságra 
adod a fejedet, ha elcsábíttattad magad az istentelenektől, légy a világ másik oldalán is, meg
talállak és én durrantalak fejbe.Te is hallod, az isten is hallja. Elmehetsz". Kitűnőek a jellem
rajzok, s az ellentétes jellemekből valódi konfliktus keletkezik. Mindkét típus jellemző a század
végi Oroszország értelmiségi köreire. S a konfliktus feloldása szinte Dosztojevszkijt idézi. 
A kegyetlen apa meghal, a fiú boldog, de a novella végén feldereng a bűntudat. Az idézett 
jellemzések s a megoldás plasztikusan érzékelteti az orosz klasszikus irodalom hatását Thuryra. 

36 Pesti Napló 1893. dec. 8. — TZÖM II. 82—88. 
37 Pesti Napló 1894. máj. 24. — TZÖM II. 150—155. 
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Nem irodalmi utánérzésről van szó, hiszen az orosz emigránssal maga találkozhatott az író. 
Lehet, hogy a témát is az élet nyújtotta, de az apa jellemzése, a megoldás,, az egész novella 
fojtogató légköre a klasszikus orosz irodalom művészi megértésére vall. 

Münchennek köszönhető, hogy érdeklődése, írói figyelme a kisemberek élete és vágyai 
felé fordul. Az egér című novellájában38 a kis egér éjszakai „megjelenése" hozza közel egymás
hoz a már régóta egymás mellett élő két fiatalt, és indítja meg szerelmük kibontakozását. 
Thury szeretettel ír a város perifériáján álló kis házról, az utcáról, ahol esténként „kiizzadt, 
kormos lakatosok, kovácsok, nyakig meszes kőművesek" térnek haza családjuk körébe. 
A Harmincezer forint39 tipikus csehovi téma: a kishivatalnok örököl. Finom megfigyeléseken 
alapuló művészi rajz. Megdöbbentően érzékletes az almaevés, a kishivatalnok egyetlen élveze
te. Thury művészi önmegtartóztatással írja le az öröklés eseményét. Nincs benne egyetlen feles
leges szó sem, a lélektani alapon indított novella mindvégig megmarad ezen a síkon megoldá-. 
sával együtt. De maga a téma nem lélektani, itt a kisember életéről van szó, a nagyobb fizetés, 
illetőleg a nagyobb összeg öröklésének vágyáról. Az elbeszélést az emeli a rajz fölé, hogy 
valóban megtörténik az öröklés, és Thury a novella végén a következményt is, a házastársi élet 
harmóniájának felbomlását is érzékelteti: ,,Az asszony szeretett volna valamit hallani a tervei
ről, de nem merte kérdezni. Ügy ültek egymás mellett, mintha idegenek lettek volna." A kési0 

a kisember szerelmét rajzolja meg. A novellában van némi, egészen elenyésző szerkezeti bille
nés. Thury kissé részletesebben írja meg az apa tragédiáját, de nem ok nélkül, hiszen meg 
akarja mutatni a fiú szerelme mélységének okát. A szerelem leírása, a fordulópont és a meg
oldás művészi erőre vall. Hangulatot és atmoszférát teremt a fiu bemutatása : „idétlen, 
félénk, bizalmatlan maradt mindig . . . Maga kereste meg a kenyerét, néhány forintért négy
ötfelé szaladgált privát órákat adni s kopott, gyámoltalan alakja olyan pontosan futotta végig 
az utcákat, mint ahogy egy óramutató járja be a maga útját." Az író a szerelem leírásával 
sejteti, hogy a diák élete melegséggel, emberséggel telne meg, ha szerelmét viszonoznák. 
A pincérlányban azonban a közeledés csak baráti érzéseket kelt, s Thury a novella befejező 
mondataival érzékelteti, hogy a fiú tovább járja a robot útját: „s megint olyan ügyetlenül 
lóbázta a karjait a levegőben, hogy a madarak messze fölrebbentek előtte, amikor jönni látták." 
A miniszter vendégei című novellában41 a történet kedélyes előadásmódja és a csattanó között 
oly éles a kontraszt és oly mély az összefüggés, hogy megdöbbentő erővel hat reánk a rang
kórság ilyen ábrázolása. A hatodik című elbeszélés42 egy apának az utolsó, a hatodik halálba 
menő családtagjáról kapta a címét, és ez a novella fordulópontja is. De a témája az a lélektani 
folyamat, amely a sorozatos csapások alatt az apában végbemegy. A novella egymást váltva 
ábrázolja az okot: a betegséget, illetőleg halált és monológ intérieur formájában a következ
ményt: az apa fokozatos elérzéktelenedését. A Tizenegy esztendő tulajdonképpen azt a tizen
kettedik esztendőt mutatja be, amikor a novella központi alakja rádöbben, hogy akkor rontotta 

'el az életét, amikor 11 évvel azelőtt szeretője kedvéért felrúgta házasságit. A volt házas
társak találkozása mutatja, hogy Thury tud már a párbeszéddel is légkört teremteni, 
jellemet (festeni, sőt ilyen eszközök felhasználásával feloldani a konfliktust. 

A távolból felidézett hazai élet jelenségei közül Thuryt újra foglalkoztatták a katonaság 
problémái. Már nem a katonaélet anekdotikusan mosolyogtató kaszárnyatörténetei, hanem az 
Osztrák—Magyar Monarchia hadserege egy jelentős rétegének, a polgári származású és a 
világot a polgár szemével látó katonatisztek lettek novelláinak hősei. Ezekkel az elbeszélések
kel indul meg azoknak a katona-történeteknek a sora, amelyekben más-más oldalról veszi 

3 8 Pesti Napló, 1894. júl. 19. — TZÖM I. 50—58. 
39 Pesti Napló, 1894. febr. 14. — TZÖM II. 143—149. 
40 Pesti Napló, 1894. márc. 15. — TZÖM II. 180—189. 
41 Pesti Napló, 1894. nov. 14. — TZÖM. I. 74—84. 
42 Pesti Napló, 1894. okt. 18. — TZÖM I. 81—85. 
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számba hőseit, e réteg társadalmi és erkölcsi problémáit. A sokszor felszínre kerülő téma fej
leszti, csiszolja a tervezett dráma konfliktusának, jellemrajzainak motiválását is, szinte ki
tapintható, hogy a novellák mint viszik előre az írót a végső kijegecesedés, a későbbi dráma, a 
Katonák megfogalmazása felé. A Münchenben írt katona-novelláiban a probléma súlyossága 
még a novellaformát is széttörte. Szemmelláthatóan a helyzet, a jellem, a körülmény megrajzo
lása foglalkoztatta Thuryt, maga a téma érdekelte, a novella esztétikai követelményeivel nem 
is törődött. Ezért nekünk is a téma szempontjából kell vizsgálnunk ezeket az írásokat. A sort 
nyitó Jávor főhadnagy című elbeszélésében43 a kemény, határozott magatartású Jávor főhad
nagy erkölcsi szemléletével, menyasszonyához való hűségével, a szakmájához való hozzáértés 
dolgában messze maga mögött hagyja a többi katonatisztet. Ugyanígy kiemelkedik a többi 
katonatiszt közül a Katonák című elbeszélés" Gáli Ferenc főhadnagya is, aki feleségével együtt 
nem tud beleilleszkedni tiszttársai életébe. Itt találkozunk először azzal a motívummal, hogy 
az após hiúságból, társadalmi meggondolásokból választott leánya élettársául katonatisztet. 
A feudális alapokon nyugvó katonaság bírálata Az ezredes,*5 amelynek földbirtokos hőse azért 
nem lehet tényleges katonatiszt, mert anyja fiatalkori életéről különböző hírek terjengtek. 

Az itt felmerült kérdések Thurynak azt a nézetét tükrözik, hogy a katonaság problémáit 
a feudális, antidemokratikus szellem okozza. Erre mutat A kis vörös zászló című novellája is.46 

Témája — bár nem említi meg az író — az 1848-as szabadságharc kis epizódja. Főhőse „egy 
kis szürke tábornok", aki a katonák számára „érthetetlen nyelven" beszélt. De ennek ellenére 
a katonák rajongtak a tábornokért. Nem nehéz felismerni a „kis szürke tábornokban"a legendás 
hírű Bem apót. Egy nehéz küzdelemmel eltelt nap után a tábornok a számára kiszemelt szállás
ra ment. Az is tele volt már fáradt, álomba merült katonákkal. Egy kíséretében levő „fiatal 
tiszt szörnyen megbotránkozott ezen a szemtelenségen, hogy már a tábornok kvártélyába is 
betör a népség s rugdosni kezdte a csizmája orrával azt a legényt, aki legközelebb feküdt az 
ajtóhoz. A tábornok rákiáltott: Hagyjon békét neki, minek bántja? — Mehetnének talán más
felé is. — Elférünk" — felelte a tábornok és elhelyezkedett a fennmaradt helyen. Thury ebben 
az idézett epizódban — amelyet valószínűleg apjától hallott — azt a katonaeszményt mutatja 
be, amelyet követendőnek tartott. Ilyen epizód a monarchia seregében csak a fáradt katonák
nak a házból való kiűzésével végződhetett volna. 

Miután ezek az elbeszélések megszülettek, küldi 1894-ben a már előbb említett levelét 
barátjának, Kovács Dezsőnek, amelyben arról a határozott szándékáról értesíti, hogy drámát 
ír a szegény katonatiszt életéről. A dráma megszületése természetesen még messze van, de a 
téma tovább csiszolódik újabb elbeszélésekben, már valóban a novella kereteiben-. Azonban ez 
később, Münchenből való hazatérése után következik. 

Hollósy körének reveláló hatását tükrözi Thury művészetében a kisember-történetek; 
mellett a munkások és parasztok életét megelevenítő elbeszélései is. A korábbi években fel
tűntek ugyan parasztok rajzaiban, de alakjait kedélyesen, pontosabban kedveskedően ábrá
zolta. Nem a népszemlélete volt idillikus, hanem kevés volt még a művészi tapasztalata ahhoz, 
hogy az életnek egy olyan fordulatát ragadja meg, amely elszánást, határozott helytállást köve
tel meg. A füstgomolyban úszó kávéházi teremben folytatott beszélgetések döbbentették rá, 
hogy nemcsak a festőknek lehet az élet drámai fordulóját vászonra álmodni (lásd pl. Iványi-
Grünwald Béla „Az anarchisták sorsot húznak" című, ebben az időben befejezett képét), 
hanem az elbeszélés, a tárcanovella egyik éltető eleme az emberi sorsokban bekövetkezett 
fordulat megragadása. 

43 Pesti Napló, 1893. aug. 13. —-TZÖM II. 164—172. 
44 Pesti Napló, 1893. dec. 24. —TZÖM II. 59—73. 
45 Pesti Napló, 1894. jűl. 31. —TZÖM I. 86—95. 
46 Pesti Napló, 1894. máj. 10. — TZÖM II. 173—180. 
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A Kőművesek című novellájában47 igen jellegzetes témát dolgoz fel: a spekulációs épít
kezést. Az elbeszélés cselekménye egy igen borús, szinte téliesen fázós augusztusi napon 
történik. Az indítás, a felépített házfal megingásának, a veszélynek tükröződése az emberek 
magatartásán tragédiát vetít az olvasó elé. Feszültséget teremt a munkások, a pallér, az 
odahívott rendőrök és a szakértő bizottság viselkedése. Sőt, amikor a bizottság kijelenti, 
hogy a fal nem dől le, s két munkás jó pénzért vállalkozik a lebontására, ilyen párbeszéd 
hangzik el a novellában: „A vak is látja, hogy be fog dőlni velük a fal, kevés a malter, sok a 
tégla, két ember nem semmi.. . — De ha az urak azt mondják, hogy megbírja... — Az urak? 
— Megvetőleg legyintett a kezével. — Mit tudnak ahhoz az urak?" s utána az egyik munkás 
felesége kétségbeesésében térdre roskad és imádkozni kezd. Itt azonban megtörik a novella fel
építése, mert nem az következik be, amit várunk, hiszen a falat lebontják, és az író számára 
újra kilátás nyílik a kék hegyekre. Ez a téma később érik meg Thuryban, amikor 1903-ban 
Az özvegy javára címmel a dolgok logikájának megfelelően a feszültséget tragédia oldja fel, 
nem is említve azt az egészen mély társadalmi mondanivalót, amit majd ez az elbeszélés kép
visel. Münchenben e témából még csak helyzetkép született. 

Másik novellája egy vérbefojtott sztrájkról szól. Szinte megdöbbentő, hogy a magyar 
irodalomban így kezdődik egy novella: „A bácsi kenderfinomító-gyárban egy hete szünetel 
a munka". S ebből a szempontból is értékelnünk kell Thury A sztrájk című elbeszélését.48 

Előző munkásnovellájában (Acél és csipke) még sok a romantikus elem, ennek itt már nyoma 
sincs. Egy vidéki sztrájkot elevenít meg. Nagy művészi hűséggel számol be a sztrájkot követő 
„szabályos" folyamatokról: a munkások megfékezésére kirendelt csendőrök megérkezéséről, 
a tőkés kiéheztetési akciójáról. De a munkások kitartóan ellenállnak. A nélkülözés végül is 
arra készteti őket, hogy megrohamozzák a gyárat. A kaput bezúzó munkások szembe találják 
magukat a csendőrszuronyokkal. De csak egy pillanatra torpannak meg, tovább folytatják 
előrenyomulásukat. Eldörren a csendőrsortűz. Sebesültekkel, halottakkal telik meg az udvar. 
Sokukat letartóztatják, a halottakat pedig csendőrkísérettel viszik ki a temetőbe. — Ez a 
leírás művészileg objektív (bár némi bizonytalanság már itt is tapasztalható). A novella 
további részében előtérbe lép a csendőrvérengzés egyik áldozata fiának az alakja. Thury 
ebben a figurában egyéníteni akarja a sztrájkban elbukó munkást, de kísérlete művészileg 
naturalizmusba fullad. A fiút apja halála megtörte. Hiába próbálják társai a gyilkosok elleni 
gyűlöletre szítani, elhatározza, hogy eleget tesz a gyáros felszólításának, és újból munkába áll. 
Éjjel a temetőben apja sírjánál csendőrökbe botlik. A beszélgetés során megtudja, hogy a 
vele szembenálló csendőr apja gyilkosa volt. Egykedvűen hallgatja a csendőr mentegetődzését, 
majd azzal a kéréssel fordul hozzá, hogy segítse visszajutni a gyárba. S e szavakkal végződik 
a novella: „Megteszi ugye? — Hiszen maga káplár úr olyan jó embernek látszik." Thury el
beszélését nem szabad mai mércével mérnünk, pontosabban nem szabad elfelejteni, hogy még 
Gorkij nem lépett fel, s az irodalmi ábrázolásban realista író tollából még nehezen találhatott 
ilyen témához művészi ösztönzést. Egy talpig becsületes, a megaláztatást és nyomort jól 
ismerő, igen tehetséges író meglát és a maga számára feldolgoz a magyar nép életének 
egyik igen fontos (talán más értelmiségi író számára nem is feltűnő) szakaszából egy állomást: 
a szervezett sztrájk vérbefojtását. 

A vasút című novellájának*9 témája már tipikus. A grófi birtoktól szorongatott magyar 
falu életébe a vasútépítéssel betör a kapitalizmus. Az elbeszélés leírással kezdődik, mintegy 
visszatekintés: „Alig egy esztendeje, hogy a falum határán átvezették a vasúti vonalat." De 
nem „elbeszélés", nem egyszerűen csak egy történet előadása az író célja. Már az indításnál 

47 Pesti Napló, 1894. szept. 16. — TZÖM I. 36—42. 
48 Uj Idők, 1895. jan. 20. —TZÖM I. 16—26. 
49 Pesti Napló, 1894. nov. 6. —TZÖM I. 123—130. 

545 



érzékeitett, hogy többről van szó: „a gyermekek tágranyitott szemmel-szájjal bámulták meg 
a sok furcsa holmit [ti. ami a vasútépítéshez kellett], a parasztok meg komoran mentek be a 
házaikba, hogy ne kelljen köszönteniök a mérnököket, akiket az urasági fogaton vittek ki a 
vonalhoz." Ezután az átélt élmény, a tárgyismeret hitelességével leírja, hogy két város között 
a nagybirtok határában, ahol alig terem meg a kenyérre való búza, fuvaros minden ember.. 
S elkezdik építeni a vasutat: „Mikor megérkezett az első mérnök s a szögmérőjével kiment a 
határba, elindult a suttogás és kérdezték az emberek egymástól, hogy: mi lesz?" A vasút 
megépült: „Nem kellett már ezután senkinek se a kocsi, se a ló, hetekig a szegen lógott az ostor, 
éhesen őgyelegtek a gyerekek az utcán s tele lett a kocsma." Az emberek már így beszéltek: 
„A keservét a kormánynak ! kihúzták a lábunk alul az országutat." A novella középpontjában 
álló paraszt, Vajda Tamás, akit az író így jellemez: „csak félig volt részeg, az indulat tette 
vaddá", szomszédaival együtt kiment az állomásra megnézni az avatásra megjelenő minisztert. 
A miniszterrel együtt megjelenik a novellában az erőszakszervezet is: csendőrök posztolnak a 
vonal mentén. A parasztok, messziről, a rétről figyeltek, csendesen a földet nézve. Vajda még 
lehűti indulatát, de hazafelé menet már megjegyzi: „ha mindenki olyan buta lenne, mint a 
többi paraszt, sohase lenne igazság a világon." A novellában már eddig a pontig is feszült a 
légkör, de Thury még bátrabb írónak bizonyul, mert végigvonultatja az állomásfőnököt és 
nejét a végsőkig elkeseredett falun, majd meghal Vajda Tamás kisfia. Ez a feszültség már 
megoldást követel, s a megoldás igazi novellistára vall: Vajda kirohan az állomásra és rálő az 
állomásfőnökre. Az állomásfőnöknek semmi baja sem történik, s a novella így fejeződik be: 
,;A pénztáros a bakter és a raktáros után kiabált, s megkönnyebbülve lélegzett föl, mikor a 
sínek mellett két csendőrt látott szaladni az állomás felé. Az egyik csendőr pofont adott a 
szegény embernek, csupa szokásból, mert szükség igazán nem volt reá, megvasalták, hogy 
jajgatott belé, észak felől pedig nagy sípolva érkezett meg a vonat. A fuvaros behunyta a 
szemét, hogy ne lássa". Ez már realista alkotás. A jól felépített elbeszélésben biztos a vonal
vezetés, s a társadalmi téma (amely a magyar nép életében oly fájdalmasan valódi) lényeges 
jegyei kerülnek előtérbe, sem az uralkodó osztály képviselőinek kiválogatásában és mozgatá
sában, sem a parasztok képviselőjének ábrázolásában nincs semmi felesleges, zavaró vagy 
mellékes mozzanat. Sőt a cselekmény ábrázolásán keresztül érzékelhetjük, hogy Thury ebben 
a kérdésben már nemcsak egyűttérez vagy szimpatizál a magyar parasztság életével, hanem 
azonosul. Ezt tükrözi az egész novella, de a befejezése bizonyít: hiszen Vajda Tamás semmit 
sem bánt meg. 

3. 

A müncheni termés témáinak, művészi megoldásainak áttekintése is már arra figyel
meztet, hogy a két és fél éves külföldi tartózkodás idején jelentős változás következett be 
Thury művészetében és szemléletében. A változást maga is érezte. Pályafutásának ez az első 
állomása, amikor megelégedéssel tekint írói tevékenységére. Kovács Dezsőnek küldött leveleiben 
minduntalan ilyen mondatokra bukkanhatunk: „Nézd a Naplót, most is küldtem nekik vala
mit, amire sokat adok."60 „Olvastál tőlem valamit a Naplóban? Oda írtam egy pár csinos 
dolgot "61 „Legközelebbi tárcámra (a Naplóban) felhívom a figyelmedet, nem hiszem, hogy 
rossz"52. „Legközelebbi, a Miniszter vendégei c tárcámra fölhívom figyelmedet"53 Az idéze-

50 1893. aug. 21-i levél, valószínűleg a Pesti Naplóban augnsztus 31-én megjelenő Vén 
politikusokra, vagy a később, szeptember 16-án megjelenő Tizenegy esztendőre vonatkozik 
Thury megjegyzése. 

51 1893. október 3-i levél. 
52 Az 1894. okt. 15-én feladott leveléből. Thury vagy az október 18-án megjelenő A hato

dik vagy a november 6-án megjelentetett A vasút című novellájára figyelmezteti barátját. 
63 Az 1894. nov. 10-i leveléből. 
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tek tovább szaporíthatok, de már az eddigiekből is kitűnik, érezte: tehetsége fordulóponthoz 
jutott. 

Münchenből küldött írásaival lezárult a kolozsvári és szegedi évek próbálkozása, vég
érvényesen felhagyott a rövidlélegzetű rajz-formával (noha néhány rajzot 1893-ban még küld 
Münchenből a Fővárosi Lapoknak), és elfordult a hagyományos magyar elbeszélés-típustól is, 
bár mint láttuk az ebben a műfajban írt témái inkább elnyújtott rajzok, mintsem kerek el
beszélések voltak. Az új műfaj, amelynek lehetőségeit a hazaküldött termésében próbálgatta, 
a tárcanovella. A két és fél év több mint negyven darabjában az új forma széles skálájával 
találkozhatunk, szinte mindegyikében más kiindulási pontról más-más megoldás felé tör. 
Egyikében még a hagyományos elbeszélés kompozíciójának nyomaira, másikában a rajz karcsú 
építményének elemeire bukkanhatunk, de mindegyikbe érezzük a formával való birkózás 
nyomát. 

A műfaj is ezekben az években vívta ki magának irodalmi életünkben a létjogot. 
A tárcanovella a rövid rajz és a hagyományos elbeszélés jellegzetes vonásait ötvözte egybe. 
Az elbeszéléstől átvette a nagyobb folyamat, tágasabb horizontra való törekvés igényét, a 
rajztól a finom interiör-folyamatok és jelenségek boncolásának módszerét. A műfaj kibonta
kozása és virágba szökkenése a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején következett 
be. Az előző évtized rangosabb elbeszélőinél, Mikszáthnál, Peteleinél, Tolnainál még a két műfaj 
külön jelentkezik. Mikszáth művészetében változatlanul meg is marad ez a különállás, Petelei
nél már inkább találunk nyomokat arra, hogy az éles határvonalak elmosódnak, hasonló tüne
teket figyelhetünk meg Tolnai Lajosnál is. A műfaji és témabeli változásokra érzékeny Vértesi 
Arnoldnál is megfigyelhetjük az évtizedfordulónál a tárcanovellák felé hajlást. A nyolcvanas 
években fellépő új prózaíró nemzedék, Bródy Sándor és Kabos Ede írásai a tulajdonképpeni 
előkészítői a tárcanovellának, az ő köteteikben legszembetűnőbb a rajz metamorfózisa. 

Elbeszélő irodalmunknak átalakulásával irodalomtörténetírásunk viszonylag keveset 
foglalkozott. A műfaji problémákkal pedig még ennél is kevesebbet. Egy-egy írói arckép meg
rajzolói előtt felmerült a kérdés, de e szerzők megelégedtek tanulmányuk hősével kapcsolatos 
kérdések taglalásával, a műfaj kialakulásának folyamatát nem kísérték figyelemmel. A téma 
első szintetikus vizsgálója, Galamb Sándor ,,A rajzforma fejlődése elbeszélő irodalmunkban" 
című tanulmányában54 a műfaji problémák tisztázásának igényével lép fel. Ezt a célkitűzést 
az elbeszélés és a rajz viszonylatában elvégzi, negatív módon definiálja a rajz jellemző vonásait, 
és megjegyzi, hogy a rajz ,,a maga rövid, pár évtizedes fejlődése alatt a hangot és a megformá
lásnak módját többször cserélgette, nyugtalan egyéniségével az önalkotta formát többször 
széjjeltörte és újjal helyettesítette." E jelenség felismerése azt a reményt kelti a tanulmány 
olvasójában, hogy a szerző az idézett gondolat jegyében a rajz továbbfejlődésének állomásaként 
mutatja be a tárcanovellák sajátosságait. De ezt az elemző munkát Galamb nem végzi el. 
Fejtegetéseiből kitűnik, hogy ő a tárcanovellát a rajz egyik alcsoportjának tekinti és nem ön
álló életre kelt műfajnak. A tárcanovella terminust a szerző a rajzírók önteltségének, az utóla
gos hagyomány-kiépítés eredményének tekinti: a rajz „annyira merészkedett, hogy 
nemcsak jelenének irodalmi mozgalmai felett gyakorolt diktatúrát, hanem még jogelődjének, 
a régies novellának nevét is eltulajdonította a maga számára, hogy mikép ösztönös őskeresésé-
vel minden újító mozgalom, ő is az elődnek szellemi presztízsét s megszerzett tekintélyét ön
maga számára értékesítse."65 A továbbiakban Galamb együtt tárgyalja a rajzot a tárcanovel
lával, és már nem is utal arra, hogy a kettő között lényeges különbség van. A kompozíciós 
változatokra felhozott példái között vegyest szerepelnek valódi rajzok jellegzetes tárca
novellákkal. 

54 Budapesti Szemle 1925. 201. köt. 47—72. 
56 GALAMB S. i. h. 49, 

547 



Az 1930-as években két doktori disszertáció foglalkozik a műfaj problémáival. Dénes 
Clarissa a rajzforma kialakulását vizsgálja. A XIX. század végéig csak a rajzforma jelenlétét 
észleli, tanulmánya záró soraiban utal ugyan a tárcanovellára, de annak jelentkezését a XX. 
század elejére helyezi.56 A másik disszertáns, Lovrich Gabriella a tárca formafejlődését vizs
gálja, végigkíséri a csevegő, a tudományos ismereteket közlő, az ülésekről beszámoló tárcák 
alakulását, ő már tudomást vesz a tárcanovelláról is, és egy kissé túl koránra, az 1870-es 
évekre téve első megjelenését megjegyzi, hogy előzményei a rajzba nyúlnak vissza.57 A műfaj 
átmeneti formáit Peteleinél véli megtalálni, jellegzetes vonásait a rajzéval tartja közösnek, 
véleménye szerint ,,a rajzforma csiszolódik, terjedelme csökken és az 1880-as években meg
alakul a tárcanovella, mely lényegében rajz, de azáltal, hogy a hírlapok vonal alatti részébe 
kerül, nyeri a tárca elnevezést".58 Lovrich a tárcanovella jellegzetes művelőiként — az írók 
pályakezdési időrendjét figyelembe se véve — Tóth Bélát, Kabos Edét, Rákosi Viktort, 
Benedek Eleket, Gárdonyi Gézát, Kóbor Tamást, Bródy Sándort és Herczeg Ferencet említi 
meg, de bizonyos mértékig Mikszáthot is közibük sorolja. 

Galamb Sándor, Dénes Clarissa és Lovrich Gabriella az új műfajjal. szemben meg
nyilvánuló kritikai állásfoglalást Gyulai megjegyzéseihez rögzíti.69 E tanulmányok nyomán 
irodalomtörténeti közvéleményünk a tárcanovellák ellen irányuló kritikai támadásokat csupán 
Gyulai nevéhez köti, holott Gyulai csak a konzervatív kritika immár több éve folyó táma
dásainak adott nagyobb súlyt a Kisfaludy Társaság elnöki székéből elmondott beszédeivel 
(1895,1898). 

Az egykorú kritika részletesebb megvizsgálása nemcsak azért célszerű, hogy meg
figyeljük az ellenérvek kialakulásának mozzanatait, hanem azért is tanulságos, mert ezekből a 
megjegyzésekből kitűnik, hogy a kortársak világosabban látták a műfaji elkülönülés folyamatát, 
mint a későbbi korok irodalomtörténészei. Az egykorú konzervatív kritikában a nyolcvanas 
években még elszórt megjegyzések a kilencvenes évek elején egyre nagyobb számban jelennek 
meg. Már nem egy-egy író kötetével kapcsolatban, hanem magával az iránnyal szemben. 
Nem a rajz, nem is a tárca (a már elfogadott és fémjelzett csevegő, hangulatfestő tárca) ellen 
hadakoztak az irodalmi vezércikkírók, hanem a tárcanovellák ellen. A gazdagon felsorakozta
tott és gyakran visszatérő érveikből kitűnik, hogy a látszólag formai ellenvetések mögött 
tulajdonképpen a tárcanovellák révén felszínre törő új társadalmi jelenségek, a nagyvárosi 
élet színfoltjainak megelevenítése vívta ki támadásaikat. Ezzel a hangvétellel analóg az a 
kritikai metódus, amellyel az évtized végén a konzervatív kritika a regénykompozíció védel
mét hangoztatva támadta Mikszáth Kálmán Űj Zrínyiászának ironikusan megrajzolt társa
dalmi körképét. 

A kritikai ellenvetések a sajtó egyre nagyobb szerepének taglalásából indulnak ki, és 
ugyanide térnek vissza. Hosszasan fejtegetik, hogy a napilapok a közönség kegyeinek és 
támogatásának érdekében arra kényszerítik az írókat, hogy egy számban elhelyezhető, tehát 
hat-nyolc tárcahasáb terjedelmű, rövid elbeszéléseket írjanak. A több számra átnyúló alkotá
sokat fanyalogva fogadják, és a honorálással, a rövidebb írások viszonylag jobb díjazásával 
késztetik az írókat a tárcanovellák alkotására. És a pénz utáni hajsza, a szerkesztőségekkel 
kötött megállapodás gyors, kapkodó munkára kényszerítik az írókat. Ez a gondolat szinte 
minden e kérdéssel konzervatív oldalról foglalkozó cikkben visszatér. Konklúzióikban a leg-

56 DÉNES CLARISSA: A rajz kialakulása irodalmunkban. Bp. 1933. 29. 
87 LOVRICH GABRIELLA: A tárca a magyar irodalomban. Bp. 1937. 27—28. 
68 LOVRICH G. i. m. 30. 
59 GALAMB S. i. h. 49.; DÉNES CL. i. m. 6—8.; a legrészletesebben még LOVRICH GAB

RIELLA foglalkozik a kritikai támadásokkal, megemlít más kritikai megjegyzéseket is, de az 
időrenddel rendkívül lazán bánik, így például a Gyulai-beszédek előtt megjelent egyik írást 
Gyulai beszéde visszhangjaként tekinti. I. m. 38—4L 
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meglepőbb következtetésektől sem riadnak vissza: „A napi sajtónak egyáltalán nem fel
adata a szépirodalom művelése; nem, különösen napjainkban, midőn a virágzó irodalom amúgy 
is, az olvasóközönség számához mérten elég szépirodalmi lappal bír, s talán többel is, mint 
kellene."60 

A támadások, a napisajtó és az irodalom kapcsolatának negatív értékelése nem általá
ban a szépirodalomnak a sajtóban való megjelenése ellen irányult, hanem kifejezetten a 
tárcanovella ellen hadakozva jutottak el a konzervatív lapok kritikusai e szélsőséges állás
pontig. Ez nyilvánvalóvá válik, amikor az általánosságból áttérnek a konkrét kifogásokra. 
Az újságírást teszik felelőssé, hogy a terjedelmesebb beszélyeket és novellákat kiszorították, és 
a közönség igényeinek kiszolgálása arra késztette a szerkesztőket, hogy megváltoztassák a 
hagyományos műfajokat: „átalakuláson ment keresztül a novella s a beszély, melyből tárca 
lett. Az aktualitás e műfajt is megváltoztatta, s valami közepes, átmeneti formát létesített a 
novella és a riport közt."61 A tárcaformát csak eredeti rendeltetésében, könyvbírálatok, út
leírások, külföldi levelek, tudományos apróságok, könnyed, ismeretterjesztő cikkek számára 
találták alkalmasnak, és határozottan megjegyezték hogy a „tárcaközleménynek nem szabad 
a csevegésnél nagyobb arányúnak lenni, amint a csevegés határán átlép, többé nem tárca".eB 

A tárcába került elbeszélések formajegyeit nem a kialakuló tárcanovella belső igényeiben 
keresték, hanem megfordítva a terjedelmi határok, a hat és tizenkét hasáb között mozgó terje
delemben vélték felfedezni az új műfaj művészi sajátosságait. Egy anonim kritikus egy tárca-
novellás kötet kapcsán meg is jegyzi, hogy „az új elbeszélői formát csupán külső, technikai 
határok szabják meg, melyeknek a munka szerkezetére semmi befolyásuk nincs".63 így bonta
kozott ki az úgynevezett „rövid lélegzet" elmélete, amely a hírlapirodalom megrontó hatásának 
könyvelte el, hogy az írók nem érnek rá eleget foglalkozni tárgyukkal, a terjedelmi határok 
arra késztetik őket, hogy könnyelműen elpazarolják meséiket, alakjaikat, sietve haladjanak a 
végkifejlés felé, és így a tárca keretei közé szorítsanak olyan témákat, amelyek drámába vagy 
vígjátékba, vagy éppen regénybe kívánkoznának.64 A tárcanovella ellenfelei szerint á sietség 
eredményezi azt az anomáliát, hogy az írók elvesztik az ihletet, elvetik a szélesen hömpölygő 
leíró és elemző stílust, és helyébe a hangulatok megragadására, a poének ügyes kiélezésére 
törnek.65 A gyors kifejlésre való törekvés arra készteti a tárcanovella-írókat, hogy. egyszerű
sítsék a jellemrajzokat, átugorják a „művészi bonyolat-detaille-okat", tehát elszíntelenítik az 
összetett folyamatokat. Mivel nem törődnek a lélektani ábrázolás folyamatosságával, „lepke 
módjára sz'állonganak képről-képre, s mivel a hézagok a hiányos vagy egyáltalán hiányzó 
kompozíció miatt megvannak (a csillagok és pontok tátongó szirtjeivel), a cselekvény töredé
keit misztikus burokba bónyálják".66 Egy vidéki szerző kötetét bírálva a recenzens a kifejtet-
lenség, felgyorsított ütemű cselekménybonyolításért marasztalja el az írót, történeteiben, a 
kritikus szavait idézve „villamos gyorsasággal haladnak az események".67 Mindezekhez szük
séges még egy anonim kritikus véleményét is idézni. Két okból jellemző ez az állásfoglalás. 
A kritika konkrét, a Singer és Wolfner kiadásában megjelenő 1893-as Mikszáth szerkesztette 
Almanachról szóló bírálat, tehát — ha lehet ezt a kifejezést használni — egy reprezentatív, az 
elmúlt 1892-es esztendő válogatott terméséből összeválogatott kötet kapcsán fejtegeti a kriti
kus véleményét. Ezt sajátmaga is tudja, hiszen ismertetésében nem a kötetben összegyűjtött 
írásokról, hanem magáról a tárcanovella műfajról értekezik. Ellenvetései annál inkább érdeke-

60 Delta: Szépirodalom és napi sajtó. Magyar Szemle 1891. jan. 25. 
61 Ludovicus: A mai napi sajtó. Magyar Szemle 1895. jan. 27. 
62 Botond: Tárcaírók. Magyar Szemle 1892. jún. 26. 
63 ÁGAI BÉLA: Tárcanovellák. Fővárosi Lapok 1893. dec. 16. 2867.1. 
64 Botond: Rövid lélegzet. Magyar Szemle 1894. júl. 1. 
65 PALÁGYI MENYHÉRT: A mai magyar irodalom. Magyar Szemle 1892. ápr. 17. 
66 TÓTH SÁNDOR: Maupassant és magyar tanítványai. Fővárosi Lapok 1893. jan. 28. 
67 Censor: Hrabovszky Lajos: Hétköznapi emberek. Fővárosi Lapok 1894. jan. 4. 
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sek, mert a hagyományos elbeszélés-műfajokkal hasonlítja össze a jövevényeket, cs ennek 
alapján részletezi ellenvetéseit. A kissé hosszú gondolatmenetet teljes egészében idézzük, mert 
összegezi az általános kifogásokat. „Ezek a rajzok nem tulajdonképpeni rajzok — írja az 
anonim kritikus —;, zsáner-képek. Regény-tárgyak, amint a szintén hírlapi taposó munkát 
végző Bródy Sándor nevezi el a maga novelláit; hosszú 1ère bocsátott adomák, két-három 
hasábra terjedő csevegés után odanyomott, epigrammaszerű élcek, megcsonkított novellák. 
Hasonlítanak ezek a dolgok a kínai nőkhöz, kiknek lábát megnyomorítják, mert azt hiszik, 
hogy a kínai nő így válik széppé. A rajz egy alak, egy helyzet; egyetlen lélektani momentum 
képét adja részletekbe menő megfigyeléssel; egy pontot ölel fel, egy helyben marad, nem 
folyik tovább, rrtint a kép, mint a szobor, mint a tó tükre. Ha ezen a ponton már valami törté
nik, az az elbeszélés, még pedig ha ez a történet egy egész életet, vagy egy élet hosszabb kor
szakát foglalja magában, az — kidolgozása is elérvén bizonyos terjedelmet, legalább is a nor
mális kötetet — a regény, míg a novella kerete és eseménye kevesebb élet-időt foglal magában, 
kevesebb alakot sző be a regénynél az epizódokba, reflexiókra sem fordíthat annyi tért, mint a 
regény. Mégis több, mégis egészen más a rajznál, mert van mozgása, van lefolyása, egyszóval 
mesével rendelkezik. Mit kapunk most a tárcarovatban úgynevezett novellistáinktól? Azt, 
ami sem novella, sem rajz, amire már rámutattunk: egy alak rajza, de egész élet, vagy hosszabb 
életszakasz viszonyainak felölelésével, amelyek markiroztatnak s összes értékét a rajz végére 
helyezett pointe képezi. Ez nem regény, ez nem novella s a lélektani festések, művészi kidolgo
zás vagy érdekfeszítő mese alatt mit tartalmaz egyebet, mint szenzációsan egymás mellé és 
után illesztett színeket, melódiává össze nem olvadó hangokat s így születnek meg ezek a 
plaine aire-munkák, az újabb ,elbeszélők' úgynevezett hangulatos és színgazdag termékei... "6 8 

A körülbelül négy évnyi időből összemarkolt bírálatokból ma már világosan kitűnik, 
hogy a konzervatív kritika ingerlékenységét a polgári fejlődéssel lépést tartó újságírás váltotta 
ki. Az újságok távolról sem voltak a polgári átalakulás szószólói, de rovatolásukkal, olvasmá
nyosságra való törekvésükkel igyekeztek kielégíteni a városi olvasóközönség igényeit. így 
zsugorodnak össze a hajdani uralkodó műfajok, a hosszadalmas vezércikkek, a folytatásos 
értekezések a társadalom és tudományok köréből, a minimumra korlátozódnak az országgyűlési 
beszámolók, A teljes parlamenti beszámolók mellett és mindinkább helyettük színes, szubjektív 
beszámolókat nyújtottak az ülésekről. A Mikszáht Kálmántól kezdeményezett A t. Házból 
rovat számszerűen is lemérhetően növelte a Pesti Hírlap olvasótáborát. A mikszáthi kezde
ményezéshez hasonlóan a többi napilap is áttért a színes és eleven tárcák közlésére. A lap
szerkesztés változására utal a hírrovatok kibővülése, a napi szenzációkról, akár gyilkosság
ról, akár sikkasztásról vagy nagyobb párbajról volt szó, a napilapok részletesen szellőztették 
az ügy hátterét és következményeit. A darabosság, a nehézkesség feloldását szolgálták a tárca
rovatban megjelentetett szépirodalmi termékek is. A tárcarovatban közöltek regényeket, hogy 
csak a magyar irodalom két legnagyobbjára, Jókai Mórra és Mikszáth Kálmánra hivatkozzunk, 
Jókai A Hon megindulása óta szinte minden regényét folytatásokként írta lapjai számára, 
Mikszáth pedig az 1900-as évek elejéig, ameddig aktív kapcsolata volt napilappal, szintén 
újságban jelentette meg regényeit. A sort az élvonal után a többiek is követték. A tárcarova
tot a magyar regényírók művein kívül nagy számban töltötték meg külföldi írók műveivel is. 
Jókkal és rosszakkal egyaránt, a művészi alkotásokat mindinkább kiszorították a kommersz 
igényeket kielégítő szerzők. De a tárcarovatban kaptak helyet az elbeszélések is. Itt jelentek 
megjókai, Mikszáth, Tolnai, Vértesi, Gozsdu, Petelei, Bródy és Kabos elbeszélései. Három-négy 
számra átnyúló novellák, egy számot betöltő rajzok váltogatták egymást. A rajz a század 
utolsó harmadáig már kivívta polgárjogát a magyar irodalomban. 

A támadások új hullámát, mint már jeleztem, az 1880-as évek végén a tárcanovella 
növekvő súlya váltotta ki. Már a korábbi években Bródy és Kabos Ede tárcaelbeszéléseit alig 

68 —: Magyar novellisták. Magyar Szemle 1892. dec. 4. 
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palástolt rosszalással fogadta a kritika, nem is annyira a formája miatt, mint inkább az el
beszélésekben ábrázolt városi élet árnyoldalai miatt. A Nyomor című kötetével fellépő Bródyt 
egyik kritikusa figyelmezteti, hogy „ne forduljon kizárólag az élet rothadt oldala felé".69 

Az ugyancsak az első kötetével jelentkező Kabos Edét kioktatja kritikusa, hogy „nyomorról, 
szegénységről, elhagyottak szenvedéséről sokat írtak ezelőtt is, de a nyomort és szegénységet 
kifosztani utolsó törülközőjétől, utolsó leplétől és letépni szurdéka ablakjáról még a függönyt 
is, hogy akármelyik pillanatban bekandikálhasson hozzá a "vásottság is — ennek csak most 
vagyunk tanúi, a nyomort, az elhagyatottságot,, a bűnt részvétünkbe ajánló belletrisztikus 
munkákban".70 A két példa kiragadott. A zolai naturalizmus hatására meginduló két író 
produktumát érinti. De a példákat tovább szaporíthatjuk. Az irodalom látókörének kitágu
lása, korábban mellőzött társadalmi rétegek, az ellentmondások hálójában vergődő 
emberek életérzéseinek megszólalása váltotta kj irodalmi életünkből a fanyalgás, a vétó 
szavait. Az előbb említett két kritikusi vélemény két primeren naturalistának tartott és magu
kat is annak valló íróval szegezte szembe az illendőség, a jóerkölcs figyelmeztető szavát. De a 
hagyományostól való eltérés, az új életérzések bemutatása hasonló tiltakozást váltott ki. 
Gozsdu Eleket irodalmi közvéleményünk sem a maga korában, sem később nem tartotta sem 
naturalistának, sem kozmopolitának, vagy a korabeli szóhasználattal élve „nemzetietlennek". 
És ennek ellenére a Tantalus című kötetét Palágyi Lajos a Petőfi Társaság folyóiratában, a 
Koszorúban a „túlhajszolt tendenciái", az írón eluralkodó „gúny és keserűség" miatt rója meg.71 

A nyolcvanas évek irodalmában a társadalom mélyére nyúló elbeszélők még csak el
vétve jelentkeztek. Irodalmi életünk érdeklődése ebben az évtizedben a dzsentri életére jelenére 
és különösen jövőjére összpontosult. Regényeinket, drámáinkat és különösen elbeszéléseinket 
ez a téma kötötte le. Csiky Gergelytől Mikszáthig, Iványi Ödöntől Tolnai Lajosig szinte minden 
valamire való író alkotásában ez a téma kerekedett felül. Az évtized végén, a kilencvenes évek 
elején ez a kép lassan módosul. A fejlődő városi és egyben izmosodó polgári élet az írók figyel
mét ráirányítja a városi életre, a kialakuló polgári életforma sajátosságaira, és ezzel együtt 
felfigyelnek a polgárosodással párhuzamosan jelentkező társadalmi problémákra, a városi kis
polgárság, a munkásság sajátos életkörülményeire. Ezzel a folyamattal egy időben vagy talán 
pontosabban ezzel párhuzamosan egyre nagyobb tért hódít a külföldi irodalom két speciális 
iránya: a francia naturalizmus híveinek allfotásai és az orosz klasszikus irodalom. Más helyütt 
még visszatérek e két irány jelentkezésének részletesebb taglalására, itt csak arra utalok, hogy 
egyik oldalról Turgenyev, majd a kilencvenes évek elejétől Csehov elbeszélés-szerkesztése, a 
különböző irányú művek témafelszabadító szelleme termékenyen hatott fiatal elbeszélőinkre. 
Űj témák, új megoldási lehetőségek tárultak fel előttük. Az emiitett nevek a csúcsokat jelentik, 
napi sajtónkban és irodalmi folyóiratainkban nem ők képviselték, hanem csak fémjelezték a 
külföldi novellairodalmat, a fordított irodalom zömét a ma már elfelejtett vagy legjobb esetben 
ajkbiggyesztéssel tudomásul vett harmad- és negyedrangú francia és angol elbeszélők, a koruk
béli bestsellerek képviselték. Ennek az elbeszélésdömpingnek a kára több, mint a haszna. 
Haszonról legfeljebb csak annyiban beszélhetünk, és ezt is csak feltételesen említhetjük meg, 
hogy a rutinos elbeszélő-mesteremberek ügyesen és gyakorlott kézzel megkomponált'tárca
novelláikkal formai, megoldásbeli ötleteket adhattak a fiatal magyar gárdának. Persze termé
keny ihletet nyújtó hatást igazában csak a nagy mesterek gyakorolhatnak, mert nem elég az 
ügyes szerkesztés, a jó kompozíció, az mind talmi, ha nem sugározza át a művész szívé és 
értelme. 

A káros hatás már hamarosan jelentkezett. A konzervatív kritika a „nemzeti szellem" 
lebecsülését, a külföldi irodalom előtti térdhajlítást vetette a hírlapirodalom szemére. Nem 

69 (L.): Bródy Sándor: Nyomor. Fővárosi Lapok 1894. febr. 13. 
70 Egyetértés 1885. júl. 19. 
71 Koszorú 1885. dec. 27. 
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disztingvált. A fércművek vagy a gyenge középszert képviselő művek révén támadta a külföldi 
irodalomnak bárminő közvetítését. Jellemző az a mód, ahogy a konzervatív Dengi János 
kozmopolitizmussal vádol: „Annyi tény, hogy a hírlapi irodalom a kilencvenes évek
ben, alig valami kivétellel, egészen kozmopolita irányú . . . Kozmopolitaságról csak annyiban 
szólhatni, amennyiben ez irány sem eszmékörében, sem erkölcsi felfogásában nem nemzeti, 
hanem, mondhatni, kizárólag francia. Zola, Maupassant s hasonló zsánerű írók az eszmények 
s az utánzás képei, ezek erkölcsi világával egyetemben. Ez az irány ontja azt a sok érzékiségtől 
párolgó tárcát, mely meglopja az olvasó erkölcsi érzékét, feledteti vele a nemesebb eszménye
ket és pusztít a társadalomban."72 Kozmopolitizmusban a fiatal novellistákat marasz
talják el. Rájuk olvassák, hogy művészetükben „a kis franciák, kis oroszok divatja járja, 
de nem a nagy szabás. Valóságos miniatűr-iskola." A városi szemlélet „a nagy nemzettest 
rovására" terebélyesedik.73 „Manapság minden modern áramlat s minden külföldi iskola 
hatása érezhető újabb elbeszélőinken — állapítja meg Prém József —. És elszomorító az az 
utánzó és másoló düh, amely,, kevés kivétellel, elfogta őket. Mindent idegen szemüvegen át 
néznek s a mások világnézetét úgy fogadják el, akár a Bock-szivart, mellyel kínálják." Prém 
elbeszélés-eszményét körvonalazva némi fényt vét a novellairodalom ellen intézett támadások 
forrására. Véleménye szerint a magyar novellában legyen ,;akár a naturalizmusig erős realitás 
az alakok és dolgok megfigyelésében, poétái igazság az alapeszmében, mely az erkölcsi jóban 
való hitemetle ne rontsa és magyaros felfcgás mindenben:a viszonyok rajzában, a gondolkozás
ban, érzésben és a stílusban is".74 Prém követelését nem kell túlzottan ízekre szednünk ahhoz, 
hogy felfigyeljünk arra,'hogy a „poétái igazság", az „erkölcsi jóban való hit", a „magyaros 
felfogás" követelménye nem új, hanem egy régi, évtizedek óta hangoztatott elv alkalmazása 
elbeszélő irodalmunkra. A „nép-nemzeti irány szögezte szembe ezeket az elveket az 1880-as 
években fellépő új költői nemzedékkel, a Vajda János köré tömörült fiatal költőket, Reviczky 
Gyulát, Komjáthy Jenőt, Ábrányi Emilt támadta ezekkel a követelményekkel. Míg Gyulai Pál 
fogalmi körében ,nemzeti' csak a hazai tárgyat és a kifejezésmód magyar jellegét jelentette az 
idegen világ ábrázolásával, illetve az elvont és idegenszerű nyelvvel szemben, századvégi tanít
ványainál éppenséggel a programszerű vidékiességet, a Budapest-ellenességet, társadalmi kon
zervativizmust és agrárizmust".76 És ha figyelembe vesszük, hogy Prém József a fent idézette
ket a szegedi népiesek egyik vezéregyéniségének,* Békefi Antalnak „A kálvárián" című el
beszéléskötete kapcsán fejtegette, s a kötetről nagy elismeréssel szólva a szerző legnagyobb 
érdemének azt tartja, hogy „amikor a modern segédeszközökkel közli írói élményeit, nem 
affektálja egyúttal a naturalizmus erkölcsét, hanem saját világnézetét hirdeti",76 akkor 
minden kommentárnál egyértelműbben bizonyítja — amit már az eddigi fejtegetéseinkkel is 
érzékeltettünk —, hogy a tárcanovellákkal szemben felsorakoztatott formai és eszmei ellen
vetések azonos tőről fakadnák a „népnemzeti" irány híveinek az Arany János-normától el
szakadt, új költőnemzedék ellen irányuló támadásaival. Csak ezek a költészeti kritikai csatáro
zások közel egy évtizednyi idővel megelőzték a prózaírók elleni támadásokat. A költészet itt is 
a többi műfajok előtt járt.77 

A konzervatív irodalomszemléletnek a tárcanovella ellen intézett támadásai idején (itt 
még meg kell jegyeznünk, hogy a Magyar Szemle ugyan támadta Gyulait és az akademizmust, de 

72 DENGI JÁNOS: Nemzeti szellem. Magyar Szemle 1895. febr. 10. 
7 3 TÓTH SÁNDOR: A magyar regény és a vidék. Fővárosi Lapok 1893. märe. 3. 
74 PRÉM JÓZSEF: Békefi Antal: A Kálvárián. Fővárosi Lapok 1894. aug. 30. — A ki

emelések Prém Józseféi. 
75 KOMLÓS ALADÁR: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében.' 
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7 8 PRÉM JÓZSEF: i. h. 
77 Az új költó'nemzedék irodalmi oppozíciójának történetét 1. KOMLÓS ALADÁR i. m. 
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Komlós szavával a „jobboldali ellenzék" szerepét töltötte be, és erről az álláspontról még sokkal 
merevebb álláspontot foglalt el, mint Gyulai és köre) az akadémizmus hivatalos fóruma, a 
Budapesti Szemle hallgatott. A csatározásokban nem vett közvetlenül részt. De állásfoglalást 
jelentett a kérdéssel szemben tanúsított mély hallgatása is. A folyóirat hasábjain az elbeszélést a 
hagyományos beszélyek képviselték, a kritikai rovatban pedig a tudományos és ismeretter
jesztő művek mellett csak nagynéha nyilvánította véleményét a prózairodalomról. 

A tárcanovellák ellen irányuló támadások kellős közepén szólalt meg Gyulai Pál: 
a Kisfaludy Társaság 1895. február 10-én tartott közgyűlésén „Hírlapjainkról", címmel elő
adást tartott/Beszéde középpontjában nem a hírlapok politikai, társadalmi szerepének tagla
lása állott, hanem az újságok irodalmi tevékenységének bírálata. Rövid bevezető után már 
rátér a lényegre: az újságokban megjelenő tárcák kiszorítják a beszélyeket. A tárcarovatban 
megjelenő írásokat még „rajzoknak" nevezi, de a kompozíciójuk, szerkesztési módjuk ellen 
felsorakoztatott érvei világosan arra utalnak, hogy már a tárcanovella ellen hadakozik. Érveit, 
amelyek összegezik a korábbi támadások motívumait és alapjaivá váltak a további támadások
nak, bár eléggé közismertek, mégis szükségesnek tartom újból idézni: „Beszélyek gyűjteménye 
helyett évenkint tíz-húsz rajzgyűjteményt kell olvasnunk, ha ugyan olvassuk. Egy adoma 
kissé elnyújtva, egy kis bonyodalom, melyből talán jó beszély lehetne, de semmi sem lesz; 
egy pár jelenet az életből, melynek előzményeit és következményeit nem sejthetjük; egy érdek
telen kaland, amelyet az író humora akarna érdekessé tenni; a mező, az erdő, a puszta leírása, 
köznapi reflexiók vagy élcek kíséretében; egy kávéházi vagy utcai eset, amelynek komikuma 
kétes becsű; egy szerelmi történet sok naturalizmussal, de annál kevesebb ízléssel és erkölcsi 
érzülettel rajzolva; szeszélyes képletek, kivételes lélekállapotok, diákos ábrándok, vásott 
tréfák: ime nagyrészt tárcáink tartalma."78 A tartalmi és kompozíciós kifogások mellett még 
részletesen szólt a kidolgozatlanság ellen, ebben egyaránt vétkesnek találta a lapszerkesztőket, 
akik nap mint nap megkövetelik az íróktól a tárcát, tehát eleve arra késztetik az írókat, hogy 
mondjanak le a műgondról, de Gyulai felelőseknek tartja az írókat is, mert eleget tesznek a 
szerkesztői követelődzéseknek. 

Gyulai a kérdést elvontan tette fel már ebben a beszédében, de még elvontabban, illető
leg illuzórikus formában tért rá vissza három év múlva, ugyancsak a Kisfaludy Társaság köz
gyűlésén, 1898-ban. Ebben az elnöki megnyitójában már kifejezetten tárcaelbeszélésről szólott, 
és lényegében megismételte előző beszédének tételeit. Ez a makacs ellenkezés mutatja legin
kább, hogy Gyulai már mennyire eltávolodott az irodalmi élet valóságától. A társadalmi és 
irodalmi élet helyzetétől függetlenül analógiaként megemlítette, hogy az 1860-as években 
hasonló jelenség ütötte fel fejét a költészetben. A költők Petőfi hatása nyomán a dalszerű 
versek felé fordultak, és felhagytak a többi költői formával, az ódával és az elégiával. Vélemé
nye szerint a tárcaelbeszélés is hasonló kordivat, mint a hatvanas évek daláradata. És ez a 
párhuzamkeresés fedi fel leginkább Gyulai szemléletének a kor irodalmi valóságától való teljes 
elszakadtságát. Mint ahogy az 1860-as években sem a Petőfi utánzás késztette a költőket arra, 
hogy a magasztos, emelkedett hangú ódák és elégiák helyett dalokat írjanak, hanem az a társa
dalmi helyzet, amelybe az ország a forradalom leverése, a Bach-uralom és a kiegyezés révén 
jutott, vagyis a jövő bizonytalansága, a nagy nemzeti problémák megoldatlansága késztette a 
lírikusokat a szubjektív dalok felé és nem az utánzás vágya; ugyanúgy a kilencvenes években 
sem az .írók akaraterején vagy restségén múlott, hogy a terjedelmes elbeszélés vagy beszély 
háttérbe szorult, hanem elsősorban a társadalmi helyzet áttekinthetetlensége, a frontvonalak 
kereszteződése fordította figyelmüket a tárcanovella felé, amely a maga zárt egységével egy-egy 
látott vagy tapasztalt jelenség ábrázolására volt alkalmas, és nem követelte meg ezeknek 
nagyobb összefüggésekben való ábrázolását, ameddig az írók nagy részének a látóhatára 
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tulajdonképpen el sem ért. Ez a valódi oka a tárcanovellák népszerűségének, és csak másodlagos 
a sajtó megnövekedett szerepe és igénye. 

Gyulai az újabb beszédében is a korábbi alkalomkor elmondottakat elevenítette fel, 
csak egy kicsit részletesebben fejtegette az írók felelősségét. ,,Az írók önérzetének is ébredni 
kell a szerkesztők és kiadók önkénye ellen. A kezdő íróknak minden irodalomban sanyarú 
éveket kell átélniök, míg kivívják magokat . . . Az író becsülje meg a tollát, ha azt kívánja, 
hogy a közönség és utókor is megbecsülje."79 A sajtó kommentálta ugyan Gyulai újabb tárca
ellenes megnyilatkozását, de nagyobb vitába ez alkalommal már nem bocsátkozott. A tények 
már túlléptek a gáncsokon. De a beszéd utolsónak idézett része becsületbe vágott. A kesztyűt 
Benedek Elek vette fel. Nem is annyira a vitakedv, mint inkább a sértett ember önérzetével 
csendes hangon magyarázza meg Gyulainak, hogy a fiatal írók számára a művészi inspirációkon 
kívül a tárcanovella írás nem „becsülef'-kérdés, hanem kenyérprobléma: „Jól tudjuk—írja —, 
hogy a régibb írónemzedék sokat sanyargott, éhezett, s mégsem lett hűtlen ideáljaihoz. Nyilván
való, hogy a mai írónak is ilyennek kell lennie. De az is bizonyos előtte, hogyha a régi írónak 
az íróság a kenyere és az ő idejében is az újság adja a kenyér javát; megalkuszik a helyzettel. 
Nem szabad azonban felednünk, hogy a régi írók túlnyomó része nem is akart élni az irodalomból, 
mert nem is szorult rá. Ha nekem (és azt hiszem, minden írótárs ezt vallja) volna párszáz hold 
földem, biztosíthatom Gyulai Pált, hogy nem írnék ,törik-szakad'tárcácskákat. De mit csinál
jon most az az író, akinek sem földje, sem hivatala, csak tolla van? . . . Bizony mondom, hogy 
az irodalomnak is megvan már a szociális kérdése, amelyet sírással, panaszkodással, az írók 
büszkeségére való hivatkozással megoldani nem lehet . . . ne nagyon bíztassuk a szegény költőt, 
hogy az égen csüngjön a szeme, mikor a mindennapi gond miatt a földet nézni kénytelen!"80 

Benedek Elek a kapitalista kor irodalmának talaján állva utasítja vissza az 1850-es évek lég
köréből fakadó érveket. A tények Benedeket igazolták és nem Gyulait. 

A századutó konzervatív kritikájára, érvelési módjára visszapillantva autentikusnak fo
gadhatjuk el az inkább az akadémizmus, mintsem a modern irodalom felé hajló Voinovich 
Gézának az 1900-as évek legelejéről származó fejtegetéseit: ,,Az irodalmi szakadást [ti. a kon
zervatív és a városi irodalom között fellépőt] minden erejükkel mélyítették a kritikusok, akik 
nyugodtan pillantottak ki a maguk árnyékos pihenőjéből a napon izzadókra, s ha szóbaállottak 
velők, csak gáncsuk volt számukra. A fiatal írók vérében sok francia érzés bizsergett, amikor 
kritikánk még mindenkit a magyar irodalmi hagyomány mértékével mért, s mert ez a mérték 
nem talált rájuk, számba se vette őket. Az írók pedig mentek odébb, alig vetve ügyet a kriti
kára, melyből jószándék és megértés híján nem volt mit tanulniok."81 

4. 

A magyar irodalomban zajló ,,műfaj-háború" kellős középén Thury Zoltán két kötettel 
jelentkezett a prózairodalomban. Az első a „Regénymesék" 1894 nyarán jelent meg, a másik 
pedig 1894 őszén „Tárcanovellák" címmel. A két kötet két különböző műfajt képviselt. Az 
első a védelmezett, a konzervatív kritika által hiányolt hosszabb elbeszéléseket tartalmazta, a 
másik, mint a tudatosan választott címe is jelzi, az olyan sokat támadott tárcanovellákat 
nyújtotta. 

A „Regénymesélt" kiadásában még 1893 elején, rövid pesti tartózkodása idején megálla
podott az Athenaeum kiadóval. Kolozsvári és szegedi elbeszéléseit szánta a kötetbe, a Mártont, 

n GYULAI PÁL i. h. 355. 80 B[ENEDEK] E[LEK]: A zsemle. Magyar Kritika 1898. febr. 
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A tanár urat, a A kőszívű ember házát, a Sybillt, az ElutazottsX és a Pesti Naplóban beköszöntő
ként megjelentetett Acél és csipkéi. A kötet nyomdai korrektúráját már Münchenben kapta 
kézhez, újra olvasva kissé szkeptikusan tekint fogadtatása elé, Kovács Dezsőnek írott levelében 
megjegyzi: „Rossz lesz, agyon fogják ütni, de kötet." A „Regénymesék" a tervezett 1893 őszi 
megjelenés helyett csak a következő év koranyarán jelent meg. A kritika szívesen fogadta, a 
Fővárosi Lapok a kompozícióval kapcsolatos lazaságokra való figyelmeztetésén kívül elismerés
sel méltatta. Az elbeszélések „egytől egyig eleven invencióról, helyes megfigyelésekről, s az 
előadás számottevő könnyedségéről tesznek tanúságot."88 A tárcanovellák ellen állandó harcot 
folytató Magyar Szemle kritikusa kissé tanáros pedantériával,de elismerő szavakkal üdvözölte 
az első kötetével jelentkező írót. ő is utal az elbeszélések kompozíciójának egyenetlenségére, de 
ennek okát abban látja, hogy „arra igyekszik az író, hogy lássunk, halljunk mi is mindent, ami 
alakjaira nézve jellemző, a környezet rajzához szükséges, szóval, amit csak lát, azt elmondja 
mind."83 A lap és a kritikus szemléletére jellemző, hogy a legértékesebbnek a Márton című el
beszélést, a legremekebbnek a címadó hős alakját tartja, akinek figurája — mint az elbeszélés 
elemzésekor már rámutattam — romantikus irányba terelte a különben realista alapszínezetű 
írást. Az anonim kritikusnak viszont éppen ezért rokonszenves Márton alakja: „Egy vén huszár 
rajza ez, aki azért, mert gazdája úgy szeretné magát ismét úrrá tenni, hogy egy gazdag nyárs
polgárnak leányát jegyzi el, az urának menyasszonyát lelövi. A régi, vén, hűséges cseléd be
mutatása az, aki büszke arra, hogy mindig urat szolgált s gazdájának sem engedi meg, hogy 
olyat tegyen, ami nem úrnak való."84 

A második kötet, amely legfrissebb, Münchenben írt tárcanovelláit tartalmazta, az 
előzőnél sokkal jobban foglalkoztatta Thuryt. Először „Tárcák és novellák" címet szánta neki, 
Kovács Dezsőt is megkérte, hogy gyűjtsön rá előfizetőket. 1894 május elején lehangoltan szá
mol be Kovács Dezsőnek, hogy a kötetre csupán 50 előfizetője van, pedig legalább 200-ra lenne 
szüksége. Keserűen fűzi hozzá: „muszáj, hogy megjelenjen, mert különben csupán a tárcákkal 
egészen elfelejtenek otthon". A megjelenés után pedig izgatott türelmetlenséggel faggatja 
barátját: ,,A kolozsvári lapok írtak valamit a könyvemről? Hát fővárosiban olvastál-e valamit 
róla? Tudtommal a P[esti] Naplón kívül csak a M[agyar] H[írlap] írt róla s mint hogy elfog a 
méreg, valahányszor erre a papírra nézek, elküldöm neked, mérgelődj te is. Az a szemtelen 
pöfögő bagázs ! Ennél csak valamivel többet érdemel a könyvem, ha rossz is. Neked tetszett? 
Miért? Vagy ha nem, hát mért? Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, ne fosszál meg 
tőle csupa lustaságból." A zaklatott kérdések érzékeltetik leginkább az író érzelmeit. Érezte 
hogy kötete új arcát mutatja meg, és ezért még fokozottabb izgalom várja a kötetről szóló 
bírálatot és szíve legmélyén az elismerést. A Pesti Napló a munkatársnak kijáró elismeréseit 
nem tekinthette komoly bírálatnak, és amit Makai Emil könyvéből kiemelt, nem is a lényeg. 
Nem ilyes mondatokat várt: „Báj, egyszerűség, az élet derült mosolya ömlik el azokon a mesé
ken, amelyeket kigondol", „nincsenek is rossz emberei, akikre haragudni lehetne és sohasem • 
végződnek a történetei úgy, hogy az olvasók szíve komolyan elszomorodjék".85Nem általános
ságokat vártThury, hanem új törekvésének komolyabb elemzését. A Pest Napló két kolumnát 
foglalkozott kötetével, és alig mondott róla valamit, a Magyar Hírlap pedig hat sort, amelyből 
legbántóbb az lehetett számára, hogy vállveregetve megjegyezték: „többnyire érdekes mesét 
mond el, formásán, jól megkomponálva, sőt mintha a legbecsesebb írói tulajdonságból,a humor
ból volna valami benne".86 Legjobb elbeszélésének a meglehetősen középszerű Az öreg gazdát 
említették. 

82 Fővárosi Lapok 1894. máj. 19. 137. sz. 1184. 
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A kötetről megjelent harmadik kritikát valószínűleg nem olvasta. S talán jó is, mert ez 
fájt volna a legjobban. Ez a kritika már a tárcanovella műfaját vitatta. Az álneves kritikus 
szerint Thury „széles, gazdag novellatárgyakat tárcákba szorít", ,,az úgynevezett pointe a 
legnagyobb átka Thury elbeszéléseinek". És a példaként említett novellák egy részéről kimond
ja, hogy elrontott elbeszélések, más részéről, hogy a pointe-tal elrontott rajzok. Ez mind érthető, 
hiszen a kritikus nem hajlandó tudomást venni az alakuló műfajról, és csak azt veti az író 
szemére, ami a hagyományos kompozíciótól elválasztja.87 

Pedig a kötetnek és egész müncheni termésének a művészi látás konkrét megnyilvánu
lásán kívül a másik nagy eredménye a forma kikristályosulása. Ez alatt a két és negyed év 
alatt írt elbeszélései jelentős részében már megtalálta a tárcaelbeszélés sajátos formáját. Igaz, 
a kibontakozás során találhatunk olyan írásokat is, amelyek még átmeneti jellegűek. Vannak 
olyanok, amelyek még inkább a rajz jegyeit viselik magukon, egy-egy helyzetet ragadnak meg, 
az élet kiszakított mozzanatát ábrázolják. Leginkább a müncheni élményeket feldolgozó 
írásaiban találhatjuk meg a rajz nyomait. (így pl. A vacsora, Sedan című novellájában). De a 
másik műfaj, az elbeszélés szerkezeti nyomai is felbukkannak írásaiban. Különösen katona
történeteiben, ahol a téma annyira magával ragadta, hogy a megformálással kevésbé törődött, 
és nem vette eléggé figyelembe, hogy a tárcanovella nehezen tűri meg a hosszú időszakaszt fel
ölelő témák kibontakoztatását. A Katonák című elbeszélésében hősei sorsának alakulását több 
mint másfél évtizednyi időszakaszon kíséri nyomon. Ennyi évet még a terjedelmes beszély is 
nehezen tud átfogni, erre már inkább a regény kompozíciója alkalmas. Thury érezte ezt a 
nehézséget, és úgy próbálta áthidalni, hogy csak a hősei sorsában bekövetkezett fordulókat 
ábrázolta, de ezzel elnyújtotta novelláját, hosszadalmassá vált. Bár nem ilyen mértékben, de 
azért ott kísért az elbeszélés szerkezete a Jávor főhadnagy és Az ezred című novellájában is. 

Tárcanovellái többségének kerekdedségét éppen az idővel való ökonomikus gazdálkodása 
idézi elő. A messze múlt vagy a tegnap beleilleszkedése a végső kibontakozásba különböző 
szerkezeti megoldásokat hozott. A Sokoloff című elbeszélésben jellemzi hősét, röviden felvillant
ja a közei-múltban folytatott életmódját, majd ezután írja le élete történetét, szakítását apjával 
és külföldre való távozását. A befejezés újból a jelenbe, a bevezető résszel azonos időbe tér vissza. 
A csattanó a hős múltjának ismeretében válik teljessé. Érdekesen szövi Thury az idő fonalát a 
Szivárványban. A novella meglepő, szinte az aszfaltbetyárkodás határát súroló ismerkedési 
történettel kezdődik, sőt ennek további komoly folytatása is van. Csak az elbeszélés derekán 
válik érthetővé a novellahős cselekedete, csak ekkor ismerteti meg Thury olvasóit az előzmé
nyekkel. A Tizenegy esztendő című elbeszélésének bevezető soraiban röviden jelzi, hogy hősnője 
miért hagyta el tizenegy évvel azelőtt a férjét. De a tizenegy év történetére a két volt házastárs 
találkozása alkalmával derül fény. A kettőjük beszélgetéséből tűnik ki, hogy miként jutott 
zátonyra az asszony élete. 

A tárcanovellák ellen felhozott érvek között minduntalan visszatér az, hogy a rövid 
terjedelme miatt alkalmatlan olyan téma megszólaltatására, amelynek kibontakozása hosszabb 
időt ölel fel. Thury Zoltánnak több novellájában sikerült a cselekmény kibontakoztatásánál 
érzékeltetni a múló időt. A sztrájk című elbeszélésében a feszültséget azzal tudja megteremteni, 
hogy a munkások ellenállásának bemutatásakor rövid mondatokkal írja le a sztrájk eseményeit, 
ott, ahol a munkások harca fordulóponthoz érkezett, megszakítja a leírást, és az események 
drámai kibontakozását ábrázolja. Még jobban sikerült ez a módszer A vasúiban, mert itt az idő 
múlása a cselekmény kibontakozásával ökonomikus egységben van. 

Jellegzetes szerkesztési módja Thúrynak a cselekménysor elé illesztett, a novella hangu
latát előkészítő leíró helyzetképe. Ez a módszer kifejezetten a festők körében töltött évek 
eredményeként alakult ki. Münchenből küldött novelláiban találkozunk először ezzel a meg
oldással, de később még nagyobb jelentőségre tesz szert. A Kőművesekben a következő leírással 
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vetíti előre az elbeszélés komor hangulatát: „Borús, kesergős idő volt, hosszú, már tizennégy 
nap óta tartó napfogyatkozás. Egy haragos, fekete felleg folyton eltakarta előlünk a napot, 
az eső hidege csapolta le a levegőt, néha egy kis hó is hullott alá, vagy jég kopogtatta meg az 
ablakot, és augusztus közepén fölvettük a télikabátot és befűtöttünk a kályhába egy kis 
tavalyi szénnel." Az egér című novellájának a külváiosi utca életét rajzoló bevezetője a nyugodt, 
kiegyensúlyozottságot, a harmóniát érzékelteti. A fecskék indításakor az eresz alatt fészkelő 
fecskepárok bájos csivitelésének hangulatával érzékelteti novellája hőseinek pillanatnyi lelki
világát. 

A korszak legkiemelkedőbb alkotása A vasút című novella, amelyben művészi egységgé 
ötvöződnek össze a korábbi téma- és formakísérletek. Itt jut el Thury ahhoz az írói koncent
ráltsághoz, amely nélkül semmilyen irodalmi műfaj nem lehet meg, de amely a novellában 
végképp nélkülözhetetlen. Nincs már ebben egyetlen lazaságról árulkodó kitérő, egyetlen 
felesleges mozzanat vagy akár szó sem. A témában látja a lényeges elemeket, s megvannak 
már a témát feldolgozó novellához szükséges műfaji és stíluseszközei is. Thury nemcsak az 
irodalom klasszikus mestereitől tanulta meg a realista látásmódot, hanem Hollósy festészete is 
kialakította benne az írói koncentráltságot. Gazdag életismerettel és mohó tudásvággyal érke
zett Münchenbe'. Amikor Hollósy egy-egy festményén az élet jellemző pillanatát festette meg, 
ki kellett keresnie a legjellegzetesebb helyet, időt, cselekményt, fő és mellékfigurákat, hogy 
mondanivalója mindenki számára világos legyen a művészi élményen keresztül. Ugyanezt 
tette Thury is az írás eszközeivel. Igaza volt, amikor 1899-ben így jellemezte Hollósyval való 
kapcsolatát: „Ami kicsit megtanultam írni és igazat írni, azt a legjobb részben Hollósynak 
köszönhetem. Talán rátanított volna az idő is, de ő siettette".88 

így lett realista novellaíró Thury Zoltán. 

István Rejtő 
ZOLTÁN THURY UND DIE FEUILLETON-NOVELLE 

(Münchener Jahre 1893—1895) 

Die Studie stellt einen Abschnitt aus der in Vorbereitung befindlichen Monographie des 
Verfassers über Zoltán Thury, einen bedeutenden ungarischen Erzähler am Ende des XIX. 
Jahrhunderts (1870—1906) dar.Thury lebte zwischen 1893 und 1895 in München. Der Verfasser 
läßt die künstlerische Atmosphäre der Stadt zu dieser Zeit aufleben und stellt die Beziehungen 
zwischen Zoltán Thury und dem damals in München wirkenden ungarischen realistischen Maler 
Simon Hollósy vor. Die im Kreise der Maler erhaltenen Impressionen, die aus diesen gewonne
nen Lehren und die in der bayrischen Hauptstadt erhaltenen Eindrücke widerspiegeln sich in 
den von ihm nach Ungarn gesendeten publizistischen Berichten und, was wesentlicher ist, in 
den tiefschürfenden realistischen Erzählungen. Der Verfasser weist dies anhand der Analyse der 
Münchner Novelienernte Thurys nach, und kennzeichnet durch die Erschliessung der um die 
Feuilleton-Novelle in Ungarn wogenden zeitgenößischen künstlerischen Diskussion die Be
deutung von Thurys künstlerischen Neuerungen. 

Hollósy mester. Fővárosi Lapok 1899. dec. 10. 
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