
KOVÁCS KÁLMÁN 

A ZSÁNERKÉP ÉS A JELLEMRAJZ GYULAI SZÉPPRÓZÁJÁBAN 

Átmenet, útkeresés jellemezte már 1851—52-es novelláit is: a dezillúzió konfliktus-típusai 
mozgatták a cselekményt, helyzetsablonokkal, jellemképletekkel kísérletezett. Racionális 
hajlama, okokat, motívumokat nyomozó szkepszise — inkább csak a nemleges oldalon volt 
még magabiztos: egyre határozottabban fordul szembe a romantika bizonyos változataival. 
Ingerelték Dumas, Sue, Feval „rejtelmei", elkedvetlenítette a meglepetések, a parttalan 
jellemfordulatok, az extrém hatásformák gáttalan áradása; a személyiségtől viszont aligha 
volt bármi is idegenebb, mint a Jókai-féle eszményi hevületek átélése. Ám mivel csak a nem
leges oldal volt világos, mivel csak azt tudta, hogy mit nem akar: természetesnek érezhetjük 
e novellákban antiromantika és — romantika rejtett elegyedését. Főleg a romantikának az 
az intimebb, a lélekrajz, a jellemfejlődés iránt érzékenyebb típusa volt jelen, amely például 
George Sand Mauprat-jäban figyelhető meg. 

1853-tól fordult Gyulai figyelme a realizmus felé. A fordulat okait jórészt lajstromozta 
már az irodalomtörténet. Papp Ferenc említette Kemény Zsigmond hatását, Kemény baráti 
körének sajátos realista hangoltságát. Ekkortájt kezdett Gogollal ismerkedni Gyulai, de 
sokat olvasta Balzacot is, s bár később — inkább világnézeti szempontból — epésen nyilat
kozott róla Nők a tükör előtt című novellájában, semmi nyoma annak, hogy helyeselte volna 
a Salamon kezdeményezte, Balzac- ellenes inkvizíciót. Mégis: szükség van további motívumok 
számontartására, mert e fordulat — kezdetben — speciális célzatú és speciális műfajokhoz 
kapcsolódó. Arany szavaival szólva: Gyulainak is stúdiumává váltak a karakterek s azok a 
műfajok, amelyek a kisepikai ábrázolás szempontjából hasznosíthatók. Novelláit ilyen műfaji 
kategóriákkal jelölte: zsánerkép (A fösvény halála), rajz (Glück-Szerencse úr). Az utóbbi nyil
ván nem azonosítható azzal a rajzformával, amely jóval később alakult ki a sajtó hatására. 
A „rajz" egyszerűen jellemrajzot jelentett Gyulainál, olyasfajta alkotásokat, amelyekre a 
történeti jellemrajzok adtak példát. 

A sajátos fejlődés motívumai közül most csupán háromra utalunk. Fontos szerepe volt 
kritikai tevékenységének. Másutt fejtegettük már, hogy ekkoriban alakította ki, mégpedig 
induktív, műtörténeti módon, bírálatainak elvrendszerét, tehát az ő esetében a szokottnál 
nagyobb jelentőséggel bírt a művek tanulmányozása. Közismert, hogy mily szeretettel írt 
a népies zsánerképekről Petőfi-tanulmányában! Pál mestert elemezve — a költő tárgyiassá-
gát hangsúlyozta, azt, hogy „tárgyától egészen áthatva s mélyére merülve teremt".1 Észre
vette, hogy az alakrajz, a leírás mindig lelkiállapotokat fejez ki, „leglélektanibb felfogás"2 

nyilatkozik bennük, hogy Petőfi művészete egyénit, „jellemzetest" teremt, s humoros vagy 
szatírái hangulatok, gyakran epigrammai él társul a műfajhoz. Az előadás tárgyiassága, 
egyénítés, lélektani felfogás: azt jelentik e kifejezések, hogy rátalált Gyulai a zsánerképben 

1 Kritikai dolgozatok. Bp. 1908. 56. 
2 1 . m. 55. 
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rejlő epikai lehetőségekre. Nem lehet véletlen, hogy így határozta meg A fösvény halála (1853) 
műfaját: „E mű egy be nem végzett regény episodja, de mint genrekép eléggé önálló egész."3 

A lírai zsánerkép kis teherbírású műfaj, ezért szinte vonzza magához a múlt századi érte
lemben vett típusokat, a jellemkliséket. Az angol poétika stock-charactemek nevezi őket: 
a papucsférjet, a cocut, a perlekedő anyóst, a tökéletes lakájt, az erényes hajadont, a cselszö
vőt, a részegest, a fösvényt, a squiret és a táblabírót, a háryjánosokat és a hetvenkedő katonát, 
a jóságos nagynéniket és nagybácsikat, a különcök hosszú sorát stb., stb. Ha egyéníti is őket 
az író, a színező konkrétumok mögött mindig kitapinthatjuk az ősvázat, a meghatározó tulaj
donságot, amely hordozója a jellemképletnek, s amely könnyen életre kelhet a kis teherbírású 
zsánerben is. Természetes, hogy az alakrajz nem építhet pusztán a leírásra; fel kell használnia 
a jellemzés drámai és egyéb megjelenítő eszközeit, tehát szinte magában hordja az életkép 
felé terjeszkedés lehetőségét és szükségességét. A dolgok logikája persze azt követeli, hogy a 
stock-character — síock-siíuaiionben szerepeljen: lássuk a szomjas ember tűnődését, a szerelmi 
bánat, a papucsférj, a fösvény élethelyzeteit. Nem kétséges, hogy a széppróza is találhatott 
némi lehetőséget a zsáneralakok jellemvázaiban és típushelyzeteiben. Elgondolkodtató, hogy 
mily nagy szerepük volt a realista regény korai változataiban. Dickens Pickwick-klub]a. humo
ros életképek sorozata; jellemei később is a zsáneralakok szintjén maradnak, alapgesztusok 
öltenek bennük emberi formát. S bizonyára Gogol Pljuskinja is kapcsolatot tart a Tartuffe-ök 
és a Scrooge-ok, a Zsugori uramék és Gyulai hőse, Torjai Farkas úr sokféleképp viselkedő, de 
az alapvázlatban azonos családfájával. Igaz, a stock-jellemek felfoghatók romantikus szem
lélettel is; Jókai például a „naturae curiosum" felé fejleszti őket, fogyatékosságaikat egyre 
inkább távolítja az átlagostól, a közöstől. Ám a klisé és a különc magában hordja a marxista 
értelemben vett típus egyszerűbb lehetőségeit is, mert a bírálat célpontjává válhat, elmélyít
hető társadalmi irányba is, s a stock-character és a stock-situation összhangja némi lélekrajz 
lehetőségét kínálja. Gyulai ezt az utat járta. Jellemrajzait, zsánerképét olvasgatva, az az 
első benyomásunk, hogy a dezillúzió konfliktusainak elbeszélései után — elérkeztünk a reális 
életanyag világába. Ráadásul A fösvény halála ilyen címmel jelent meg a Délibáb 1853. október 
2-i számában: Mutatvány Egy történet napjainkból című regényből. Valójában az ismert, hagyo
mányos jellemekről és helyzetekről van itt szó: a fösvényről, a házsártos szakácsnőről, a dol
gos, hálás árva lányról, a részeges iskolamesterről és az örökségvadászok csattanóba torkolló, 
nevetséges komplottjáról. Lélektani alapozottság, a történeti-társadalmi színezettség s a 
gazdagon áradó emberi konkrétumok lehellnek életet a hagyományos képletekbe. Lélek, 
jellem, helyzet és viselkedés legegyszerűbb típusaival kísérletezett, hogy eljusson majd az 
egyéniség ábrázolásának bonyolultabb módozataihoz. 

Kritikai tevékenysége s a zsánerképek lehetőségeinek felfedezése után — a Szépirodalmi 
Lapok szerepét kell hangsúlyoznunk. Igaz, nem a realizmus jelszavával indult az orgánum, 
inkább csak a színvonal általános programját hirdette, de dráma- és regénykritikái egyszerre 
képviseltek határozott romantikaellenességet s körvonalazatlan, bizonytalan karakterű rea
lizmusigényt. Jelen szempontunkból csak érintjük a drámabírálatokat. Elveik még az egykori 
színi és művészi hatás vitájának utórezgései voltak, innen származott fogalomrendszerük, 
újklasszicista színpad- és drámaeszményük, hangsúlyozott romantikaellenességük. Inkább 
ezért érdekesek, mert mint Gyulai esetében, itt is csak a nemleges oldal volt karakterisztikus. 
A pozitív oldalon, az igényelt, a várt fejlődés oldalán viszont csak Ponsardra tudott hivatkozni 
Csengery (a rovat vezetője volt!), pedig Ponsard életműve nem volt alkalmas realista program 
körvonalazására. Verses drámái közül az 1853-as Pénz és becsület s később A börze (1856) 
valóban túlmutattak a romantikán, mert irányt képviseltek, s előfutárai voltak a francia 
tézisdrámának. Részben a jelenhez tapadó irányzatosságból, részben a művek újklasszicista 

3 Vázlatok és képek. Bp. 1913. 154. 



struktúrájából eredeztethetók azok az elvek, amelyek — közvetve — erősítették a realizmus 
pozícióit is. Azt sürgette Csengery, hogy saját koruk embereit tanulmányozzák az írók, mert 
akkor eredeti az irodalom, ha önnön élményvilágának a kincsásója. A klasszicizáló drámák
ból aztán ilyen elveket vont el: romantikus rejtélyek és bonyodalmak helyett a szenvedélyek 
ütköztetésével hasson az író, a cselekmény „a dolgok logicaja és szembetété-"ből folyjon.4 

Már csak a műfaji rokonság révén is, jelentősebbek a regénnyel foglalkozó írások. Orien
tálni igyekeztek prózairodalmunkat, s a francia helyett itt is az angol szépprózát állították 
követendő eszményként a korszak magyar irodalma elé. Szinte végighúzódik a lapon Thackeray, 
Dickens, Bulwer kultusza, de felbukkant még az ír Lever neve is. A példák, a művek hatására, 
elsősorban A hiúság vására hatására valóban megfogalmazódott a realista próza néhány 
vonása. Mindenekelőtt a jellemek lélektani felfogása és a valóságábrázolás, a hű korábrázolás 
általános követelménye. A romantika alanyi elbeszélő magatartásával és szubjektív előadás
módjaival szemben a tárgyias, az ovjektív változatokra figyeltek föl: „Nincs a háttérben semmi 
alanyi gondolat, semmi érzelmi törekvés, melly a művészi alakítás föltétlen szabadságát 
zavarná, s a hangulatot, mellyet a tárgy epicai vagy drámai jelleme hoz elő, saját lyrájában 
sehol sem olvasztja föl . . ."5 Dickens és Bulwer művei aztán olyan nézetek kialakítására adtak 
módot, amelyek rokonok a jellem zsánerképi szintjével és a szépprózai életképekkel. Ügy 
látták, hogy Bulwer My Növel or Varieties in English Life című műve a „nemzeti sajátságos 
jellem-typusoknak egy kerek egészbeni visszatükröztetésére"6 ad példát, amolyan Bélteky-
ftáz-féle jellemábrázolásra, s e regénytípus folytatására ösztönöztek, önmagán túlmutató 
az a megjegyzés is, hogy Dickens és Bulwer regényeinek anyaga az „angol házi élet", hogy 
a művek „családias" hangulatot árasztanak, „enyhítő élvezetet" adnak, nem izgatnak, nem 
a felcsigázott fantázia világába emelik át az olvasót. Bár itt csíraszerűen jelentkeztek már 
az eszményítő hatásformák, jelenleg az enyhítő „házi élet" és a „nemzeti sajátságos jellem-
typusok" fogalma érdekel bennünket. A széppróza életképi változatáról van itt is szó, amolyan 
nemzeties színezetű still-life-okról; a jellemek sem többek a zsáneralakoknál, hiszen állandó 
alapvázak nyilatkozási formái csupán. A lélektani felfogás sem jelent többet az egyszerű 
kauzalitásnál: lélek-jellem-helyzet okozati összefüggésénél. Ugyanaz a probléma, mint amely
ről a zsánerkép kapcsán szóltunk. Kölcsönösen ösztönöztek, hogy az útkeresés éveiben a magyar 
epikai hagyománnyal is kísérletezzen Gyulai: a zsánerrealizmussal, a humoros, komikus hang
nem társadalmi irányba elmélyített, állandó figuráival. Ismeretes, hogy éppen ezekben a 
jellemekben és műformákban jelentkezett legkönnyebben nálunk a csíraszerű realizmus. 

Hogy mégis túlnőtt e szinten, hogy a jellemábrázolás viszonylag bonyolultabb változatai 
is utat találtak hozzá, abban a harmadik motívumnak volt szerepe: a feliemrajz korabeli 
reneszánszának. A jellemrajz nagymúltú műfaj, eredete Theophrasztoszig elvezethető, s külö
nösen kedvelt forma volt a XVII. század angol irodalmában. A történeti regények hatására 
beépült a történetírásba is; éppen az angol liberális esszéisták munkásságában virágzott újra 
föl, Macaulay Anglia története II. Jakab trónralépte óta című művében, Carlyle hősábrázolásá
ban, Emerson Representative Afenjében. Műfaji, részben eszmei szempontból ebbe a körbe kell 
sorolnunk Kemény Zsigmond jellemrajzait (Gróf Széchenyi István, 1851; A két Wesselényi, 
1851), Szalay László Magyarország története című művének portréit s azokat a jellemrajzokat, 
amelyeket a Csengery-féle Magyar szónokok és státusférfiak valamint a Pákh által szerkesztett 
Úfabbkori ismeretek tára közölt. Nagy vívmányként üdvözölte Kemény a történetírás és a 
jellemrajz szimbiózisát, mert egyetemes és személyes, általános és egyéni kiegyenlítődését 
látta benne: „a történetírók, midőn az egyetemit adják, szigorúan felkeressék abban az egyéni 

4 Szépirodalmi Lapok, 1853. 1. sz. 8. 
5 1 . m. 13. sz. 199-200. 
6 1 . m. 202. 
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befolyást is."7 Szalay művében azt dicsérte, hogy egyéníti Szent Istvánt és Nagy Lajost, 
hogy miniatűr portrékat fest kisebb történeti személyiségekről is: „Mennyi kincs van e sorok
ban a regény- és drámaírók számára letéve."8 Macaulayról írta: „Lamartine-on kívül senki 
talán annyi egyént nem rajzolt, mint ő . . . Boz-Dickens sem tudja kevesebb fáradsággal kike
rekíteni gazdag phantasiájának alakjait, mint ő a történetieket."9 Ügy látta, hogy a történe
lem lélektani mozzanatainak ábrázolásában utolérhetetlen Macaulay. 

Bizonyára túlzott Kemény, mintha önmagát vetítette volna rá ismertetése tárgyára. 
Széchenyi-tanulmányának híres ellentétpárja (az impresszionábilis természet és aki esze 
által zsarnokoskodik szívén) valóban karakterológiai mélységű, valóban a történelem lélektani 
mozzanatainak nyomozása, mégha viszonylagos is e mozzanatok érvényessége. Az Anglia 
története magas szinten egyesítette a Ranke-féle kritikai-filológiai módszert és az anyag szép
írói átformáltságát, de mivel nem portréról van szó, lélektani mozzanatok érvényesítéséről 
aligha beszélhetünk. Ahol portréra bukkanunk, azok sem lélekrajzok, inkább — jellemrajzok, 
s ez természetes is. A lélek világa szakadatlan zajlás; benyomások és reakciók örökös játéka, 
amely túlságosan kötve van az élethelyzetekhez, az egyedi pillanathoz. A zajlás, a folyamatok 
iránya és heve egyaránt függ a pillanatnyi hatásoktól és attól a jellemstruktúrától, amely 
szinte kerete a lélek amorf érzelemjátékának. A lélekállapotok rajza drámai eszközöket kíván: 
helyzetekben való, időbeli megjelenítést, ami aligha egyeztethető össze a történetírás általánosra 
tekintő, leíró kényszereivel. Macaulay is fölötte járt a lélektani mozzanatoknak! Az állandóbb, 
a viszonylag tartósabb szférát kereste történeti személyiségeiben: a jellemet, tehát azt az 
állapotot, ahol a személyiség lelki zajlása, élményei, megélt, képviselt normái — viszonylag 
állandó magatartássá kristályosodtak ki. A jellem viszonylagos állandósága már leírást kíván, 
össze tud tehát olvadni a történetírás analitikus, leíró módszerével. 

Az Anglia története három történeti személyiség (II. Károly, II. Jakab és Orániai Vilmos) 
köré tömörítette az eseményeket. A fő pont, a kristályosodási pont tehát a — személyiség, 
ezért nyílott lehetőség a történeti hősök jellemrajzára. Másutt utaltunk rá: a modern karak-
terológiák után némi kedvetlenséggel olvassuk már a jellemrajzokat, mert túlságosan kirí 
belőlük az ellentétező, poentírozó építkezés. Az induktivitás, a személyes tapasztalatok uralma 
egyszerre éltető levegő és adott eszmerendszer konfliktus-típusainak és jellemsablonjainak 
átvetítése a történeti anyagba. Ha szétfoszlatjuk az áradó tapasztalatok életlátszatát, ha a 
gazdag tények mögött a csupasz jellemképletet keressük, hamarosan ismerőseinkre bukka
nunk. II. Jakab és a Rajongók Debohrája például ugyanaz a séma: bizonyos helyzetek, bizo
nyos élmények álérzéseket uralkodtatnak el a jellemen, s amikor megváltozik a helyzet, 
különböző formákban tör fel a valódi, a mélyebb „én": Debohránál tragikus felismerésben, 
Jakabnál viszont bosszúálló, makacs, zsarnoki hajlamainak kiáradásában. Üldöztetése, szám
űzetése idején ugyanis, bizonyára spontán védekezésből, jellemével ellentétes eszmekörbe 
élte bele magát a trónörökös. A tolerancia közhelyeit hangoztatta, szinte Miltonon és Locke-on 
is túltett a türelem kliséivel, mondván, hogy a véleményt, a nézeteket oktalanság büntetni, 
mert csak a cselekvés lehet bírósági ítélkezés tárgya. Környezetét is ámította közhelyeivel, 
s bizonyára maga sem tudta, hogy mélyebb énjével ellentétes eszméket hirdet. Amikor trónra 
került, s nem kényszerült már spontán védekezésre, akkor gáttalanul érvényesült a „gyönge 
és korlátolt" jellem igazi arca: a konokság, a cezarománia, a toleranciától való rettegés, az 
elvakult bosszú kéje. 

Semmivel sem bonyolultabb képlet II. Károly jelleme. A sémába életet lehellt az ellen-
tétezés: milyen viszonyok között nevelkedett, milyen lehetőségek voltak fejlődésében, mit 

'Történeti és irodalmi tanulmánvok. Bp. 1907. III. köt. 74. 
8 1. m. 59. 
9 1 . m. 80. 
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vártak tőle, mit láttak bele hívei, és végül — mi lett belőle, mivé formálták a körülmények? 
A konkrétumok halmozása, a stílus elegáns, poentírozó fordulatai tovább gazdagították a 
sémát, a váz, a szkeleton azonban itt is kielemezhető. A hányatott, nehéz sors révén, a puszta 
létért való küzdelem révén, száműzve idegen udvarok udvaroncai és intrikái közé, többféle 
irányba fejlődhettek az ifjú trónörökösök. Válhatott igazi jellemnevelővé is ez az iskola, mert 
a hányattatás látókört is növelhetett, élményvilágot is szélesíthetett, hozzáedzhetett az 
állandó lelki harckészültséghez. Ám különböző méretű kiégettséget is eredményezhetett a 
tartós terhelés, odavezethet, hogy a felszabaduláskor önkiélésbe veti bele magát a sokáig 
gátolt személyiség, s az élvezetek hajszolásával egyenlíti ki korai hányattatásait. Ezt a kiégeti 
jellemtípust festegette Macaulay Károlyban! A zord sors kiölte belőle az önfegyelem képest 
ségét, az erőfeszítések örömét és belső elégedettségét, megingatta hitét az alapvető ember
értékekben, s szinte érzéketlenné vált kedélye a benyomások iránt. Annyit engedett csupán 
a történetíró, hogy hőse nem jutott el a kiégettség végső kietlenségéig: nem lett például ember
gyűlölő, de maradék emberségével sem tudott mit kezdeni a hamuszerű jellem. Egyetlen 
megmaradt szenvedély irányította: a gyönyörvágy, az élvezetvágy. 

Sokféle változatban tartotta számon ezt a típust korunk magyar irodalma. Az egyik 
valóban közeli rokona volt a Macaulay rajzolta jellemnek. Azokról a hősökről van szó, akik
ben — a körülmények hatására — egyetlen irányító indulat vagy szenvedély maradt a lélek 
porondján, s ennek közvetlen vagy átcsapásos nyilatkozásai alkotják a jellem viselkedését. 
Ott van az őstípus további variációinak a lehetősége, hogy különböző fokú és intenzitású, 
más más természetű lehet az irányító szenvedély. Jellegétől függően alakulhat az ember 
romboló démonná vagy sunyi cselszövővé, eszmeietlen élvhajhásszá vagy valamilyen különccé. 
A stock-jellemek egyrésze is magánviseli e típussal való rokonság jegyeit. S az az érdekes, hogy 
e képletben adva van a továbbfejlődés, a végtelen variálódás lehetősége. Addig kell csupán 
eljutni, hogy ne állandónak, hanem időlegesnek, esetleg pillanatnyinak tekintsük az uralkodó
irányító szenvedélyt. Ekkor már különböző törekvésekből, gyakran ellentett erőkből épül 
fel a jellem-konglomerátum. A pillanat, a helyzet aztán kiugrat egyetlen tényezőt e tarkaság
ból, egyeduralkodóvá duzzasztja, s ez végzi a maga munkáját. A változó körülmények aztán 
meg is fosztják hatalmától, s más erőnek juttatják az irányítást. Qyulai például így magya
rázta Bánk viselkedését élete sorsdöntő pillanatában. Bármi is a véleményünk a történeti 
jellemrajzok lélektani, karakterológiai mélységéről, a bonyolultabb jellemábrázolásra adtak 
példát akkor, amikor írónknak stúdiumává váltak a karakterek. Bizonyára szerepük volt 
abban, hogy a stock-jelletnek ábrázolása után maga is megpróbálkozott hasonló jellemrajz
zal (Az első magyar komikus), sőt olyan viszonylag új jelenség ábrázolásával, mint az átvál
tozás és a visszaváltozás, amely a lelki elfojtások és kitörések tájait érintette (Glück-Szeren-
cse úr). 

* 

Említettük már, hogy stock-jellemeket ábrázol A fösvény halála is: a fukart, a házsártos 
szakácsnőt, a jószívű, árva lányt, az örökségvadászokat. A jellemek realizálásának egyik módja, 
hogy korszerű, jelenbeli viszonyok közé helyezte őket az író. Torjai Farkas úr három nagy tör
téneti korszakot élt át: a reformkort, a forradalmat és az elnyomatás évtizedét, de az ese
ményektől távol, inkább csak a korok lehetőségeit kihasználva vagy kényszereit megszen
vedve. Igaz, közismert, klisészerű helyzetek e lehetőségek és kényszerek! Egy gróf gazdatisztje 
volt, s meggazdagodását az egykori gazdálkodás viszonyai segítették. Éppúgy mint Kárpáthy 
János, az ő grófja is irtózott attól, hogy még fizesse is tolvaj gazdatisztjeit. „így is lop, úgy is 
lop, gondolta magában, legalább lopjon ingyen . . . Torjai Farkas úr a szabad lophatási jogot 
derekasan igénybe vette s meggazdagodott."10 E fösvény, fukar jellem csak abból a szempont-

10 Vázlatok és képek i. m. 156-157. 
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ból szemlélte a szabadságharcot, hogy drágán vett jobbágyai nem szolgálnak többé, hogy pén
zért kell dolgoztatnia, adót fizetnie, mint a parasztnak, hogy többé nem süvegelik meg a falu
ban, s veszély fenyegeti uzsorakölcsöneit. Felbukkant az Udvarházban megismétlődő helyzet: 
menekülnie kellett az erdélyi román mozgalmak elől, s mire visszatért, feldúlva találta házát 
és birtokait. Az elnyomatás viszonyait nem ábrázolja már a novella, mert a zsánerkép áthaj-
lott a haldoklás és az örökséghajsza festésébe. A történeti miliő, az időben élés vetítette rá 
a hagyományos stock-jellemre a konzervatív középnemesség tipikus vonásait. 

A realizálás másik eszköae a részletező, aprólékos, reális konkrétumok sugározta atmoszféra. 
Megvan a maga hangoltsága a témának is: hétköznapi légkört árasztanak a klisészerű jellemek 
és viszonyaik. Messze esnek az emelkedett vagy érzelmes hangnemektől; hangsúlyozott tár-
gyiasság, a legegyszerűbb leíró-közlő elbeszélő mód jeleníti meg őket, legfeljebb a humor és 
az irónia árnyalja az alapszínezetet. Fontos összetevői a realista atmoszférának azok az apró 
konkrétumok, amelyek a fukar ember létezésének velejárói: a kopott báránybőr bekecs, amely
hez hű maradt meggazdagodása után is, a csontos, száraz kéz, amely néha Margit könnyes 
arcát simogatta, a kutyák, amelyek fenyegető morgással zavartak el koldust és gyerekeket. 
Akkor se főzetett többet, ha látogatói jöttek, nehogy nagyon jól érezzék magukat a vendégek, 
s munkát adott nekik, hogy ne unatkozzanak. A nyomasztó, sötét betegszoba, Margit tündéri 
keze, a hálósapka, Sára asszony zsörtölődése — egyszerre jellemeznek és légkört teremtenek. 
Jellemző tényei egy reduktív, kapzsi, életidegen ember létezésének, s kisugárzói a rövidke 
történet köznapi légkörének. 

Végül: a jellemrajz és a lélekrajz igyekszik valószerűsíteni az általános képleteket. „A novel
lában elég a jellem azon vonalainak biztos kezekkeli vázlata, melyeket rövid cselekménye 
kíván, vagy is inkább melyekből szövődött a cselekmény vagy még jobban, melyeket a cse
lekmény szőtt" — írta még 1847-ben.11 Szó esik itt a műstruktúra okozatiságáról is, számunkra 
azonban a novellái jellemábrázolás ökonómiája és funkcionalitása a fontos. Csak annyit adni 
a jellemből, amennyit a rövid cselekmény megkíván ! Most nőtt meg a vén színész szavainak 
a jelentősége: „felfogtam a typus és az egyén lényegét, mindkettőben az alapvázlat főbb 
pontjait, a vegyület alkatrészeit.. ."12 

A fösvény halálának csaknem fele — előkészítés, amely kiinduló pontja a történéseknek. 
Éppúgy mint Gogol Pljuskint, Gyulai is tükröztető jellemzéssel vezette be Torjai Farkast: 
a tárgyi környezet szűkebb és tágabb köreit festette, hogy szinte előlegezzék a majd bennük 
fellépő embert. Folytatta a sort az életmód, az emberi kapcsolatok, a társadalmi-történeti 
viszonyok felvillantása. Az arc vagy a mozgás jellegzetességeit elhanyagolta írónk, minden 
mozzanatot az általános jellemképletre koncentrált. Mivel lassú, részletező, epikus indítás tanúi 
vagyunk, a jellemzés mozaikjai sem épülhettek egymásra fokozó-drámai módon; inkább 
variáló-halmozó elemek ezek, észrevétlenül bővítették a főhős jellemrajzát. A lassan kikerekedő 
személyiség lényege, „alapvázlata" — a fösvénység. S most már csak annyi a feladat, hogy 
zárt, kialakult lényével összhangban viselkedjen a hős, hogy a viselkedés valamennyi változata 
érintkezzen az alaptulajdonsággal. 

Könnyű belátni, hogy az alapvázlat közvetlen nyilatkozásai túlságosan egyirányúak; 
itt legfeljebb a halmozás és a variálás teremthetett csalóka bonyolultság-illúziót. Arra is 
törekedett Gyulai, hogy egyre több helyzetben, egyre több variációban mutassa be a fukarság 
direkt formáit. Gátlástalan lopásból gazdagodott meg a szegény székely nemes, vagyonát 
uzsorával gyarapította; legszívesebben jobbágyoknak kölcsönzött, s néha a tőkénél is többre 
ment a terményben és munkában fizetett kamat. A történeti változásokat abból ítélte meg, 
hogy növelték vagy apasztották vagyonát; ha valamit kértek tőle, akkor másról beszélt, nem 

11 Gyulai Pál levelezése. Bp. 1961. 29. 
"Vázlatok és képek, i. m. 104. 

223 



válaszolt egyenesen. A fösvényekben nemcsak a gyűjtés szenvedélye uralkodik el és fokozódik 
fel; a harácsolás elemi ösztöne mögött rendszerint félelem is szokott lappangani: a szegény
ségtől, helyesebben az elszegényedéstől való rettegés, örökös panaszkodásával leplezte is 
gazdagságát Farkas úr, de sirámaiba belefonódott e rejtett félelem is. Az ilyen ember kép
telen tartósabb emberi kapcsolatokra, mert hiányzik belőle a rezonáló, átélő, beleélő képesség. 
A személyiség befejeződik önmagánál, képtelen másokban is továbbélni önmagát, mert 
legfeljebb kárörömre képes a másik ember iránt. Torjai emberi kapcsolatait is az határozta meg, 
hogy mi olcsóbb vagy mi hoz több hasznot. Utolsó perceiben rá-rácsodálkozott Margitra, 
valami szeretetféle csírázott benne az árva lány iránt: „Elgondolta ilyenkor, hogy most neki 
is ilyen derék leánya lehetne, ha megházasodott volna . . . Bonczoló esze hamar szétfoszlatta 
az ábrándképeket. Mennyi költségbe került volna a gyermekek növeltetése, hát felesége mennyit 
költött volna ruhára, gondola s abban állapodott meg, hogy csakugyan olcsóbb s kényelmesb 
állapot a nőtlenség."13 

Érdekesebb, bonyolultabb mozzanatok az alapvázlat közvetett, átcsapásos nyilatkozási 
formái. Két esettel is találkozunk, amikor mintha önmagával ellentétesen viselkedne Farkas 
úr! Rokonait nem szerette, árva unokaöccsével mégis kivételt tett. Elvállalta a gyámságát, 
segítette tanulásában, egyszer még kétszáz forintot is küldött neki, mire azt pletykálták róla 
a környékbeliek, hogy biztosan megzavarodott. Nem szeretetről volt itt sem szó; a motívumok 
összehangzanak a jellem lényegével, csupán közvetett módon nyilatkozott az alapvázlat. Azért 
vállalta el a gyámságot, mert öccsének némi öröksége is volt, s ezt szokott vállalkozásaiba 
fektethette be. Segítette tanulását, mert abban reménykedett, hogy ügyvéd lesz, s megnyeri 
majd a reménytelen pereit is. Maga is csodálkozott magán, amikor elküldte a kétszáz forintot, 
pedig csak az esett jól neki, hogy bosszanthatta örökségleső rokonait, s amúgyis elveszett 
pénznek hitte az összeget, olyan kölcsönnek, amit már sose fizetnek vissza. Ha ébredt is benne 
vonzalom Ákos iránt, az az érdekben gyökerezett, s pislákolni is azért tudott, mert öccse 
sose kért tőle pénzt. Hasonló a másik eset, Margit esete is 1 Kezdetben csak megtűrte Torjai, 
mert dolgozott azért, amit kapott. Később a megszokás szólt közbe, s tartósította e kapcsola
tot. Megszokta Farkas úr a lány kedveskedéseit, főleg azért, mert nem kerültek pénzbe. 
Végül is érzés nyiladozott az agg fukarban, igaz, hogy elmosódó, bizonytalan jellemű érzés, 
s ráadásul rendkívüli helyzetek szülték: betegség és a közeledő halál. Visszhangot váltott ki 
benne a nyűgöket enyhítő szeretet, s vonzódott a lányhoz, mert egyformán útjában voltak 
a rokonoknak. Egyébként is következmény nélküli szeretet volt már ez, az életidegenség halál 
előtti, ingyenes luxusa. 

Pár mozzanatból álló cselekménnyé bővült az alakrajz a második részben. Három rokon 
kereste a „vasládát", s cselek és ellencselek keresztezték egymást, meglepetésekkel, poénokkal, 
felsülésekkel. Néhány érdekes lélektani mozzanatot jelenít meg a patron-helyzet, s először 
találkozunk a Gyulai-féle realizmus különös, vegyített hangnemeivel. A beteg, agonizáló, 
agg fösvényben még egyszer fellobbant az alapszenvedély: életre galvanizálta az aggodalom, 
hogy elveszítheti kincseit. A kétségbeesés felhorgasztotta az életerőket, s utolsó, nagy szerepé
ben még becsapta rokonait. Rettegett a haláltól, az életidegenség ismert makacsságával kapasz
kodott az életbe, de e boldog perc feloldotta retteneteit, s szinte üdvözült mosollyal szenderült 
át a halálba. Az előadás objektív, tárgyias szintje állandóan elmozdul a dolgok iramlásá-
ban; felkeresi a helyzet groteszk mozzanatait (a haldoklás jelenetei), bátran keveri a tár-
gyiast és a groteszket az érzelmessel (Margit szomorú éneke), ironikus felnagyítások (a Nap 
is sajnálkozik, hogy le kell nyugodnia, s nem nézheti végig a kincskeresés látványos 
színművét) hajlanak át szatírába és humorba. Keretbe foglalná mindezt a pusztulás elégiája, 
pedig megszaggatja az elégia egynemű szomorúságát is a fösvény magányának megérde
melt kietlensége, a falusi környezet kevert ítéletalkotása s az életidegenségtől irtózó gye-
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rekek ijedezése. Valószerűsített, elmélyített jellempatronok, központi, funkcionálisan rész
letezett főhős, az alakrajzból kinövő, pár mozzanatú cselekmény s az előadás kevert hangneme: 
ezek mutatják Qyulai szépprózai fejlődésének irányát, távlatait. 

Az első magyar komikus (1854) már műfajával jelzi az útkeresés éveinek kapcsolatát a tör
téneti jellemrajzokkal. Nem novelláról, nem elbeszélésről van szó (Gyulai még eltérő két kis-
epikai típust jelzett e fogalmakkal; a novellában a drámai, az elbeszélésben az epikai elem 
az uralkodó!), hanem Gidófalvi Jancsó Pálnak, az első magyar komikusnak művészi arcképé
ről, jellemrajzáról. Képletet, alapvázlatot nyomozott itt is Gyulai; azt az ellentétet ragadta 
meg, amely hősének emberi komolysága, örökös duzzogásai, puritán sértődékenysége és 
sérelmei, embermegvető hajlamai és — a jellem nyilatkozási, viselkedési formáinak ellenáll
hatatlan komikai hatása között volt adva. Ebből az ellentétből igyekezett átvilágítani embert 
és művészt, jellemet és a jellem hordozta művészetet. 

Először komoly szerepekben lépett fel, s nagy derültséget keltett; arcán, mozdulataiban, 
egész lényén olyan hangoltság telepedett meg, amely nevetést robbantott ki a legjobb akaratú 
nézőből is. Jancsót viszont bosszantotta, hogy kinevetik, fájdalom nyilallott benne a kacagok 
tapsaira. Egyszer vissza akarták tapsolni, de a tisztes, puritán, komoly emberke rákiabált 
a közönségre: „Tegnap, midőn okos és derék embert játszottam, kifütyöltek, most, amidőn 
csak olyan inczi-finczi szamarat játszom, megtapsolnak, lehetne a közönség okosabb."14 A sok 
kinevetés hallgataggá és komorrá tette. Mikor színpadra lépett, a felharsanó nevetésre haragos 
lelkesültség vett erőt rajta, s „oly komolyan, oly méreggel, épen azért sokszor a jellem komiku
mát oly élesen kiemelve játszott, hogy az elbájolt közönség majd letörte a karzatot".15 Művé
szetének titka az volt, hogy nagyon komoly ember lévén, komolyan vette a komikus szerepeket, 
nem ripacskodott, hanem a jellem komikumát sugározta, mert lényéből, mozdulataiból áradt 
a nevetésre ingerlő hangoltság. A hatás viszont bántotta, meggyűlölte a kacagókat, s lassan 
mindenkivel meghasonlott; öreg korában már csak Dávid zsoltáraival és Horatiussal társal
kodott. 

A naiv puritánságban kereste Gyulai Jancsó élete és művészete titkát, s e puritánság naiv 
báját sugározta írása. Fiktív, személyes mozzanatok árasztják a humort, az elégiát és a lírát, 
mert az utóélet mozaikjait is hozzámérte az egyszerűség erkölcsi ítéleteihez. Még halálában sem 
nyugodhatott szegény öreg úr, még ott is utóiérte a nevetés. Három ellensége volt: a piktor, 
aki mindig meg akarta festeni, a nagybajszú orgonista, aki a grófi ebédeken bosszantotta, 
s a tragikus színész, aki kiszorította a tragikai szakmából, pedig oly kiabálva szavalt, mint 
egy bolod, s most épp ők tüsténkedtek koporsója körül. „Szegény öreg úr, ha fölébred, mind 
megkergeti nádpálczájával ezeket az embereket, az ő legnagyobb ellenségeit, kik ennyire meg
tisztelni merészelték. Szegény öreg úr, ha olvasná e sorokat, mint megharagudnék reám azért, 
hogy azt írtam róla: nagy komikus volt életben és színpadon egyaránt. Mily vádló arczczal 
kérdené: — Ugyan öcsém, mivel érdemlettem ezt tőled?"16 

Fokozta az írás hangulati telítettségét az a szerkezeti megoldás, hogy a megöregedett, 
kvietált művészt állította előtérbe, s az öregség nyűgeiből és gesztusaiból következtette vissza 
az egyéniség ifjúi, alkotó korszakának jellemzőit. Báj és kedvesség aranyozta be az agg különc-
ségeket, a rátartian latinos műveltséget, a hős vidékiességét, purifikátori duzzogasait, örökös 
elégedetlenségét. Egyúttal azonban bizonyos időtlenséget is kaptak e vonások, hiszen fejlődési 
korszakokat íveltek át és kötöttek össze, egyformán mutatták az alkotó ember és a vissza
húzódott öregség gesztusait, szinte egy élet állandó tényezőivé magasodtak. Az is nyilvánvaló, 
hogy tisztelgés volt ez az írás ! A vén színészben annyira lekötötte még Gyulait a lélektani prob-
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léma, hogy szóba sem hozta a korai magyar színészet nemzeti, művelődési szerepét. Most az 
erdélyi intellektuel tisztelgett az erdélyi színművészet egy különös, nagy egyéniségének, de 
fejet hajtott azok előtt a sokat vállaló egyéniségek előtt is, akik nemzeti művelődésünk hajna
lának napszámosai voltak. 

Jellemrajz és elbeszélés szintézise a Glück-Szerencse úr (1856). Gyulai rajznak nevezte, 
jelezvén, hogy mintával, modellel dolgozott, s csak néha, bizonyára a motiváció felépítésénél 
lendült át az elbeszélés a fikció világába. Berlini élményei adták az anyagot, itt ismerkedett 
meg a magyar iparosok egyletével, amely betegeket, munkaképteleneket segített, az új, 
tapasztalatlan vándorlegényeket igazította el és juttatta munkához. Létező személy volt 
Glück-Szerencse János, tagja az egyletnek, s főbb mozzanataiban valószínűleg megtörtént az 
eset is, amely az esti mulatság fő látványossága lehetett. Realista légkört árasztanak a közvet
len élmények; tárgyiasan elevenedett meg a látvány, csupán az ismert hangnem-keverés 
mozdította el az irónia, a humor és a meditativ reflexiók felé az objektív előadást. A modell is 
rokona e fejlődési szakasz jellemtípusainak; stock-characterről van szó, papucshősről, most 
azonban bonyolultabb feladatra vállalkozott az ábrázolás. Átváltozások és visszaváltozások 
váltogatják egymást; a jellem kövületei alól ifjúi hevek, mélyebb, ősibb indulatok törnek fel, 
hogy aztán újból elcsituljanak, újból helyreálljon a „megzavart világrend", újból visszaigazod
jon a hős a nyárspolgár-papucsférj bölcs és türelmes magatartásához, ahhoz a szokratészi 
béketűréshez, amellyel Xantippéinket szoktuk elviselni. 

Részben a meditációk, részben az ábrázolt tünetek kapcsoltak össze a kis epizódot a Bach-
korszak nemzeti gondjaival. Nádasdy Tamás mentoraként járta Gyulai a világot, kissé magá
nyosan, inkább csak feladatának és tanulmányainak élve, s most belecsöppent a német nyárs
polgárokká vedlett magyar iparosok gyűldéjébe. Óhatatlanul kísértette az asszimiláció réme, 
önkéntelenül haza gondolt, az erőszakos németesítés, az összbirodalmi törekvések következmé
nyeire. Szomorkás iróniával kérdezte: „vájjon eljön-e valaha az idő, mikor otthon, Magyar
országon is így fogunk mulatni."17 Lieschen és Glück-Szerencse úr duóját szemlélve, ilyen 
reflexióval zárta írását: „vájjon, ha a kecskeméti ember is így elmivelődhetik, mit remélhetünk 
még; ha egy asszony is elcivilisálhat egy szilaj magyart, mi lesz belőlünk, kiket annyi tudós és 
vitéz férfiú vett gondjai alá."18 Gyulai is kereste azokat a szellemi védbástyákat, amelyek 
megóvhatták fenyegetett nemzeti létünket, de senki nem volt ingerültebb nála, ha a vélemény
nyilvánítás szabadságát, a kritika jogait béklyózta a nemzeties közvélemény nyomása, vagy 
ha külsőségek kultuszává, magyarkodássá hígult a kor vezéreszméje. Neki is voltak kellemetlen 
tapasztalatai! Jókai hazafiatlansággal vádolta Ristoriról írt cikkei miatt; amikor Szépirodalmi 
szemléje (1855) megjelent, azt suttogta róla az irodalmi alvilág, hogy Bécs bérence, hogy a 
kormány vele gyaláztatja nemzeti irodalmunkat.18 S most pohos, idős, nyúlt arcú nyárspolgárok 
árasztották a külsőséges magyarkodást; papucshősök idézgették egykori, duhaj mulatozásai
kat, a bor és a ser különbségére helyezték nemzeti létünk alapjait, régen levágott szakállak és 
bajuszok nyűgözték a berlini fruskákat. Valamennyi első legény volt, női tekintetek bálványa, 
Herkules a nyiszlett Hansik és Francik között. Oly kiabáló volt az ellentét, oly könnyes-
nevetséges keverékben fakadtak fel őszinte nosztalgiák és kelméi fiitterek, hogy szinte kikéhy-
szerítették az író szomorkás iróniáját, ellentétes érzelmi rétegekben bujkáló humorát. Az ábrá
zolás odamutatott a hazai magyarkodásra is, azokra a külsőségekre, amelyekkel az ellenálló 
magyarság tüntetett a Bach-korban, összekeverve lényegest a lényegtelennel, növelve egy 
periódus szellemi zavarait. 

" I. m. 240. 
» L m . 278. 19 Gyulai Pál levelezése, i. m. 284. 

226 



Az okozatiságra összpontosított Gyulai, s ragyogó motívumsorral építette fel Glück-
Szerencse úr átlényegülését, visszaváltozását. Az alap, a kiindulás az, hogy már teljesen hozzá
idomult az idős ember a német nyárspolgárok külsőségeihez, s évtizedeken át békésen viselte 
a házasélet aranyigáját is. Az egykori mesterlegény maga sem hitte, hogy képes ekkora átala
kulásra. „Az ember változik, hajtogatta Glück, maga sem tudja, hogy. Az idő, a körülmények, 
a levegő, az élet, a társaság, s tudja az ördög még mi, talán maga az ördög."20 Az idő letakarí
totta arcáról egykori, nemzeti ékességeit; a bajusz, a szakáll, a mente már csak emlékekben 
élt, összefonódva az ifjúkori virtusok festett gesztusaival s azzal az önarcképpel, amelyet 
papucshősök szoktak formálni fiatalkori énjükből, rekompenzálva szolid helyzetüket. Nyilván
való, hogy az idős kor nosztalgiái egyre fokozták a külsőségek jelentőségét, egyre csalókább 
színekkel díszítgették fel a mozdulatokat, az indulatot, a festett önarcképet. 

Motívumok szövevénye érlelte az átváltozást. Az egylet összejövetelére meghívták a 
Berlinben tanuló magyar diákokat, az írót is, s jelenlétük révén megrohanták az emlékek a 
komoly urakat. Valamennyi a szülőföldje felől érdeklődött, emberekről, utcákról, tájakról; 
el sem tudták képzelni, hogy valaki ne ismerje a kecskeméti Szék-tót, a Csalános tavat, a 
Laki telket, a szikrai csárdát, a Talfája tölgyeseit, Ballószegi uramat, Mezei Palit stb. stb. 
Többszörösen oldotta a gátakat e nemzeties nosztalgia, hiszen ifjúkorukba repítették őket 
az emlékek, s csendben összecsúsztatták a fiatalság gesztusait a — magyarral. Felszabadító 
erő volt az ital! Pocakos, sörivó bácsikák keltek versenyre a borral, a nemzeti jegyében mímel
tek ifjúi tempókat, mert bizonyítani akartak, s e bizonyítás tág teret nyitott az illúzióknak. 
Az átlényegülő Glück úr előbb csak felesége ellen lázadt: udvarolni kezdett 25 évvel korábbi 
szerelmének. Aztán elbújt az íróval, mert mulatni akart, de csak életét mesélte, Don Jüanná 
szépítve legénykori önmagát, s ahogy hatalmába kerítette az ital, egyre inkább bizalmaskodott. 
Először még tekintetes úrnak szólította az írót, később már csak uramnak, uramöcsémnek; 
aztán tegezésre váltott át, s csak öcsém, édes öcsém, kis öcsém lett a partnere. S ahogy már 
lenni szokott: a papucshősben kezdtek nyilatkozni az agresszívebb Ösztönök; provokált, 
tettlegességig merészkedett, míg aztán elesett, elaludt, s az elszálló mámorral szétpattant 
élete apró intermezzója is. 

Alkalmi környezet szülte Glück úr metamorfózisát, mégis fontos az a viszony, amely egyén 
és környezet, előtér és háttér között alakult ki. Kezdetben egyetlen tablót alkotott a társaság, 
együtt ültek az asztalnál, együtt táncoltak, s e helyzet fegyelmezett is, de oldotta —olvaszt-
gatta is az elfojtások önfegyelmét. Fegyelmezett, mert ellenőrző közeg volt, s oldott, mert 
másokat is bujtogatott a magyarkodó versengés ördöge. Életre-halálra vitatták, hogy hol 
terem jobb bor, több szép lány; a kecskeméti ember Berlinben is fitymálta a falusi nagykőrö-
sieket. Már ekkor sarjadzott Glück átváltozása; ellentétes hangulatok váltották benne egymást, 
a kedvetlenség hirtelen szökkent át pajkos életörömbe, de itt, a környezet közegében csupán 
annyira merészkedett, hogy kenyérgalacsint dobjon volt szeretője felé. Akkor fokozódott fel 
e folyamat, amikor kiemelte az író e fegyelmező közegből, amikor elszökött hősünk a rejtett 
asztalkához, mondván: „csapjunk egy jó estét kedves tekintetes úr, — mintha otthon vol
nánk."21 Itt már akadálytalanul fokozta egymást alkohol és virtus, bizonyítás és felszabadult
ság, s a vajúdó hegyek végre megszülték a — kapatos oroszlánt. Ekkor helyezte vissza hősét 
írónk az alkalmi környezetbe, hogy bemutassa duhaj kedvét és mosolyogtató agresszivitását. 
Többszörös funkciót hordoz az előtér és háttér, a kiválás és visszaolvadás ritmusa. Fontos 
szerkezeti elem, az ábrázolás ritmikus elmozdulása, más-más pontokra irányulása; ugyanakkor 
lélektani tényező, hiszen erősítette az átváltozás motívumrendszerét, s teret adott a jellem 
viselkedésének. Végül a tabló és a visszaolvadás — a környezetfestés alkalmai. Mivel a hős 

20 Vázlatok és képek, i. m. 252. 
2 1 1 . m. 248. 
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— Glück úr — eseteben már lelki folyamatot, átváltozást ábrázolt Gyulai, a környezetrajzba 
szorult vissza az alakrajz zsánerképi szintje. Remek portrék övezik a hős mámoros kalandját, 
valóban egyénített jellemképletekig emelkedett az egyetlen aspektusú alakrajz, különösen 
a humoros, komikus nemben, amihez — úgy látszik — különös tehetsége volt Gyulainak. 
Elég, ha a rendjeles öreg úrra utalunk! Merev nyakkendőjével peckesen sétálgatott, szinte 
áradt belőle, hogy megtisztelte jelenlétével a társaságot. Mindenki magas rangú tisztviselőnek 
vélte, de kiderült róla, hogy csupán nyugdíjas városi írnok. Annak idején ő fogalmazta az 
egyesület alapítási kérvényét, s azóta mecénási allűröket alakított: „nem egyszer megígérte, 
hogy ezután is gondja lesz a magyarokra, s minden befolyását mérlegbe veti e distingvált 
nemzet érdekében."22 Jellemző az is, hogy hogyan reagált a miliő Glück úr ingatag duhajko-
dására. Tablót alkottak az ellentett vélemények, mutatják a megosztottságot, az oldódás 
bocsánatos mosolyától a feleségek ájulásán át a rendjelesek és a tisztségviselők szánalmas 
erélyéig. 

Az alakrajzok és a jellemrajzok mutatják már azt a műfaji típust, amely az Udvarházban 
teljesedett ki. 1847-ben azt írta Gyulai, hogy ő is azok közé tartozik, „kiknek novellái sem 
regény sem novella, hanem a kettő közt valami".23 Inkább epikai elemekből építette elbeszélé
seit, ezért benne lappangott témáiban a kisregény felé tágulás lehetősége. A duzzadás azonban 
nem növelte a szereplők számát; általában kevés alak s a központi, részletezett hős jellemezte 
írásait, tehát a szereplők környezete inkább tárgyi—szellemi szempontból gazdag, nem emberi 
viszonylataik révén. Az Udvarház táján is megmaradt az alapvázra építő jellemrajz, a főhős 
esetében azonban csupán kiinduló pontja a fejlődésnek. Később is azokat a konfliktusokat 
ábrázolta, amelyeket a kor szellemisége favorizált, de motivált s gyakran bonyolult fejlődés
rajzból bontakoztak ki, s az alakrajz zsánerképi szintje visszaszorult a környezetrajzba. 
Fontos a hangnemvegyítő előadás; érzelmest kevert komikummal, emelkedettet iróniával 
és groteszkkel, de úgy, hogy egységbe foglalta őket az előadást meghatározó tárgyiasság és a 
humor. 

2 21. m. 237. 
23 Gyulai Pál levelezése, i. m. 28. 
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