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1. 

Szini Gyulát a Nyulai-folyóirat köré tömörült írói mozgalom tagjai között tartja számon 
az irodalomtörténet, de ott találjuk nevét a Nyugatot megelőző és már a folyóirat szellemét 
képviselő rövidéletű orgánumokban is. A Nyugat előfutárai közé tartozott. Őt is Osvát Ernő 
fedezi fel, mint a nemzedék legjobbjait. 1905-ben, tehát még az Uj versek megjelenése előtt 
Szini mutatja be Ady Endrét Osvát folyóiratában, a Figyelőben. „Talpra állott és azt hiszem, 
kissé meg is rendült a lába alatt a lírai parlag — írja Adyról1 —. Várjuk tőle a legújabb gene
rációnak azt a dicsőségét, hogy nagyvilági szellemű, modern és mégis minden ízében, lélegzeté
ben magyar költőt ad az új századnak." 

Szini Gyula Budapesten született 1876. október 9-én, és végig pesti író maradt a szó 
legteljesebb értelmében. Külföldi utazásait leszámítva itt élte le életét szegényes erzsébet
városi lakásokban, körúti kávéházakban és szerkesztőségekben. Látszólag szürke életét 
intellektuális izgalmak kavarják fel: egy-egy utazás, színházi bemutató, képzőművészeti 
kiállítás. Kávéházakban, szerkesztőségekben mohó figyelemmel olvassa a külföldi lapokat, 
megtanult angolul, franciául, németül, frissen rezonált kora legújabb irodalmi és művészeti 
áramlataira. A pesti újságírók életformáját éli, csak éppen sokkal műveltebb egy átlagos 
hírlapírónál. Jellegzetesen éjszakai ember, Krúdyval, Cholnoky Viktorral járják a pesti éjszakát 
és vándorolnak kávéházról kávéházra. Élek Artúr jegyzi fel, aki szintén gyöngéd barátja, 
sőt rajongó híve volt Színinek, hogy egy időben, még pályájuk elején elválhatatlan jóbarátok-
ként mindig együtt tűnt fel a hórihorgas Cholnoky Viktor és a kis termetű, törékeny fele
akkora Szini Gyula. Szerinte Szini Cholnokytól tanulta az éjszaka élvezését, az éjszaka italait 
és mámorait. Ady, amikor 1909-ben kritikát ír Szini novelláskötetéről, a Lelki kalandokról,2 

ő is a „néhai, szép, kedves, mámoros, bolondos" közös éjszakáikat, késő éjjelbe nyúló vitatkozá
saikat idézi. Szini egyik „példázatában" finom öniróniával karikatúrát rajzol egy örökké 
éjszakázó fiatal férfiról, aki mikor egyszer korán fölkelt, mert az anyakönyvvezetőhöz akart 
eljutni saját esküvőjére, rémülten tető alá húzódik a tűző Nap elől, mert már csak a halványabb 
fényű égitestet ismerte, a szelíd Holdat. Kosztolányi messzemenő esztétikai következtetéseket 
von lé Szini éjszakai életéből: „ha olvasom írásait, sohase tudom elfelejteni, hogy nappal 
alszik és éjjel ír, a kézirat papirosán nem a napsugár játszik, hanem a sárga villanyfény vagy a 
zöld gáz."3 

• A pesti éjszakák vándorának ősei szabolcsi református kántorok és tanítók vol
tak, nagyapja szalóczi Sziny Sámuel református „oskola tanító" volt Nyírpazonyban. 
Apja, Szini Károly előbb szintén kántortanítóként működött Szabolcsban, majd Buda
pestre került, itt újságírással foglalkozott és a szocialista tanok egyik első, hazai ter
jesztője lett. Táncsiccsal volt szoros kapcsolatban, egyik füzetét a provizórium idején 

1 SZÍNI GYUXA : Ady Endre. Figyelő, 1905. 658. 
2 ADY ENDRE : Szini Gyula. Nyugat, 1909, I. 40—43. 
3 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : Szini Gyula. Nyugat, 1917, II. 859—866. 

303 



elkobozzák és majdnem felségsértési pert indítottak ellene. Sokat hányódó, nehézsorsú ember 
volt, a kilencvenes években megzavarodott elmével tébolydában halt meg. 

Amikor Szini Gyula megszületik, apja nem akarja megkereszteltetni, végül az anya 
akarata győz, de nem véletlen, hogy az újszülöttet Táncsics Mihály leánya tartja a keresztvíz 
alá. Valahol az Erzsébetváros szélén, a Városliget környékén egy nagy bérházban laktak, 
abban a városrészben, amelyet a pesti humor nevezett el valamikor Csikágónak. Novelláiban 
általában kerüli a személyes vonatkozásokat, de egy-egy elbeszélésének színtereiben néha fel
ismerhetővé válik egykori otthonuk környezetrajza. „Laktunk egy idegen világrészben, 
egy bérkaszárnya negyedik emeletén és csak vékony ajtó választott el bennünket a szomszéd 
lakástól." 

Középiskolai tanulmányait a Markó utcai gimnáziumban végzi. Osztálytársai közül 
többen választották az újságírói pályát: Pásztor Árpád hírlapíró, Az Est egyik alapítója, 
Pariss Pál Az Újság gyermekrovatának vezetője (aki mellett a kezdő Móricz Zsigmond, mint 
„segédnagyapó" ismerkedett az újságírói munkával) és Csergő Hugó a színpadi szerző és hírlap
író osztálytársai voltak. A középiskola elvégzése után mind a négyen az egyetem jogi karára 
iratkoznak be. Szini szigorlatainak elvégzése után a joggyakornokságig is eljut, majd kinevezik 
fővárosi díjnoknak, a Kálvin téren működő anyakönyvvezetői hivatalba kerül napidíjas 
tisztviselőnek. Közben már írja novelláit, sőt verseit is. Csergő Hugó bíztatására felviszi 
írásait a Pesti Napló szerkesztőségébe, ahol érdeklődéssel fogadják. 1901 tavaszán asztalt is kap 
a szerkesztőségben, a lap belső munkatársa lesz. Novelláin kívül könyvismertetései és színi
bírálatai jelennek meg a lapban. 

Az új irodalom erősebb sodrába 1902-ben kerül, amikor Osvát átveszi a Magyar 
Géniusz szerkesztését. Ez a folyóirat volt első gyűjtőmedencéje azoknak az írói törekvéseknek, 
amelyeket majd hat év multán a Nyugat valósít meg. Szini elbeszélésekkel, színpadi jelenetekkel, 
fordításokkal és bírálatokkal szerepel Osvát lapjában. Hangzók címen ő fordítja le elsőnek 
magyar nyelvre Rimbaud híres Voyelles-jét és Wilde Oscar Salome-\át, Balzacról, Gerhart 
Hauptmannról, Maeterlinckről, Rimbaud-ról,Wilde Oscarról tanulmányt ír a Magyar Géniusz
ban. A tájékozódás és a közvetítés szándéka vezeti tanulmányaiban és könyismertetéseiben. 
Mohón keresi a legfrissebb és közvetlenül az ő nemzedéke előtt járó európai irodalomból azokat 
a megnyilatkozásokat, amelyekre ő is rokonhangokkal tud válaszolni, azokat a kezdeménye
zéseket, amelyek az ő próbálkozásait, kísérleteit bátorítják. Érdeklődési körét nem szorítja 
a szépirodalom területére: a filozófus Wilhelm Wundt és a szociológus Werner Sombart 
műveivel is foglalkozik kritikáiban. 

Osvát 1905-ben indított Figyelőjében, amely már a Nyugat közvetlen előzményeinek 
tekinthető, D'Annuzio, Taine és Péterfy munkásságát ismerteti. Gorkij bebörtönöztetésének 
hírére nemcsak aggodalmának ad kifejezést a folyóirat hasábjain, hanem lelkes cikkeiben ismer
teti a nagy orosz író műveit. „Nemcsak mint író, hanem mint ember is a szenvedő nagy lelkek 
közé tartozik — írja Gorkijról. — Moszkvában valósággal körülrajongják a fiatalabb írók, 
akiket ő fedezett fel és akiket a proletársorsukból nemcsak irodalmi útmutatásával, hanem 
meleg szíve egész tetterejével mentett ki." 

Mindenütt ott van, ahol az új irodalmi törekvések érlelődnek, a Szerda című rövid 
életű hetilapnak éppúgy munkatársa, mint az új kezdeményezéseknek szintén fórumot adó 
Politikai Heti szemlének. 1910-ben egy kis kötetet ad ki irodalmi és művészettörténeti esszéi
ből és arcképeiből, majd a húszas évek elején kibővíti tanulmányainak gyűjteményét. A két 
kötetből érdeklődési körének hatósugarai világosan kirajzolódnak. A kor divatos áramlatai
ból elsősorban a szimbolisták felé fordul: Baudelaire-ről, Verlaine-ről, Maeterlinckről ír lelkes 
hangú esszéket. Az angol irodalomból a prerafaelista Dante Gabriel Rosetti kelti fel érdeklő
dését, akiről évtizedek múltán azt írja Szerb Antal, hogy a „legrégibb angol költő, akit már 
úgy olvas az ember, mintha kortársunk volna. Az oroszok közül — szintén a kor divatjával 
egyezően — elsősorban Dosztojevszkij érdekli. Felfigyel Walter Pater esztétikájára is, aki a 
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művészi szépség öncélúságának egyik első apostola volt. Nietzschéről is értekezést ír, négy 
évvel a filozófus halála után. A festők közül Cezane ragadja meg, és nagy szeretettel ír a híres 
angol szecessziós illusztrátorról, Beardsleyről. 

Érdeklődési köreiből világosan látható, hogy frissen rezonált mindarra, amely majd az 
induló Nyugat körében is visszhangokat vált ki: szimbolizmus, Dosztojevszkij-kultusz, szecesz-
szió, művészi öncélúság, nietzscheanizmus egyaránt visszhangra talált esszéiben. A fiatal 
Szini esztétikai érdeklődésének eklekticizmusa véglegesen rányomta bélyegét tanulmányírói 
tevékenységére, többnyire megmarad a lelkes felfedezés első reflexiói mellett, egyetlen irányhoz 
sem köti le magát egészen. Tanulmányainak korai dátumai figyelmeztetnek bennünket arra, 
hogy milyen jelentős volt szerepe ezeknek az áramlatoknak a közvetítésében, amelyek majd 
később belekerültek az újat hozó művészi törekvések fejlődésének áramába. 

Szini esszéinek elsősorban figyelemfelkeltő szerepük volt. Tanulmányaival kapcsolatban 
nem beszélhetünk a szellemi birtokbavétel olyan mélyreható folyamatáról, mint a Nyugat 
nagy nemzedékének esszéistái esetében. Portréi, tanulmányai, nem sokkal többek, mint egy 
művelt olvasó alapos olvasmánynaplói, a művekről szóló beszámolói inkább ismertetések, mint 
elemzések. 

Esszéíró tevékenységével párhuzamosan fejlesztette magában novellaíró művészetét. 
Elek Artúr vallomása szerint a fiatal Szini két remek elbeszélését, amelyek egész életművének 
is kimagasló darabjai, a Trilibit és a Bábsütőt már 1904-ben megírta. Három év múlva első 
novelláskötete is megjelenik, bár ez még inkább vékony füzetke volt. De azután sűrű egymás
utánban hagyják el a sajtót különböző kötetei. 1910-ben jelenik meg első regénye, Egy sápadt 
asszony címmel. A regényei közül talán ezt írta a legnagyobb műgonddal, de már ebből is 
világosan látszott, hogy igazi területe a novella és nem a regény. Nem mintha esetlenül mozogna 
a regény területén. Ellenkezőleg: túl sok rutin, kiszámítottság, ügyeskedés jellemzi regényírói 
tevékenységét, olyan erények, amelyek önmagukban, nagyobb írói törekvések, lélektani és 
társadalmi motivációk nélkül csak az úgynevezett szórakoztató regények műfajához elegendőek. 

1904-ben eljut Olaszországba, a következő évben Párizsba. Üti élményeit Vándortáska 
című karcolatgyűjteményében adja ki. 1909-ben állami ösztöndíjjal újra Párizsba, majd onnan 
Angliába utazik. E néhány utazáson kívül nem sok esemény történik életében. 1909-ben, 
amikor Szinnyei József a Magyar írók élete és munkái cimű lexikona számára adatokat kér 
tőle, azt írja Szini Elek Artúrnak: „ . . . oly keveset éltem, hogy ezt csak a legnagyobb jóakarat 
kerekítheti ki életrajzzá". 

Az induló Nyugatnak természetesen már kezdettől munkatársa. A legkülönbözőbb 
rovatokban jelennek meg írásai. Kortársai a legszorgalmasabb elbeszélők közt tartották számon, 
alig múlt el hét egy-egy újabb Szini-novella megjelenése nélkül. A nagy termékenység mögött 
a kényszerűség szorítása is fokozta munkatempóját. Már fiatal újságíró korában megvált a 
kötött szerkesztőségi munkától. A Pesti Naplót korán otthagyja, egy ideig Az Újsággal lép 
szeződéses viszonyba, de előbb-utóbb minden kötöttségtől függetleníti magát, — szabad író 
akar lenni. Első szépirodalmi sikerei is erre a lépésre bíztathatták, de egyre inkább rabja 
marad a magaválasztotta életformának. „Az életnek ezt a végtelenül nehéz módját nagy 
termékenysége tette számára lehetővé — írja róla Elek Artúr.4 — Hétről hétre, vagy ha kellett, 
napról-napra írta elbeszéléseit különböző napilapjaink és folyóirataink számára s közben 
írókról, könyvekről vagy művészekről cikkeket." 1906-ban megnősül, 1911-ben fiúikreik 
születnek. Később már elbeszélésein és tárcáin is érződik, hogy lapzártára készülnek, gyenge 
regényei is megszaporodnak a későbbi évek során. Megélhetési gondok sarkallták nagymennyi
ségű fordítói munkáiban is, Dickens, Balzac, Dumas vastag köteteit fordítja magyarra. Kár-

4 ELEK ARTÚR : Szini Gyula (1876—1932). Szini Gyula válogatott elbeszélései. Bp., 
1933, 140. 
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páti Aurél jegyezte fel5 Szini egyik keserű vallomását: „Barátom, az idén leszek harminc 
éves. Szörnyű, milyen fáradt és öreg vagyok." 

A szellemi proletárok életét élte, sok-sok robot jutott számára osztályrészül. A háborús 
összeomlás után, 1918 őszén ő is nagy várakozással fogadja a forradalmi események kibontako
zását. „Hiszek és újra tudok hinni az emberben és ezzel életem legszebb percét értem meg" 
— írja egyik cikkében az „őszirózsás" forradalom napjaiban.6 1919-ben az írói direktórium 
tagja. 

A húszas években jelentős új kötete már nem jelenik meg. Regényeit többnyire a Tolnai 
Világlapja kiadója hozza forgalomba, s ez a körülmény már e munkák színvonalát is jelzi. 
Cikkeinek többsége is hasonló jellegű lapokban, a Színházi Életben, a Délibábban jelent meg. 
Fiatalabb írók már nemigen ismerik személyesen, inkább csak régi írásainak híre él az irodalmi 
köztudatban. Néha még feltűnik egy-egy kávéház ablaka mögött, amint francia vagy angol 
lapok cikkeit böngészi éppúgy, mint egy-két évtizeddel korábban. 1926-ban ötvenedek szüle
tésnapja alkalmából Osvát és Elek Artúr ünnepélyt rendeznek tiszteletére. 1929-ben Baum-
garten-díjjal jutalmazzák. Utolsó éveiben a nyomor mellett betegség is gyötri. Gyomorbeteg, 
akinek nyugodt életre, választékos diétára lenne szüksége. Természetesen mindkét kívánság 
csak teljesíthetetlen feltétel marad számára. 

1932 május 17-én hal meg az egyik pesti kórházban. A sírjánál régi iskolatársa, Csergő 
Hugó búcsúztatta. A halálát követő esztendőben a Magyar Bibliofil Társaság Kner Izidor 
betűivel, Végh Gusztáv rézkarcával kiadja tizenkét szép novelláját, olyan nemes kivitelben, 
amelyre életében egyszer sem adódott lehetőség. A második világháború utolsó évében újra 
kiadják első regényét, Schöpflin Aladár bevezető tanulmányával. „Életében nem volt szeren
cséje — írja róla Schöpflin7 —, halála után sem érte a magyar tehetségek gyakori posthumus 
elégtétele, akiket holtuk után fedeznek fel. De nagy pazarlás volna őt egészen kifelejteni a 
magyar irodalom gazdag galériájából. Komoly értéke volt szellemi életünknek a maga idejében, 
értéke megvan ma is, legalább jó néhány kis műve meg fog maradni irodalmunk időálló alkotá
sai között". Szini legjobb elbeszéléseinek összegyűjtésére és kiadatására szintén Schöpflin 
tett javaslatot irodalomtörténeti összefoglalásában: „ha valaki gondosan kikeresné novelláinak 
legjavát, egy-két kötetbe, akkor lehetne látni, ki volt Szini Gyula." 

2. 

Első novellás kötete 1907-ben jelent meg a Magyar Könyvtár 479. füzeteként, Trilibi és 
egyéb történetek címen. Már a cím is szokatlanul, idegenül hathatott, a kötet első novellája 
hősének nevével, Trilibivel, de ha a korabeli olvasó bele is kezdett valahol a különös című 
kötetbe (bármelyik novellánál nyitotta is ki a könyvecskét), nyomban olyan világba tévedt, 
amelyhez hasonlót addig nem igen találhatott a magyar elbeszélő irodalomban. 

Teljesen egyéni, sejtelmes, meseszerű hangulat szövi át a kötet elbeszéléseit, amelyeket 
olyan szoros kapcsolat fűz össze,mint egy nagyon egységes és zárt hangulatú versciklus darab
jait. A korabeli magyar irodalom divatos színeit és ízeit hiába kereste volna az egykori olvasó 
Szini első kötetében. Az anekdotázó modor, a napfényes derű éppúgy távol állt tőle, mint 
az elmaradt vidéki életformák jóllakott megelégedettséggel vagy kritikus indulattal való 
ábrázolása. Még Kosztolányi novelláinak pszichologikus-boszorkányos világába is alacsonyabb 
küszöbön kellett átlépnie a korabeli magyar olvasónak. Kosztolányinál a józsefvárosi diák-

5 Délibábok hősei. KÁRPÁTI AURÉL rádióelőadása. Idézi : FARKAS LAJOS : Szini 
Gyula. Bp., 1937, 26. 

6 SZÍNI GYULA : Felejthetetlen pillanatok. A diadalmas forradalom könyve. Bp., 
1918, 120. 

7 SCHÖPFLIN ALADÁR : Szini Gyula. Szini Gyula : Egy sápadt asszony c. regénye 
1944-es kiadásának bevezetőjeként. 
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szobák és vidéki kisvárosok jól ismert környezetében mennek végbe a nagy lelki átváltozások, 
ismerős és gondosan megrajzolt miliőkben játszódnak le novelláinak meglepő lélektani kísér
letei. 

A Trilibi és egyéb történetek sajátos zárt világához a mese az egyetlen ösvény, amely 
ismerős tájakon vezet el. A mese hagyományai érvényesülnek fiatalkori novelláiban. Ha a 
lélektani megfigyeléseken alapuló realista novellatípus törvényszerűségei felől próbálnánk a 
Trilibi kötet egyes novelláit megközelíteni, nem sokra mennénk ezzel a módszerrel. Meseszerű 
novelláinak megoldásában éppúgy hiányzik a lélektani igazolás, mint ahogy figurái sem a való
ság logikája szerint cselekednek. A Fekete pásztor című elbeszélés színterén, a mesebeli vasút
állomáson, a vasúti bakter, a vonatok fekete pásztorának világában úgy tűnik fel a nagyvárosi 
színésznő és úgy tűnik el egyetlen nap ártatlan idillje után, ahogy tündérleányok szoktak 
átlibbenni mesebeli pásztorok birodalmán. Egyik legszebb elbeszélésében, a Bábsütőben két 
férfi szeret egy asszonyt, a napóleoni hadakkal Magyarországra vetődött francia katona és a 
gyöngéd szívű bábsütő, aki még a Madonna arcát is úgy önti ki viaszból, hogy a mintázat 
szerelme vonásaira emlékeztessen. A konfliktus megoldása nem a novella műfajára jellemző, 
hanem sokkal inkább a mesére: azzal ér véget a történet, hogy a bábsütőnek fájdalmában 
meghasad a szíve. Tóth Árpád figyelt fel8 ennek az elbeszélésnek anderseni hangulatára, 
amelyben ilyen leírások olvashatók: „a falu végén kicsi zsupfedeles ház állt utolsónak. Azontúl 
az út szekérnyoma a végtelen mezőség felé vitt. A ház vályogból volt, valamikor cigányoké 
lehetett és csak az utcára nyíló fele volt bemeszelve. Az esőverte falon, melyet rég nem meszel
hettek, ákombákomok voltak, aminőket katonák szoktak firkálni, amikor átvonulnak egy-egy 
falun . . . " Egy másik hangulatgazdag Szini-novellának, amely már a második kötetében jelent 
meg, Az őrnek a zsellérsorból kiemelt bánatos hercegnő, Marianka a hőse, akit öreg férje való
ságos rabként zár el a világ szeme elől. A bánatos ifjú asszony egyetlen öröme, hogy hitvesi 
börtöne ablakából egy kaszárnyaudvarra nézhet, ahol őrt álló katonák váltják egymást és 
ő sorra beleszeret mindegyikbe, mert távolból egynek véli valamennyit. 

Az elbeszélések színtereit csak éppen jelzi Szini, mert nem a valóságos miliő a fontos 
írásaiban, hanem a hangulatoktól, érzelmektől átszőtt, a képzelet fényjátékaitól átszínezett 
lírai környezet, amelyre mindig valami különös fény hull, mint egy későbbi novellájában, 
A rózsaszínű hóban, ahol a szerelmi csalódás emlékének ad fájdalmas hátteret a késő esti hó 
rózsaszínű árnyalata. Kosztolányi szép és találó jellemzése szerint Szini „gazdag és egyéni 
képzelőtehetsége a meseszerűség derengésében mutatja nekünk az életet, halvány párafényt, 
viola ködöt fuj rá, melytől az élet igézetesebbé és jelentősebbé válik." Az őr tragikusan végződő 
történetének színterét is úgy rajzolja meg, hogy már előre érzékelteti a később kibontakozó 
szerelmi történet bánatos líráját. „A Marianka ablaka nagy, négyszögletű térre nyílott, 
amelyet alacsony, egyemeletes, sárgafalú, pirosfedelű kaszárnya vett körül. A kaszárnya 
mögött messze el lehetett látni a nezbudskai rétekre és szántóföldekre. A kaszárnya udvarán 
fehérkabátos, piroshajtókás muskétások gyakorlatoztak, benn a szobában egy nagy, álló 
barokkóra zengte a sárgaréz különös csengésével az idő múlását, amelyet akkor — hogy el 
ne felejtsem — ezernyolcszázhuszonöttel jegyeztek." 

Mesék hangulata hatja át Szini novelláit, de írásai még sem nevezhetők meséknek 
olyan értelemben, mint Wilde Oscar modern meséi, vagy Balázs Béla szimbolikus mese-elbeszé
lései. Novellatermő ihletében minden bizonnyal az a törekvés munkált a legerősebben, hogy 
a modern ember meseéhségét kielégítse. Jó érzékkel elhagyja a mese műfajából a valóságot 
felforgató, merészebben fantasztikus elemeket, és egyrészt a gyermekkorból, másrészt a törté
nelmi múltból keres olyan témákat, amelyeket a maga művészi stilizáló erejével meseszerű 
lírává tud átformálni és megragyogtatni. Mert a meseszerű feldolgozás nem cél volt nála, 

8 „Kit nem illet meg a különös bábsütő, egy egészen andersenire hangolt magyar falu 
lakója. . .?" TÓTH ÁRPÁD : Die gelbe Kalesche. Nyugat, 1914, I. 859. 
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hanem eszköz arra, hogy novelláiban sajátos lírai remekléseit elővarázsolhassa. „Minden 
mese reflexiókat támaszt bennünk és mennél érdekesebbek ezek a reflexiók, annál értékesebb 
a mese, mert magának a mesének nincs önálló értéke" — írja egyik esszéjében.9 

Szini Gyula a magyar novellaírásnak olyan művésze volt, akinek mindenekelőtt lírai 
törekvései voltak. Ezen a téren alkotta a legmaradandóbb értékeket: a lírai novella egyik 
legegyénibb változatát munkálta ki már első kötetében. Ady is az igazi lírikusok között 
tartja számon a novellista Színit10 és azt mondja róla, hogy „kioktatván, fölbátorítván a 
rímelő és kurta sorsú magyar lírikusokat írta az ő saját líráját, melyet most kénytelen elbe
széléseknek lebecsülni." 

Szini novelláinak létrejöttében is erősebben érvényesülnek a lírai törekvések, mint a 
lélektani és epikus elemek. A mese műfajából átvett, elsősorban hangulati és hangulatvará
zsoló elemeknek meg éppen azért szán nagy szerepet, mert a költői teremtő munkában igen 
nagy fontosságot tulajdonít a mesének. Amíg a költészet él, addig él a mese is — hirdeti 
1908-ban a Nyugat első évfolyamában közreadott A mese „alkonya" című11, a mese alkonyát 
tagadó tanulmányában, amelyben ars poeticái elveit is kifejti. 

A megformálás művészetét kövekezetesen fölébe helyezi az önkifejezés, az újat mondás, 
a felfedezés igényének. „Az elbeszélő művészet valódi súlya tehát nem azon van, amit mondunk 
és ami alapjában véve igen véges, hanem azon, hogy hogyan mondjuk, ami viszont végtelen . . . 
Sőt az igazi művészkéz ott jár a legbiztosabban, ahol előtte már ezren próbálkoztak, néha 
hiába" — írja említett tanulmányában. 

Ars poeticái elveinek kifejtésével alkotóművészetének természetét is jellemzi és határait 
is megvonja. írói működését nem jelzik felfedezések, írásai nyomán az emberről, az ember 
társadalmi viszonylatairól vagy belső világáról való ismereteink nem gazdagodtak, nem mélyül
tek olyan értelemben, ahogy Móricz, Nagy Lajos vagy Kosztolányi írói tevékenységének 
ilyen vonatkozásokban is jelentős tudatosító és látókört tágító szerepük volt. Szini művészeté
nek varázsa a jelenségek átszínezésében, hangulati megvilágításában nyilatkozott meg első
sorban. Nem a fényes Nap világossága vetődik novelláinak tájaira, hanem egy sejtelmes 
fényforrás fénye, amely megváltoztatja a tárgyak és emberek eredeti színeit és inkább elmossa, 
mint kirajzolja a körvonalakat. Az ő művészetére is érvényes, amit A jegesmedve című önval-
lomásos és szintén ars poeticái érvényű novellájában „az éjszaka költőjéről" mondanak, 
„hogy még a napsütéses verseiben is a hold világít." A fiatal Szini novellairodalma jellegzetes 
szecessziós művészet, amelyben a formálódó, alakító, stabilizáló, átszínező tevékenységnek 
van a legnagyobb jelentősége. 

A mű külön él benne saját sorsától, saját életétől, novellaírói tevékenységét átható 
lírai törekvéseiben sem az önkifejezés szándéka vezeti, hanem a jelenségek lírai átélése. „Amit 
írtam, külön él tőlem — vallja egyik önvallomásában.12 — Sohasem mondtam és sohasem 
fogom mondani, hogy könyörüljenek meg ezen a kétlábú, tollatlan állaton, akinek valaha 
szárnyai voltak, aetherek és magasságok számára. Ami bennem szép és fennkölt, felszállt 
belőlem, mint minden szép, légies dolog a világon és talán túl fog engem élni. Ami visszamaradt 
az por és salak, amely nem érdemel figyelmet és amelyet csak nekem van okom szeretni, 
senki másnak." 

A művész igazi hivatását az élet fölébe növő szépségeszmény szolgálatában látja. 
Egyik novellájának egy német tanár a hőse, aki olaszországi tanulmányútja során valóságos 
rabjává válik a kapitoliumi Vénusz látványának, lemond jól kidolgozott útitervéről, mert 
nem tudja magát kivonni a szoborban testet öltött Szépség vonzásából. 

9 SZÍNI GYULA : Ambrus Zoltán. Stúdiumok, Bp., 1910. 57. 
10 ADY ENDRE : Szini Gyula. Nyugat, 1909, I. 40—43. 
11 SZÍNI GYULA : A mese „alkonya". Nyugat, 1908, I. 24—28. 
12 SZÍNI GYULA : A jegesmedve c. elbeszéléséből, Trilibi és egyéb történetek. Bp., 1907. 
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Az a művészeti program, amelyet néhány évvel Szini indulása után Móricz fogalmaz 
meg és valósít meg diadalmasan kibontakozó életművében, még teljesen idegen Szini művé
szetétől. Ő nem a valóság anyagának megformálásával akart új művészetet teremteni. Benne 
egy olyan művészet eszményképe élt, amely el akarja magát vonatkoztatni az élettől, az élet 
fölébe akar nőni, az élet jelenségeiből csak színeket, formákat és jelképeket akar kölcsönözni. 
„A vérfagyasztó realitás — írja egyik kritikájában13 — a húscafatokban vonagló naturalizmus 
minduntalan fellázította bennem mélyen rejlő szépérzésemet, amellyel ezeket az izomrostokat, 
idegfibrumokat le szoktam söpörni végzett munka után a dolgozó asztalomról, hogy csak 
szimbólumokat, színeket, formákat tartsak meg belőlük." 

3. 

A művészet és az élet viszonyáról vallott felfogása természetszerűleg vonzotta a szim
bolizmus felé. Számos olyan novellája van, amely egyetlen önálló jelkép kibontása, A jeges
medve a művészi teremtőmunka örök reménytelenségét, valóság és ábrándvilág kibékíthetet
len ellentétét példázza. A későbbi kötetek elbeszélései közül A sárga batár Ady halál-szimboli
kájára emlékeztető, borzongatóan reális látomás a halál kivallathatatlan titokzatosságáról. 
A hattyúban egy öregember évek hosszú sora óta rögeszmésen keresi a könyvet, amelyet 
valamikor már olvasott, amely számára az élet értelmét jelentette, mert a könyv történetében 
saját sorsának szimbólumát ismerte fel. A Messzi vizeken című elbeszélésének története az 
orosz diáklányról, aki „lehunyt pillával és éles kacagással" mámorosan vízbe vetette magát, 
mert nem tudott ellenállni a folyó csábító hívásának, szintén mély értelmű szimbólummá 
bomlik ki. Jelképeit nem mindig lehet megfejteni, „lefordítani" a fogalmi közlés nyelvére, 
de ez a homályosság, sejtelmesség éppen a szimbolizmus lényegéből következik. Szimbólumai 
nem átlátszó allegóriák, hanem az élet, a halál, a szerelem misztikumáról szóló költői példázatok. 
Vannak olyan novellái is, amelyek mélyebb megértéséhez Ady szimbolizmusa vezet el. A vörös 
hajó romantikus misztikus legendája a Balaton partjára vetődött francia fiúról, aki szinte 
akaratlanul és romlatlanul asszonyok megrontója lesz, míg végül kaszával meg nem öli az 
egyik féltékeny paraszt, ugyanabból a felismerésből és érzésből született, amelyből Ady 
nagyszerű költeménye, a Szent Margit legendája. Színinek is Párizs volt az álmok városa. 
Ő is áhítattal járt a századforduló magyar és középeurópai művészeinek vonzó Mekkájában, 
a francia kultúra és művészet központjában. Ő is átélte annak a távolságnak minden szédületét 
és reménytelenségét, amely a századforduló nyugat-európai kultúráját, modern művészetét a 
hazai elmaradott viszonyoktól elválasztotta. 

Ha Ady költészetének és Szini novelláinak szimbolizmusa végső soron azonos gyökerekre 
vezethető is vissza és ha Ady nagy méltányolója volt is Szini novellákba formált prózakölté
szetének, a két író jelképvilágát mégis alapvető különbségek választják el egymástól. 

Szimbolizmusuk eredete annyiban közös, hogy Adynál is, Színinél is, francia példa
képeiknél is a szimbolizmus elhatárolódást jelent koruk jelenétől, attól a társadalmi berendez
kedéstől, amelybe a kor írói már mint adott valóságba születtek, elfordulást a kapitalizmus 
szürke és megnyomorító hétköznapjaitól. A szimbolista író külön világot akar magának 
teremteni, amelyben az élet jelenségei csak jelképekben élnek tovább. A kor művészeinek 
mohó szépségkultuszában sem nehéz megtalálni az élettől való elfordulásnak, a hétköznapok 
tagadásának gesztusait. A szimbolista író ily módon, ha nem is vállalt részt kora küzdelmeiből, 
éppen tagadó gesztusaival, artisztikus külön világot teremtő nosztalgiával — tehetsége 
arányainak mértékében — sok mindent ki tudott fejezni korának lényegéből. 

Ady költészetében azonban — mint ma már közismert — sokkal többről van szó. 
Ady szimbolizmusának is a jelen erkölcsi elutasítása volt az alapja, az ő jelképrendszere is 

13 SZÍNI GYULA : A nagy börtön. Révész Béla könyve. Nyugat, 1908. I. 165—166. 
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külön zárt világ a szó esztétikai értelmében, de költészete nem jelent elfordulást a valóságtól-
Nemcsak kifejezi korának legmélyebb problémáit, vajúdásait, ellentmondásait, de a szimbo
lizmus nagy reveláló erejét is társadalmi programjának szolgálatába állította. Nagy hatású 
politikai költészetet hoz létre a szimbolizmus formanyelvén. 

Színinél a szimbolizmus ilyen jellegű átlényegülése nem következett be. Számára a 
szimbolizmus elsősorban menekülést jelentett az élet durva valóságából, a szürkeségből, 
a robotból, a jelképek és a mesék tisztultabb harmóniájába. Anatole France portréját is a 
maga sorsa és művészi eszméi szerint rajzolja meg.14 — „Csalódott az életben ő maga is, mint 
mindenki . . . nem is várt alapjában sokat se az élettől, se az emberektől, kissé mindig vissza
vonult a vérpiros élettől és inkább az irodalom, a művészet fehér és örök szépségeiben gyö
nyörködött." 

A művészet fehér és örök szépségeinek hitét, amelyről Szini rajongó sorait írta, az 
elmúlt évtizedekben nagyon sokszor megkérdőjelezte az élet és a fejlődés. A szépség örök 
eszméje korszakonként más és más alakot ölt. Annak a kornak a szépségeszménye, amelyben 
Szini olyan erősen hitt, már meg is ingott, amikor ő e sorokat leírta és még az ő életkorában 
szertefoszlott és emlékké vált. Esztétikai ideáljait a századforduló korának művészi irányai 
ihlették, de ezek az áramlatok már az első világháború idején végképp elvesztették vonzásukat 
és erejüket. 

4. 
Az bizonyos, hogy ma már elsősorban az irodalomtörténeti, művészettörténeti emléket 

becsüljük ezekben az írásokban: a magyar szecesszió érdekes, szép kivirágzását, de ez nem azt 
jelenti, mintha csupán kortöténeti vagy stílustörténeti érdekességeket látnánk Szini fiatalkori 
elbeszéléseiben. 

Biztos ízléssel és ritka művészi tehetséggel harmonikus egységbe tudta összehangolni 
kora művészi tendenciáiból mindazt, amire alkata, hajlama szerint lelkesen rezonált, azokat 
az elemeket, amelyeket fel tudott használni és alkotás közben tovább tudott élni, mert művésze
tére az jellemző, hogy át tudta élni kora művészi lehetőségeit. 

Realitás és romantika, álom és valóság elemeit biztos ízléssel vegyíti novelláiban. 
Harmonikus, tiszta írások ezek, egy már rég letűnt stíluseszmény és szépségideál ma is meg
becsülésre méltó nemes virtuozitásai. 

Ha Szini novelláinak szépségkultuszában a valóságtól elforduló szimbolizmusában sok 
arisztokratikus vonás van is a szó művészi értelmében, írásainak szellemét mélységes humaniz
mus hatja át éppúgy, mint Tóth Árpád vagy Juhász Gyula hasonló esztétikai csillagzatok 
alatt született költészetét. Éhező színészek, tengődő írók, félelmeikkel viaskodó gyermekek, 
boldogtalan szerelmesek és a szenvedélyek megszállottjai voltak Szini kedvelt modelljei, mind 
olyan emberek, akik elvágyódnak a szürke és boldogtalan jelen valóságából. 

Emberábrázolásában sok olyan vonás van, amelyre a korabeli kritika méltán figyelt 
fel, mint érdekes, új eredményre. Színit általában kortársai, mint a lelki rezdülések és finom 
hangulatrajzok művészét emlegetik.15 Emberábrázoló művészetében egy bizonyos, egymásnak 
ellentmodó kettősség jellemzi. Egyrészt hőseinek sorsát nem lélektani megfigyeléseken ala
puló következetességgel szövi, hanem a mese szabadabb, kevésbé kiszámítható, szeszélyesebb 
lehetőségei szerint. „Nem az az igazi ember, akit tényeiből ismerünk, hanem az> akinek ő 

14 SZÍNI GYULA : Anatole France. Nyugat, 1921. II. 1846—1847. 
15 Vö. : CHOLNOKY VIKTOR : Trilibi. A Hét, 1907, 18. sz., SCHÓPFLIN ALADÁR : Trilibi 

és egyéb elbeszélések. Vasárnapi Újság, 1907, 23. sz., ELEK ARTÚR : Szini Gyula. Első novel
láskötete alkalmából. Az Újság, 1908, XII. 4., SCHÖPFLIN ALADÁR : Lelki kalandok. Vasár
napi Újság, 1908, A8. sz., ADY ENDRE : Szini Gyula. Nyugat, 1909,1. 1., KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: 
Lelki kalandok. Élet, 1909, 1. sz., BÁN FERENC : A rózsaszínű hó. Az Újság, 1914, 7. sz., 
TÓTH ÁRPÁD : Die gelbe Kalesche. Nyugat, 1914. I. k. 859. 
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magát álmodja, amilyen akart és tudott lenni" — írja Walter Páterről szóló esszéjében,16 

saját esztétikai elveit is megfogalmazva. A francia szimbolisták mellett sajátos módon Jókaira 
is úgy tekintett, mint egyik mintaképére, könyvet is írt Jókairól. 

A lélektant fölényesen és gyanakodva félretoló írói magatartás elsősorban Szini regé
nyeiben bosszulta meg magát. Ahol emberi sorsok egymásba fonódó szövevényeit kellene 
ábrázolnia, ott menthetetlenül felületessé és korszerűtlenné válik. Rónay György így jellemzi17 

Szini regényírói módszerét: „nem indokol, nem motivál, rábízza magát a fantázia súlytalan 
ötleteire, megelégszik azzal, hogy könnyű, simánpergő, habkönnyű mesét adjon, nem több 
lélektani igazsággal, mint amennyi egy újromantikus színjátékban vagy egy problémátlan 
operettben található." 

Ezzel a szinte programszerű pszichológia-ellenességgel szemben, amelyet Szini azzal 
indokolt, hogy minden kornak más a lélektana és ezért nem érdemes túl komolyan venni, 
novelláinak részleteiben sok a finom és felfedezés számba menő lélektani megfigyelés. És nem
csak a részletekben ! Ahol nem sorsok bonyolult alakulásairól van szó, hanem lelki folyamatok 
néhány üteméről, ott mindig hibátlan, hiteles és meggyőző. 

5. 
Az a kor, amelyben Szini feltűnik irodalmunkban, a gyermekkor felfedezésének nagy 

korszaka az egész európai irodalomban. Ez a kor eszmél fel arra először, hogy a gyerekkor 
feledésbe merülő emlékvilága a leggazdagabb Atlantisz, amelyből csodálatos tájakat tud 
visszavarázsolni az alkotó erejű emlékezet. „Hitvallásom a művészetben és az irodalomban a 
gyerekkor" — jegyzi fel 1906-ban Alain-Fournier18 előlegezve hét év múlva megjelenő nagy 
feltűnést keltő regénye, a Le grand Meaulnes programját és élménykörét. Rilke költészete, 
Proust prózája egyaránt e varázslatos birodalom kimeríthetetlen gazdagságára hívta fel a 
figyelmet. Ebből az ihletkörből születik Kosztolányi feledhetetlen ciklusa is, a Szegény kis
gyermek panaszai. 

Szini első kötetének nyitánya, a költői szépségű Trilibi szintén a rejtelemes és elsüllyedt 
gyerekkor izgalmas felfedezését igéri. Egy nyolc éves kisfiú a hőse ennek a novellának, aki 
már együtt hordja magában a túlfűtött gyermeki fantáziavilág borzongató félelmeit és a 
kamaszkor izgalmainak veszélyes lázait. A novella konfliktusa — akárcsak a legtöbb Szini-
elbeszélésben — az álomvilág és a valóság összeütközéséből adódik. A nyolc éves kisfiú élénk 
képzeletével külön birodalmat teremt magának, amelyben már a korai szerelem első ízeit is 
megismeri. Freud tanainak közvetlen és közvetett hatására koraérett gyerekek első erotikus 
sejtéseit nagy érdeklődéssel ábrázolja a korabeli irodalom és ha gyakran a felfedezők túlzásai 
jellemzik is az új területekre merészkedő írói kalandokat, az ember megismerésének értékes 
kísérletei voltak ezek a vállalkozások. A kisfiú színekben, hangulatokban gazdag birodalmát 
zúzza végül szét a részeges balettmester, Trilibi, aki éppoly szimbolikus figura, mint Szini 
novelláinak annyi hőse, az álmokat kegyetlenül szétszakító felnőtt világ, az ábrándokat 
kérlelhetetlenül megsemmisítő gonoszság testesül meg benne. A gyermekkor elsüllyedt szige
tére Szini is úgy tekint vissza, mint a képzelet és az érzelem gazdag forrásvidékére. „Egész 
komolyan mondom — írja a Trilibiben —, hogyha Shakespearet olvasom, eszembe jut az én 
gyermekkori színházam és néha azt hiszem, hogy Shakespeare azért volt olyan nagy, mert 
nem felejtette el azt és nem gyöngült meg benne az, amit egykor talán gyermekszínháza számára 
írt." 

16 SZÍNI GYULA : Walter Páterről. Stúdiumok, Bp., 1910. 28. 
17 RÓNAY GYÖRGY : Szini Gyula : Egy sápadt asszony, A regény és az élet. Bp., 

1947, 229. 
18 Idézi VÉGH GYÖRGY Alain-Fournier : A titokzatos birtok c. regénye 1959-ben meg

jelent magyar kiadásának utószavában, 300. 
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Pályája későbbi szakaszaiban nem folytatta ilyen mélyreható felfedező buzgalommal a 
gyermekkor emlékeinek feltárását, mint a Trilibiben, amelybe önéletrajzi motívumokat 
is beleszőtt, de néhány későbbi érdekes és hiteles novellája arról tanúskodik, hogy nem szűnt 
meg érdeklődése a gyermekkor képzeletvilága és lélektana iránt. Kosztolányi, Csáth Géza, 
Ady, Török Gyula novellái mellett az ő elbeszélései is érdekes elemeket hoznak felszínre a 
korai gyermekkor rejtelmes világából. 

Gyakran foglalkoztatja az a kérdés, hogy a felnőttek érzelmi világa miként tükröződik 
a gyermek tudatában, érzelmi konfliktusaik miként gyűrűznek tovább a gyermek lelkében. 
A sétapálca erdőnek egy kisfiú a hőse, aki finom érzékenységével átveszi azoknak a perceknek 
az izgalmát, amikor kamaszlány nővére első férfi-kalandját éli át. Egyik leglíraibb novellájá
ban, A rózsaszínű hóban is egy gyermek emlékein át vetíti elénk a kis cselédlány fájdalmas 
szerelmi csalódását. Legérettebb és legjobban motivált novellái közé tartozik az Elvált című 
elbeszélése, amely arról szól, hogy a szülők válása, az új környezet, új emberek feltűnése 
milyen zavarokat kavar fel egy kisfiú érzelmi világában. A skarlátban azt írja le, hogy miként 
támad fel egy kamaszlányban az első szerelem, olyan váratlan és ismeretlen érzések kíséreté
ben, ahogy új betegségek szoktak ránk törni, alattomos lázak jelentkezésével. A Genovéva, 
barlangjában újra a gyermekkor képzeletvilágát szembesíti a felnőtt illúziótlan és fantáziát
lan látásmódjával, megkeseredett hétköznapjaival. De itt már nem képes arra a varázslatra, 
amely a Trilibiben még sikerült: a széthullott gyermekkornak csak emléktárgyait szedi össze, 
egy szétesett mitológia törött cserepeit, de már nem vállakozik arra, hogy újra elénkvará-
zsolja a gyermekkor nagy színjátszásait, amely egykor a shakespeare-i színpad merész tobzó
dásaira emlékeztette. 

A novellista Szini fejlődése egészében is sok elléntmodást mutat. Már 1908-ban megjelent 
második kötetétől kezdve, mindig úgy haladt előre, hogy új területekre való behatolásaival 
nagyon egyéni birodalmait kellett feláldoznia. Novelláinak meseszerű líraisága, amellyel a 
magyar irodalmat egyéni színekkel gazdagította, lassan-lassan megkopott későbbi köteteiben. 
Néhány remeket még később is alkotott ebből a típusból, idéztük és elemeztük is ezeket a 
novelláit, de első kötetének gazdag szimbolizmusa, zárt kompozíciójú, hangulatgazdag vers
ciklusra emiékezetető tömény líraisága a későbbi kötetekben feloldódik, némileg fel is higul. 

Lélektani érdeklődése viszont elmélyült már második kötetétől kezdve. Könyvének 
címe is erre a változásra utal: Lelki kalandok — ez olvasható a könyv címlapján. Elbeszélései 
azonban nem éppen lelki kalandok, inkább lelki állapotok kitűnő rajzai. A fecskékben egy 
neuraszténiás, akaratgyenge ember napját írja le: az egész novella egyetlen lelkiállapot pontos 
rögzítése. 

Legtöbb írása mögött továbbra is annak a felismerésnek az izgalma érezhető, hogy a 
bennünk élő ábrándvilágot mindig összetöri a sivár valóság behatolása illúzióink birodalmába. 
Ez a nyugtalanító tapasztalat maradt mindvégig alkotó tevékenységének legtermékenyítőbb 
ihletője. A Felhők, remények című novellájában azt írja le, hogy egy fiatal szerelmespár, a 
kisfizetésű postatiszt és a „távírókisasszony" gondtalannak induló kirándulását miként kese
rítik meg a kicsinyes gondok. Hiába próbálnak kiszökni a zöldbe, néhány órára elfeledni a robo
tot, egy délutánra kiszakadni életük szűk kereteiből, egy váratlan nyári zápor nyomán lehan
goltság telepedik rájuk és ebben a hangulatban, nyomasztó hétköznapjaik megalázó gondjai 
máris utánuk nyúlnak és behálózzák őket. A megfakult idill szomorúságával néznek le a városra, 
ahonnan kiszöktek és ahová menthetetlenül vissza kell térniök. „És egészen mélyen, a legsűrűbb 
és legszínesebb ködben a város bújt el, mint valami elfáradt sárkány, amelynek csak a ház-
fedél-pikkelyei és torony-tarajai látszanak. Mozdulatlan volt, de bőre alatt szinte látszott 
romlott vére keringése." Egy ideig még érzik a csalódottságot, hogy ez a délután is méltatlanná 
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vált ügyükhöz, kibomló szerelmükhöz, de aztán ők maguk is hozzászürkülnek gondjaikhoz, 
az első csókkal induló szép idilljük végképp eltorzul a férfi groteszk szerelmi vallomásában: 
„— Jövő hónapban úgyis felemelik a fizetésemet..." 

Szini mestere volt az elromlott hangulatok, szétfoszló idillek impresszionisztikus 
rajzainak. Zöldben című novellájában azt írja le, hogy az éjszaka izzó hangulatában fonódott 
szelíd kaland a reggel józan fényei mellett miként veszti el minden ízét. A kihamvadó hangula
tokat rajzoló novellái közül egy leheletfinom párizsi pasztellképben, a Pára című elbeszélésében 
alkotja a legtökéletesebbet. Ez az írása a legszebb magyar impresszionista novellák közé sorol
ható. Azt írja meg ebben, hogy egy jókedvű fiatal párizsi társaságon miként borzong át egy 
boros éjszakán néhány pillanatra a halál érzése és a társaság egyetlen nőtagja, addig hű 
cimborájuk, akit Párának neveztek el, miként szökik meg közülük észrevétlenül és végérvénye
sen, mert a halottakkal komázó cinikus megjegyzésekre énjének addig ismeretlen fele szabadul 
el benne: finom érzékenysége. Ennyi mindössze a novella „mondanivalója", de a Pára is azok
hoz az apró remekművekhez tartozik, amelyeknek kisugárzásuk van: amelyek többet monda
nak írott szövegüknél, amelyek olyanfajta nyugtalanító izgalmat oltanak belénk, mint a 
titkozatos és megoldhatatlan rejtélyek. 

A valóság és az ábrándvilág összeütközését egy karikaturisztikus elemeket tartalmazó 
novellában, A Sóhajok Hídjában is megírja. Másféle emberekkel, merőben más körülmények 
között és egészen más módszerekkel ugyanazt a felismerést példázza ebben a novellában is, 
mint a Felhők, reményekben. Egy sikkasztó pesti főpénztáros titkos szerelmével, a bankbéli 
„első kisasszonnyal" Velence egyik szállójában öngyilkosságra készül, mert fogytán van már a 
sikkasztott pénze. De még idejében utói éri őket a pesti szenzáció a banhház tulajdonosának 
bűnös szökéséről, amely szabadulásukat jelenti, mert így a pénztáros sikkasztására már nem 
derül fény. A hír azonban végképp lehangolja őket: nem kell öngyilkosságot elkövetniük, de 
vissza kell térniük abba az életbe, amelyből elszöktek, amelyben csak rabszolgák voltak, 
amely dísztelen, megalázó és gondokkal terhes. „Megint jön a tél, a drágaság, a hivatalnoki 
nyomor" — duzzog a férfi és az ínyenc fantáziával kitervelt utolsó vacsora változatos fogásai 
helyett csak bécsiszeletet rendel magának és partnerének, aki immár nem fog titokzatos 
öngyilkossággal felmagasztosulni mellette, hanem csak egy gyanús kis kaland részese lesz, 
mire visszaérkeznek Velencéből a sáros, „utálatos" Budapestre. 

Az elrontott idillek és vesztett illúziók elbeszélései is magyarázatot adnak arra, hogy a 
Trilibi-kötet után miért nem sikerült Színinek elővarázsolni az első kötet zárt hangulatú és az 
élet realitásai elől védett szimbolizmusát és meseszerűségét. Egyre kevésbé hitt ennek a varázs
latnak a valószerűségében, a harmonikus bezárkózás lehetőségében. Második kötetétől kezdve 
egyre több írása vall a harmónia megteremtésének reménytelenségéről. A Pax vobiscum első 
olvasásra nem több, mint derűs életkép egy zsörtölődő öreg olasz szerzetesről, de a génre mélyén 
ott lappang a felismerés, hogy nincs olyan életforma, amely megvédené az embert az élet 
izgalmai és bosszúságai, a külvilág betörései elől. Az Örök béke című elbeszélése arról szól, 
hogy a pacifizmus meggyőződéses híve saját gyermekét sem tudja kivonni a harcias durvaság 
bűvöletéből. 

A történelmi múltban játszódó elbeszéléseinek is változott a hangulatuk. A Bábsütőben 
vagy Az őrben a történelmi hangulat is fokozta a novellák romantikus sejtelmességét. Nem 
is volt több célja a mérsékelt archaizálással. A második kötetben négy kis korrajzot fűz 
össze Biedermeier-képek címen, ezekben is ott lappang némi nosztalgia a régmúlt korok, a 
családias, puha biedermeier hangulatok iránt, de alig rejtett humorával már a karikatúrára 
késztető vonásokat is kiemeli a múlt század elejének kispolgári életformájából. 

Második kötetétől kezdve nemcsak lélektani érdeklődése mélyült el, de a két világ 
közt hányódó, ábrándvilágukat reménytelenül védelmező figurái sorsának átélésével a reális 
világ, a kor nyomasztó valóságának rajza is erőteljesebb és társadalmi vonatkozásaiban is 
motiváltabb lett néhány novellájában. A halk család enyhén groteszkbe hajló finom rajz egy 
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élhetetlen család végtelen nyomoráról, és arról, hogy a nagy pesti bérház lakóinak közönyén 
milyen lassan hatol át egy család tragédiájának a tudata. Nem a nyomor rajza érdekes ebben a 
novellában — azt mások is megrajzolták már Szini előtt —, hanem a finom irónia az emberi 
közönyről és a nagyvárosi életforma gyanús tapintatosságáról, amely pusztulni engedi 
mindazokat, „akik fogak, karmok nélkül állnak szemben azzal a farkasküzdelemmel, ami az 
élet." 

Az új témakörök jelentkezése, a szecessziós szimbolizmus feloldódása, fokozódó lélek
tani érdeklődése, a társadalmi motívumok alaposabb kidolgozása új árnyalatokkal gazdagította 
Szini művészetét, de írói szemléletének vagy módszerének erősebb átalakulásáról nem beszél
hetünk, sem a második kötetével kapcsolatban, sem pályája későbbi szakaszairól szólva. 
A kapitalizmus nyomorító, elszürkítő hatását meggyőzően ábrázoló írásai is inkább jelzik 
csupán írói képességeinek olyan lehetőségeit, amelyeket később sem tudott teljes mértékben 
kiteljesíteni. 

7. 
1913-ban megjelent harmadik nagyobb elbeszélésgyűjteményében, A rózsaszínű hóban 

szintén találunk figyelemreméltó új kísérleteket, de a gyűjtemény egésze már egy széteső 
eklekticizmus nyomait is magán viseli. Fiatal éveinek romantikája él tovább a kötet legszebb 
elbeszélésében a címadó novellában, amelyben újra mesteri harmóniaérzékkel vegyít reális és 
meseszerű elemeket oly módon, hogy a valóság legkisebb meghamisítása nélkül sejtelmes fényt 
tud adni a leghétköznapibb történetnek is. Azzal a néhány sorral, amit egyik esszéjében 
Ambrus Zoltánról mond, önmagát is jellemezhetné. „Mesemondó és filozófus egyszerre — 
írja Ambrusról19 — költő és pszichológus, a képzelet és a valóság merész keverője . . . " A való
ság romantikus átszínezése érvényesül a kötet elbeszélései közül Az örökmécsben, Az okos 
hegedűben, a Fekete Tulipánban. Az uti pogácsák egy népies Krisztus legenda lírai újraköltése, 
Az örök kígyó fantasztikum és szimbolizmus merész találkozása. 

A kötet novellái közül érdekes kísérlet Az üvegcipő, amely szintén arra hívja fel a figyel
met, hogy Szini művészete milyen sok lehetőséget rejtett magában és ugyanakkor mennyire 
kiaknázatlanul hagyta képességeit. Ebben a novellában ugyanis az figyelhető meg, hogy a 
meseszerűséget a groteszk felé is tovább tudta volna fejleszteni, ahogy a legmeghittebb hangu
latú novelláiban is mindig ott rejtőzik a mese fonákja is, mint választható lehetőség. Gondol
junk csak fiatalkori írásai közül a Fekete pásztorra, hogy ott az idilli hangulatban mennyi 
anakronisztikus elem van, az egész történet meghatódott hangú tálalása mennyire közel jár 
már a humorhoz. Vagy idézzük fel, szintén az első kötet elbeszélései közül Az árva című elbe
szélést Balambérról, az elhalt színésznő árván maradt gyermekéről, akinek a színtársulat 
három férfi tagja vállalja neveltetését és az emberi önzetlenségről, a bohémek emberségéről 
szóló lírai történet végül miként fanyarodik groteszk anekdotává. 

Romantikus szemlélete és a groteszk iránt való hajlama tereli figyelmét a pesti éjszakai 
élet és a kávéházak világának figuráira. A Messalina, a Kalipszó hátán, az Á. P., a Firlefánc 
és Paperlapap című elbeszélései származnak ebből az érdeklődési körből. Ezeknek az írásoknak 
éppen az a tehertételük, amely Szini egyéb novelláit sokszor magasba röpíti: a romantikus 
szemlélet. Azért nem tud ezekről a típusokról sok újat mondani, mert romantikus elfogódott
sággal közeledik hozzájuk, de ahhoz nincs meg a bátorsága,vagy ereje, hogy Krúdyhoz vagy 
Cholnoky Lászlóhoz hasonlóan, de a maga módján látványos mitológiát teremtsen köréjük. 

8. 
A világháború utolsó éveiben megjelent novellás köteteiben (Hanna 1917, Szivárvány 

1917, A smaragd és egyéb elbeszélések 1918, Elbeszélések 1918) nem nehéz jó és érdekes elbeszé-

19 SZÍNI G Y U L A : Ambrus Zoltán. Stúdiumok, Bp., 1910. 57. 
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léseket találni (a háborús téma néhány szép, humanista szemléletű Írásra inspirálja: Atyuska 
hív, Minden titok körülöttünk), de újabb lehetőségek nem igen villannak meg ezekben a kötetek
ben. Köteteinek fajsúlya is egyre könnyebb lesz. Már az 1913-ban megjelent könyvében meg
figyelhető volt, hogy egyéni színezetű és legmélyebb forrásaiból táplálkozó romantikája mellé 
miként kúszik fel egy másodlagos, „irodalmias" regényesség, miként próbálja néha olcsó 
kulisszákkal az olvasó elé varázsolni távoli korok, távoli országok vagy elzárkózásban élő 
előkelő társadalmi rétegek világának egzotikumát. Az ilyenfajta fogásoknak viszont az a veszé
lye, hogy éppen egzotikumot nem tudnak teremteni, mert minden másodlagosnak hat ezekben 
az írásokban. 

A húszas évektől kezdve már nincs is jelentős novellás kötete, inkább szórakoztató 
jellegű, többnyire csak a könyvpiac igényeire számító regényei jelennek meg, azok egyre 
sűrűbben. A tizes évek végére Színi novellaírói ereje meggyengült, kifáradt, képzelőereje, 
teremtő fantáziája jelentős mértékben kiapadt. Fénykora a világháború első éveivel véget 
ért. Elfáradásának vagy — szigorúbb szót használva — elsekélyesedésének okait ma már 
nehéz lenne végérvényesen tisztázni. A nehéz anyagi helyzetében vállalt robot mindenesetre 
gyengítette erejét, kiadót is könnyebben talált hatást vadászó színes kisregényeire, mint 
nagy művészettel írt novelláira. De ezek mellett a gyakorlati okok mellett alighanem még 
fontosabb tényezők is közrejátszott dk: új irányzatok kezdeményezője volt, de nem tudott 
lépést tartani a kor hazai modern irodalmának nagy fejlődésével. 

Sokféle lehetőséget jelzett pályája, de egy irányban sem tudott igazán kifejlődni. 
Az mindenképpen a hanyatlás jele, ha egy tíz kötettel szereplő novellistáról azt kell megállapí
tania az irodalomtörténetnek, hogy az első kötetében volt a legerőteljesebb és a második 
kötete ígérte a legtöbb lehetőséget, utána meg már csak fel-felvillant, ha néha magasba is 
csapott a művészete, de novellaírói pályája egészében mégis a be nem váltott ígéretek, a ki 
nem élt és meg nem valósított lehetőségek példája lett. Ezt a fokozatos dekadenciát már a 
korabeli kritika is észrevette. 

Dehát nehéz is egy olyan korban lépést tartani a fejlődéssel, amelyik évtizedek mulasztá
sát akarja pótolni egy nemzet irodalmában. Móricz, Nagy Lajos, Kosztolányi valamivel ő 
utána indul, de ez a három író új korszakot is nyit a magyar novella történetében, ami előttük 
volt, szükségszerűen hátrébb is tolódik, időszerűtlenebbé válik a visszafelé tekintő pillantás 
látószögéből. Mindaz, ami Szini Gyula novellaíró művészetének legeredetibb sajátja volt, 
az a századforduló művészetében gyökerezik, ha egyes Írásaiban, kísérleteiben ki is lépett 
ebből a keretből. 

Ma már viszont meg van a történelmi távlatunk ahhoz, hogy e letűnt korszak művésze
téből is megbecsüljük mindazt, ami érték. Halász Gábor a szecesszióról szóló szép esszéjében 
már a harmincas évek végén történelmi távlatból néz vissza a század elejének művészeti és 
irodalmi kísérleteire. „Bizonyos időre, lassú, észrevétlen szoktatásra van szükség, amíg az 
elmerült szépség új, friss gyönyörűséget tud kelteni — írja Halász Gábor20 —, és bár más 
értékeléssel mint a kortársaknál, megkapja felmentését és igazolását. Napjainkban a szecesz-
szió kezdi levetni ellenszenves vonásait, már nem olyan egyértelmű a visszautasítása; az eldo
bott divatból kibontakozik a maradandó ízlés a szépség különleges árnyalata." 

Egy-egy művészeti vagy irodalomtörténeti irányzat értékelése során különösen az 
úttörőkkel, az új fordulatok első zászlóvivőivel szemben nehéz utólag igazságosnak lenni. 
Mert a kezdeményezők után rendszerint az irányzat erőteljesebb képviselői veszik át a vezetést 
és az első kísérletezők, az új utak egyengetői lassan háttérbe szorulnak. Szini esetében is 
elsősorban a kortársak vallomásai döbbentik rá ma már az olvasót, hogy a Nyugattal érvénye
sülő irodalmi-művészeti áramlatban milyen fontos, erjesztő hatása volt Szini esszéírói és novel
lista tevékenységének. „Szini Gyula volt a mind többet akaró vágyunknak egyik legelső 

20 HALÁSZ GÁBOR : Vázlat a szecesszióról. Nyugat, 1939. II. 217—221. 
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hangoztatója — írja róla Kosztolányi21 —, az új magyar irodalom utásza, aki a távolságokat 
áthidalta a vágyával és kisebb-nagyobb tanulmányaiban közelebb hozta hozzánk a latin esz
ményt, a germán szellem által lezárt irodalmunknak új tájakat mutatott . . . Amint Szinyei 
Merse Pál Majálisa a naturalizmus korszaka után új lehetőséget mutat egy csomó piktornak, 
Szini Gyula is új színeket ad a magyar tollaknak, a színei felszabadító hatásúak." Móricz is 
úgy emlékezik vissza Színire, mint aki már messze előttünk járt, ha évek száma szerint nem is 
volt náluk sokkal idősebb: „nálam három évvel volt öregebb — írja22 —, de egy évtizeddel 
hamarabb érte el az első sikert, a legnagyobb sikert: az írótársak tiszteletét." 

Üj színeket villantó finom, differenciált Ízlésével és művészetével a fiatal Szini is 
porlasztója volt kora megkövesedett hazai közizlésénak, a Jókai- és Mikszáth-epigonok, az 
önmaga körül keringő bágyadt anekdotizmus és vidékiesség uralmának. „Olyat ütött a magyar 
anekdota-novellára és irodalomra, amilyet műfaj-ortodoxia nem kapott" — írja róla Ady.23 

Abban már csak az útkeresők sorsa telt be rajta, hogy amit kezdett, vagy amibe később 
belefogott, azt mások teljesebben és tökéletesebben fejleszették tovább. Külön világot terem
tett magának a szimbolizmus formanyelvéből, de sohasem tudott olyan grandiózus mitológiát 
szőni alakjai köré, mint amilyet Krúdynak sikerült teremtenie. A lelki folyamatok kis futamai
nak, a kihunyó illúzióknak, a megkeseredett hangulatoknak mesteri kifejezője volt, de Koszto
lányi, vagy akár Csáth Géza mennyivel mélyebb ismerője volt az ember belső világának! 
Hősei, mint az elkárhozottak, élnek-mozognak a kor magyar jelenében, de Nagy Lajos vagy 
Móricz novelláiban mennyivel élőbb közeg a társadalom, amely törvényeivel, viszonylatai
val, hagyományaival át- meg átfonja életünket. 

Elmondhatjuk, hogy ami jelentős mozzanat történt irodalmunkban Szini feltűnése 
óta, az mindinkább háttérbe szorította igazi jelentőségét, semmint méltánylásra késztette 
utókorát. Hogy irásai közül mégis találunk több tucat olyan novellát, amelyek fénye nem, 
fakult meg és a mai olvasó is örömét leli bennük, ez mégis Szini művészetének erejét és szép
ségét bizonyítja. 

Kálmán Vargha 
GYULA SZINI, DER NOVELLIST 

Der Verfasser analysiert die Methoden des Novellisten Gy. Szini, er entwirft in kurzen 
Zügen seine schriftstellerische Laufbahn und weist seinen Platz in der ungarischen Literatur 
seiner Zeit an ; er befaßt sich auch damit, welche neue Farben Gy. Szini in die ungarische 
Novellenliteratur brachte und wie er sie bereicherte. 

Szini ist eine chrakteristische Gestalt der ungarischen Novellenliteratur der Jahr
hundertwende, einer der Vermittler der neoroman'tischen, symbolistischen und sezessionis-
tischen Richtungen der westeuropäischen Literatur vom Ende des Jahrhunderts, einer der 
ersten Initiatoren der modernen literarischen Richtungen, die sich um die Zeitschrift Nyugat 
( = Westen) bildeten. Er war bereits ein aktives Mitglied der Organe gewesen, die dem Nyugat 
vorausgegangen waren und schon den Geist dieser Zeitschrift vertreten hatten. Als Prinzip 
seiner ars poetica verkündete er, daß in der Kunst die Qualität der Gestaltung, der Formung 
für den wahren Wert des Werkes auschlaggebend ist. Er bereicherte die zeitgenössische Lite
ratur von psychologischem Belang mit wertvollen Novellen, es gelang ihm besonders neue 
Züge bei der Erschließung der Innenwelt der Kindheit zu zeichnen. Als Künstler war er Eklek
tiker, der sensibel auf die verschiedenen ästhetischen Inspirationen seiner Zeit reagierte. 
Sowohl E. T. A. Hoffmann, als auch Shakespeare, Oscar Wilde und der bedeutendste Epiker 
der ungarischen Romantik des 19. Jahrhunderts, Maurus Jókai haben die Ausgestaltung 
seines künstlerischen Geschmacks beeinflußt. Ein Beweis für seine künstlerische Kraft ist, 
daß er die verschiedenen Inspirationen in seiner formenreichen lyrischen Novellistenkunst zu 
synthetisieren vermochte. 

21 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : Szini Gyula. Nyugat, 1917. IL 859—866. 
22 MÓRICZ ZSIGMOND : Halhatatlanság. Magyarország, 1933. IX. 26. 
23 ADY ENDRE : Szini Gyula. Nyugat, 1909. I. 40—43. 
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