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i . 

A negyvenes és ötvenes évek beszélyirodalma — bármeny
nyire elégedetlenek is vele a kortársak — tagadhatatlanul nagy 
lökéssel vitte előbbre a magyar novellaköltészetet. Ha egyetlen 
nagy vonással akarnók jellemezni ezt a fejlődést, azt mondhat
nók, hogy ekkor jut tudatára a magyar íróvilág annak, mi a 
novella. Ekkor kezdi érezni, hogy a novella és regény közötti 
különbség nem egyszerűen csak annyi, hogy a novella rövidebb, 
csak afféle »kis« regény, hanem hogy önálló műfaj, meg
vannak a maga külön törvényei, szabályai — természetesen 
nem iskolás értelmében e szónak. 

A novella, a maga rövidebb terjedelme miatt, nem. adhat 
széles korképet és lassan fejlesztett jellemrajzot, sokkal erőseb
ben kell concentrálnia ábrázolását egy középpont köré, sokkal 
egységesebbnek kell lennie, mint a regénynek. Jellemképeiben, 
dialógusában mindig lesz valami stilizáltság, a regény erősebb 
naturali musával szemben. A novella, ez erősebb összeszorítótt-
ságánál fogva, nem ad annyi teret a reflexiónak, a fejtegetésnek 
sem, mint a regény. A novella pusztán a beállított alakok nagy
vonalú ábrázolására, egy főesemény köré szigorúan megkom
ponált eseménysorra szorítkozhatik. Epen e miatt sokkal 
költőibb hatású, sokkal tisztábban művészi műfaj, mint a 
regény, amelyet Kemény találóan nevezett »szabálytalán alakú 
műnek«.1 — A novel Í ~Í rma művészibb sajátságának gyökere 
ta án vissz nyúlik e műfaj eredetéig. A növeli? — e lentétben 
a regénynyel — nem olvasó hanem hiPgató közönség számára 
készü t. Csak a; t a körülményt említjük itten, hogy a régi 
novella mennyire szereti a keretet amelyben egy társaságnak 
valamit e beszélnek. S minden műfajban, amely hallgatóságot 

1 Eszmék a regény és dráma körül. Összes munkái. X. k. Ugyanott 
mondja: »a szépirodalom minden nemei között a legkétségesebb aesthetikai 
becsű, a legformátlanabb alakú a regény.« — V. ö. Paul Ernst Der Weg zur 
Form [Ästhetische Abhandlungen vornehmlich zur Tragödie und Novelle. 
Berlin, 1915. 2-te Auflage] ez. alatti nagyon érdekes és mély fejtegetéseit: a 
regényt szintén nem tartja tiszta művészi alkotásnak, a novellát igen. 
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ta r t szem előtt, lesz v l mi a dráma összeszorítottságából és 
művészibb szerkezetéből. 

^ A ma széltében használatos terminusok nem adják teljesen 
azt az értelmet, a melyet a XIX. század közepe értett regényen 
és novellán. Ma hajlandók vagyunk novellának csak azt a rövid 
terjedelmű prózai elbeszélést nevezni, a mely alig haladja meg a 
hh lapi tárcza kereteit, s a régi értelmű novellát, mely ennél jóval 
hosszabb volt, a niai közfelfogás már regénynek tartja. A régi 
értelmű novellának •— s jelen dolgozat is így használja a 
novella-terminust — legklasszikusabb művelői Prosper Méri-
mée és Konrád Ferdinand Meyer. 

A rfiagyar novellairodalom jóval későbben találja meg 
magát, mint a magyar regény, a mi nem is csoda, hiszen művé
szibb kompozicziója miatt hosszabb iskolán is kell keresztül
mennie. A magyar beszély — bár technikai fogások tekinteté
ben éi tékes fejlődésen megy át — sokáig nem tud teljesen felsza
badulni a regényszerű elgondolás alól. A harminczas, negyvenes 
és még i t t -ot t az ötvenes évek számos magyar novellája úgy 
hat , mint egy-egy kivonatolt regény. Sokágú, szétfutó történe
tek, epizódokkal vegyített eseményközlések novella-keretben, 
széles milieu-rajzok, vagy sok fejezetre szaggatott elbeszélő-for
mák. Ilyenek Kisfaludy Károly Tihamér]^, Vörösmarty Orlayya,, 
B rczy Károlytól Egy zsidó a XIII. században ,x Jósikától Az Ilmé-
rek,2 Kemény Két boldogja, s Jókai első novellái Közül is a legtöbb 
nem találja el az igazi novella-for mát.3 Természetesen az emlí
tettek mellett akadnak sikerültebb novellák is, de a legtöbbnek 
vagy kompozicziója, vagy technikai keresztülvitele mutat 
valami mélyrenyúló szervi hibát. Még legsikerültebb szerkesz-
tésűek a víg novellák — it t Pálffy Albert egypár igazán első
rangút termelt — de ennek okát talán abban lehet keresni, 
hogy ezek a bohózatos tárgyak a Kotzebue-Kisfaludy Károly-
féle vígjáték schemát komponálták át elbeszélővé, s mennél 
jobban íözeledik egy feldolgozás a drámai ábrázoláshoz, annál 
sikerültebb novellakompoziczió is egyúttal.4 

1 Viliig folyása. Pest, 1854. 
2 Régiebb és újabb novellák az Eszlher szerzőjétől. Pest, 1859. 
s Ilyenek : Márcze Záré, A Nepean-sziget, Fortunalus Imre stb. Jellemző Az 

egyiphtsi rózsa (Vadon virágai 1848.), melynek témája novellisztikus, de kidolgo
zása (sűrű színhelyváltozás, sok fejezet) inkább regényszerű. A kalózkirály (Han
gok a vihar után, 1852.) is novellának indul, de elmondása regónyszerűvé válik.' 

* A dráma és novellaformának ezt a rokonságát már fejtegeti 
P. Szathmáry Károly is (A beszély elmélete. Pest, 1863.) : azt mondja, hogy 
egy téma, egy mese annál alkalmasabb beszélytárgyul, minél közelebb áll a 
drámai mese kerekségéhez és egységéhez. (VII. és IX. fej.). — Hogy víg novellái
nak meseszövése mennyire vígjátékszerű, azt Pálffy Albert maga is érzi, mikor 
egyik hősnője, a kinek személye köré kezd fűződni a bonyodalom, így szól: 
»Mit akarnak tenni? Talán azt hiszik, hogy ollyas álarezoskodások millyenek-
kel a színpadon bonyolításokat lehet elkövetni, kivihetők az életben is?« Csel 
js véletlen. (Egy földönfutó hátrahagyott novellái. 1850. I. k. 191. 1.) 
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Pedig, hogy mennyire keresték az igazi novellát, azt pár 
adat híven megvilágítja. Már Bajza élesen különbséget tesz a 
regény- és novella-forma között. (A román költésről. VIII .— 
I&33-) Gyulai Pál 1847 deczember i.-én még határozottabban 
ezeket íi ja Szász Károlynak : ».. . a novella fogalmát összezava
rod a regényével, mint azon novellaírók, kiknek novellái sem 
regény, sem novella, hanem a kettő közt v a l a m i . . . A regény 
egy egész élet jellemét hordozza magán, annak minden bonyoló-
dásai , bohóságai-, iszonyaival együtt. A regényben egy nagy
érdekű személy hosszú pályája nyúlik e l . . . A novella vagy be
szély . . . csak egy nap, vagy óra, vagy perez e gazdag élet folya
mából, avagy története egy szívnek, melynek küzdelmeit szűk 
korlátok közé mérte a sors. . . . Más tere van a regénynek, más 
a novellának és éppen i t t rejlik az ok, mely a novellák hitelét 
annyira rontja : összetévesztik a kettőt s adnak nagyszerű jel
lemet és cselekvényt törpe, szűk alakban, hol az, mint börtönbe 
vetett óriás csak ordít és kiáltozik s mi nem látunk egyebet mint 
félarczot, harmadrész termetet, vercsöppeket, anélkül, hogy 
tudnók, ki ö és mi baja ? . . . A novellában elég a jellem azon 
vonalainak biztos kezekkeli vázlata, melyeket rövid cselekvénye 
kíván vagyis inkább melyekből szövődött a cselekvény, vagy 
még jobban, melyeket a cselekvény szőtt.«1 — Erdélyi János is 
elégede len a magyar novellával és az 1847-i Magyar Szépiro
dalmi Szemlében (II. 318.) Gyulai egyik novelláját nagyon mele
gen ajánlja »novellái vízibetegségben szenvedő sok í iónak«. . . 
Elveiben jelentéktelen, de tüneti jelentőségű Eöttevényi F.-nek 
az Életképek 1847. évi I I . I ötetében megjelent aesthetikai fejte
getése a novellái ól. (Novellaíró barátomhoz.) S igaz, hogy már a 
kialakult magyar novella korában, de visszamenőleg erre a korra 
is, jellemző módon tárgyalja P. Szathmáry Károly e műfaj > Ima-
hetét A beszély elmélete czímű, már említett értekezésében, a mely 
némely elvére nézve még ma is megállja a helyét. 

Hogy a beszélynek nemcsak elmélete, hanem technikája is 
foglalkoztatta e kor íróit,, (gy-két példa szolgáljon megvilágítá
sul. Pálffy Albert Carteauxcz. elbeszélése (Regélő, 1843. 14. sz.) 
egy pesti társaságot mutat be, mely a novellái bonyolításról 
beszélget. Vahot a Pesti Divatlapban (1844. júl.) Novellairóink 
ez. alatt rójja nv g beszé yköltőinket erőtetett frntáziájukért és 
c ikornyás modorukéra Gaál József Egy beszélyíró gyötrelmeiben 
(Életképek. 1847. I.) sóira veszi és sorra gúnyolja ki afrancziás, 
németes és magyaros formájú novella-bevezetést. 

Különös játékaképen az irodalmi fejlődésnek, a kiegyezés 
utáni magyar prózai elbeszélő költészet épen az ellenkező tüne
tet mutatja. A regény kezd elnovellásodni, s napjainkban a régi 
formájú és régi kompozicziójú regény a legnagyobb ritkaságok 

1 Legifj. Szász Károly: Gyulai Pál leveleiből. Irodalomtörténet, 1913.1. füzet. 
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közétartozik. Ezt az átalakulást is Gyulai érezte meg legelőször, 
a* mikor Tolnai Lajos Az urak és Beöthy Zsolt Bíró Márton ez. 
regényét bírálva megállapítja, hogy mind a kettő inkább hosz-
szabb novella, mint regény.1 Valóban a modern magyar regény 
elnovellásodott, s utolsó regényszerű regényírónk Jókai volt.2 

A másik magyar irodalmi tendentia, a mely a negyvenes
ötvenes években nyilatkozik a legerősebben: a realizmus felé 
való törekvés. Persze ez egyéb költői műfajokban is érezteti 
hatását, de természeténél fogva sehol sem annyira világosan és 
erőteljesen, mint a kötetlen formájú irodalmi alakokban : a 
regényben és a novellában. Ez a realizmus eleinte kicsit primi
tiv módon nyilvánul, később egyre tisztul és emelkedik. Ma már 
mosolygunk azon a naiv hiten, mely vak bizalommal hirdette, 
hogy »az élet a mint van« költőileg teljes biztossággal ábrázol
ható. Erdélyi János egyik értekezése meghökkentő exaktsággal 
formulázza meg ez elvet. »Az élet valósága, vagy az élet a mint 
van épen úgy megáll aesthetikai igazságul, mint az erkölcstan
ban az idvezí'ő ezen tanítása : valamit akartok, hogy az embe
rek ti veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek azokkal, vagy 
a cartesi : cogito ergo sum philosophiában, mint a kétszer kettő 
négy mathematicában.«3 

Ennek vagy hasonló elvnek hirdetője majd valamennyi 
írója e kornak. Arany, Tompa, Petőfi jelszava az egyszerűség,* 
s prózaíróink majdnem mindnyájan helyet juttatnak novelláik
ban ez elv e'méleti fogalmazásának is. Csak egypárra hivat
kozom itten. Beöthy László kifogásolja, ha az író messze mér
földekre kalandozik tárgyért, s olvasóit Ceylon szigetén, a Nia
gara zuhaga mellett és a Sionhegy lábánál hurczolja végig. »írd 
le nekem a váczi-utezát úgy a mint van.«5 Pákh Albert az egy
szerű, a mindennapi történetek megfigyelését követeli az írótól,6 

Bérczy Károly a meztelen emberéletbe való markolást hirdeti,7 

és mé% az erősebbea idealizáló Eötvös Józsefet is megkapja ez 
eszme, s a maga körmondatos formájában mégis fogalmazza.8 

Az élet apróbb jeleneteinek vizsgálata, a kis emberek rajza, az 
»egyszerű történetek« el is szaporodnak a magyar irodalomban ; 

1 Újabb magyar regények. (1872.) Gyulai Pál : Bírálatok. 1911. 126. 1. 
* SchÖpflin Aladár helyesen mutatott rá a modern irodalmi fejlődés ez 

irányára. {Magyar Írók. Budapest, 1917. A Móricz Zsigmondról szóló fejezet), 
csak abban nincs igaza, hogy Móricz Zsigmondot tartja annak az írónak, aki. 
újra példát adott az igazi regényre, holott Móricz legjobban sikerült munkái : 
Az árvalányok és Isten háta mögött a maguk erős összeszorítottságával és még 
időben is egységesre húzott kompoziczióival voltaképen novellák. 

* Egyéni és eszményi. Magyar Szépirodalmi Szemle. 1847. II. 
* » . . . az egyszerűség az első és mindenek fölötti szabály . . . « mondja 

Petőfi Üti leveleiben. 
s Regény a padlásszobácskában. Novellák. 1857. 
* Egy városi írnok szerelme. 
1 A Baradlában. Világ folyása. I. kötet. 

, * A molnárleány. Összes művek, VII. k. 19 1. 
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már czímük vagy mottójuk is szívesen utal a tartalomra. Egy
szerű történeteket Arany János, Bérczy Károly és Gyulai P£l 
írnak,1 Kelmenfy László meg büszkén választja egyik beszelye 
mottójául az »Élet a mint van« jeligét.2 

A kor realista jelszavából folyik az egyénítés követelménye. 
Az egyénítés jelszava külföldi irodalmakban már a roirjanti-
ezizmus korában felharsan, s a klassziczizáló stílus tipizáló 
hajlandósága ellen szegeződik ; a reali musra a romantikából 
marad örökségül. A magyar irodalom azonban a romantika ko
rában is még valóban nagyon erősen dolgozik jellem lkotásai-
ban típusokkal, úgyhogy a magyar realizmus joggal emeli ki 
olyan erősen ezt a követelményt.3 A negyvenes években e téren 
Henszlm nn Imre és Erdélyi János a főtheoretikusok; utóbbi 
a már említett Egyéni és eszményi czímű értekezésében egész 
hévvel az egyéni mellett tör lándzsát. Fejtegetései, úgy látszik, 
hatottak Aranyra is, a ki nagyon gondosan forgatta a Szép
irodalmi Szemlét* 

Ügy látszik, ez a czikk is megtetszett neki, mert 1847 szept. 
6.-án ezeket írja Szilágyinak : »Aesthetikai u tam az individuali-
zálás elve, minek az ember csak nevét tanulja meg az aesthetiká-
ból, a többit maga csinálja.« Az egyénítés gondolata és követel
ménye Gyulai Pál költői elvei között is nagy szerepet játszik, 
de — majd meg fogjuk látni — bizonyos módosításon megy 
keresztül. Annyi bizonyos, hogy a magyar költészet legnagyobb 
egyénítő művészei, Katona József, Arany János és Kemény 
Zsigmond Gyulainak örökké eszményei közé tartoztak, s ő, a ki 
a franczia klasszikái drámát olyan nagyrabecsülte, s annyira 
szerette Racinet, mégis épen az egyéni ábrázolás miatt 
helyezi föléje Shakespearet.5 

1 Bérczy Károly: Egyszerű történet. (Élet és ábránd I. k.). — Gyulai Pál: 
Egyszerű történet. (Szépirodalmi Lapok. 1853.). — Arany János: Egyszerű 
beszélyke. (Életképek. 1846.), — Jósika is Egy igaz ember ([. m.) ez. novellájá
ban többször dicsekszik vele, hogy története »egyszerű«. 

* Szeszélyek és hűség. (Életképek. 1845. I.) Frankenburg is azt mondja 
Zsibvásárja (1858.) bevezetésében: » . . . a z életet úgy adom, a mint v a n . . . « 
— Persze a nagyobb költők, mint Arany és Gyulai, nagyon hamar eljutnak 
ez elv művészibb felfogásához. Gyulai nézeteiről később lesz szó, itt csak 
Arany Vojtina Ars poétikájára utalok : 
Mit gondolsz ? ha énekbe öntenéd Mit gondolsz, nyerne a költő vele, 
Úgy, mint van, e sok mozgó pecsenyét; Hogy ily igazzal zsúfolá tele ? 
Ha e vásárból egy karéjt levágva, Hogy macskástúl-ebestűl átvevé 
Beleilleszthetnéd a dalvilágba : Azt, -aminek árnyéka az övé ? 

8 Bajza 1833-ban még ezt mondja : » . . . a költőnek nem az embert és indi
viduumot, hanem az individuumban az emberiség képét kell visszatükröznie...« 
•». .. óvakodjék a költő igen specziális charaktert festeni.. .« A román költésről. 

* »Előfizettem a M. Szépirodalmi Szemlére, abból csak olvasok valami 
•okosat.« Arany Szilágyi Istvánhoz. 1847. jan. 3. (Hátrahagyott iratai és levele-
zése. III. 47.) 

' Ld. Dramaturgiai dolgozatai több helyén. 
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Az egyénítéssel természetszerűleg majdnem egyet jelent 
a többféle karaktervonásoknak egyazon ábrázolt alak lelkében 
való vegyítése. S jnos, e téren a XIX. század 1 özepének magyar 
irodalma csak egy-két nagy írót tud felmutatni, Katonát, Aranyt 
és Keményt. Jórészt e vonásuk az, a mi Gyük it is megragadta 
és követésükre ösztönözte. Mindegyikükre erős befolyással volt 
e tekintetben Shakespe re. 

A realista jelszóval együtt jelentkezik a humor nagyobb 
szerepe a magyar költészetben. Mi a humor ? Sem tisztán 
komikai, sem tisztán tragikai hangulat. Mindkettőből van 
benne valami. A tragikum fenségéig nem. jut el, nem is akar 
eljutni, de a puszfea komikumnál mélyebb. Szóvnl lényegéhez tar
tozik v lamiféle vegyítés, valami nem egyrétű, hanem tagozót-
tabb és elevenebb tartalom. A humort is ronr nt ci mus kezdi 
erősebben forszírozni de a rea izmus szellemének is nrgyon 
megfe'el. A következetes reali mus előtt a tisztán komikai vagy 
tisztán tragikai beállításban kell lenni valami erőszakos, v lami, 
a valóságtól eltérő leegyszerűsítésnek. (Hogy természetesen 
épen ez a leegyszerűsítés néha nagyon művészi és nagyon jogos,, 
azt most ne érintsük.) A realista író elevenebbnek, igazabbnak, 
az élet gazdagságához közelebb állónak érzi a humoros ábrázolást, 
mint a merő tragikai vagy komikéi beállítást. A hol tragikussá 
válik, ott is a tragikumnak egy egész külön felfogását kísérli 
meg (Kemény Zsigmond), legtöbbször azonban humorba ol
vasztja a katasztrófát, a minthogy másfelől mélabússá mélyíti 
a komédiát. Ezért olyan nagy a hatása Arany Toldi estéjének, 
ezért legkedvesebb külföldi írója e kornak Dickens, s ezért ját
szik olyan nagy szerepet Gyulai művészi elvei között és írói 
gyakorlatában a humor. Ebben az irányban fejlődik a fiatal 
Jókai, s Pákh Albertnek is a humoros hangulat fest és sikerül a 
legjobban, s e nemben egy igazán kiválót is alkotott az Egy 
városi irnok szerelmében. Ezt a hangot alkalmazza, csakhogy egy 
fokkal csipősebben, s i t t-ott még a mai olvasóra is eleven hatással 
Nagy Ignácz.1 Ennek a? ábrázolási módn k nagy erejét az e 
hangulat vegyítéshez kissé feszes Jósika Miklós is érzi. Meglátja, 
hogy »a valódi élet tragikai hőse ve lami neme a hailequinnek ; 
ki többnyire tarka ruhában s csörgő sipkában jár, s egyszerre 
csak meghal«, — látja, hogy az embereket az ilyen sors ábrázo
lása jobban megkapja »mint a szomorújátékok drámai hőse, 
ki a papirosfalakat megreszkettcttve pathoszteljes búcsút vesz 
a világtól«. Ügy találja, hogy »ezen összezavarása a nevettető 
és komolynak, sohasem volt oly napirenden, mint most.«2 

Ha még-mindezekhez hozzáfűzzük a népiesség elvét, melyet 
1 Különösen a Szúnyogokban (Új olcsó kiadás. Pest, 1852.), s néhol a 

. Magyar iitkokb&n. 
3 Egy anya. (Régiebb és újabb novellák az Eszter szerzőjétől. (Pest, 

1859. 3. kötet.) 
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a reális"tikus irány a romantikustól kapott örökségül, és belőle 
kiindulva fejlesztette tovább — akkor körülbelül képet kap
tunk azokról az irodalmi eszmékről, a melyekből kisarjad, vagy 
a melyekbe beleágyazódik Gyulai novellaírói mülödése. Ezek 
az elvek és ábrázolási módok befolyásolták őt, ezeket az álla
potokat találta maga körül, szóval ez az ő irodalmi milieuje. 
Lássuk most már működését, és vizsgáljuk, miként viszonylik 
ez adottságokhoz, mit vesz át belőlük és mit fejleszt tovább, 
minek ad tisztultabb formát, vagy legalább minek ad specziáli-
sabb szint és különlegesebb megnyilatkozási módot. 

2. 

Gyulai Pál eső novellakísérletei még gyermekifjú korából 
valók s a Regélő 1843. évfolyamában jelentek meg. Az első 
A testvérek, »kolozsvári néprege«. Meséje meglehetősen primitív: 
Kolozsvár jövője attól függ, hogy akad-e a hősök között olyan, 
a kinek szívében az erény és honszeretet egyesül. Természetesen 
akad, és a város nagy jövője biztosítva van. A mese requisitumai 
teljesen romantikusak : tündéri ányok, bűvös kard, a jó és rossz 
küzdelme, tündéries barlang stb. Előadása feszes, mintha csak 
Jósika hangját hallanók. Kompozicziója, hibátlan, de a kelleté
nél vázlatosabb.1— A második a Hegyes domb. Ez is Kolozsvár 
határában játszik, de már nem meseszerű ; inkább romantikus 
elbeszélésnek lehetne tekinteni. Az öreg Hegyes kincset keres. 
Antonio, egy gonosz olasz ember, és Riesa ezigányasszony bolon-
dítják. Leányát, Ilont, Lancz apród szereti, de az apa nem akar 
tudni a házasságról. Egy éjjeli kincsásás közben Antonio és 
L ncz között tusára kerül a sor ; az olasz a harcz hevében Lancz 
helyett Hegyest öli meg, Ilon és az apród egymáséi lesznek, az 
olasz börtönbe kerül. A mese főmotívumai Vörösmarty Kincs-
keresők]ére emlékeztetnek, de van benne valami az Áldozatból is. 
A Lancz feje fölött gyakran elsivító tőr eszünkbe juttaf ja, hogy 
Szabolcs is eleinte messziről küldözött nyilakkal üldözi ellen
ségét, Z rándot. Előadása valamivel frissebb, nem annyira feszes, 
mint az előbbié. Kompozicziója körülbelül olyan mint A testvé
reké. 

A következő novellát Gyulai húsz éves korában írta, s bár
mennyire különbözik is a későbbi Gyulai stílustól, már mutat 
valamit írójából. A Férj és nő a Pesti Divatlap 1846. évfolyamá
banjelent meg. Modern l örnyezetben játszik, de teljesen roman
tikus. Artúrt megcsalja felsége, Aurélia, és megszökik Olivérrel. 
A megcsalt férj megőrül s az őrültek házába kerül. A szerelmes 

1 Ilyen »helyi« rege a Remény ez. zsebkönyv egyik darabja is, Orbók 
Sámuel és Gál Miklóstól a Tündér forrás. (1840.). Borszék keletkezésének 
meséje. — V. Ö. Angyal Dávid Gyulai Pál. (Olcsó könyvtár.) 
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pár Kolozsvárról Pestre, majd Bécsbe, végül Badenbe szökik. 
I t t Olivér elhagyott kedvese, Szendrői Vilma, felkeresi az asz-
szony t, hogy leleplezze előtte álnok jegyesét. A lángolóan kezdett 
viszony a badeni években a nő és férfi között elposványosodik, 
a férj zülleni kezd, kártyás lesz, s az asszony csak gyermekében 
talál vigasztalást. Majd visszajönnek Pestre. A férfi egyik barátja 
beleszeret az asszonyba, de mivel meghallgatásra nem talál, a fér
fit bosszúból még jobban belevonja a kártyába és tivornyába. 
Egy szerencsétlen véletlen következtében Artúr kiszabadul a 
tébolydából, betör feleségéhez és csábítójához, megöli Olivért, 
majd maga is meghal. —-A novellának e rövidre fogott meséje is 
mutatja, hogy mennyire tele van szertelen indítékokkal: 
bosszú, őrület, gyilkosság, vad hajszában kergetik egymást. 
A milieu-rajz nagyon levegőtlen, semmi couleur loc le. Látszik, 
hogy írója megfigyelés nélkül rajzolja meséjének külföldi szín
helyét, és a főúri életet és telerakja élettelen vonásokkal. 
Ezek mind nem a későbbi Gyulai sajátságai. De már gyulaiasa 
lelki élet rajzának kedvelése * rt — bár a cselekvény nagyon is 
gazdag fordulatokban — mégis érezni, hogy írója előtt fonto-
sabb a lelkiállapot festése, mint a mese bonyolítása. 

Formája nem novellisztikus. A cselekmény annyiszor kap 
új lökést, annyiszor vált újabb fordulatot, hogy inkább regény
szerű. Különösen a Ba^enben történő rész hat kivonatolt regény
képen. Nyelve már sokkal magasabb fokot mutat, mint az első 
két kísédet : nagyon csiszolt, világos és költői, bár i+t-ott még 
a kelleténél áradozóbb. Gyulainak még előbb át kell mennie 
Kemény Zsigmond hatásán, hogy bírja a szenvedély nyelvét. 
Személyei a legnagyobb indulatok tetőpontján ékesen kiczir-
kalmazott körmondatokban beszélnek. 

E beszély, minden hibája ellenére is, némi figyelmet keltett 
az akkori irodalmi törökben, s az elbeszélésben it t-ott megcsil
lanó elevenségével és stílusának tisztaságával és emelkedettsé
gével meg is érdemelte. 

Következő hosszabb, már szinte a regény terjedelméhez 
fogható novellája Gyuláinak Az arany csináló. A novella nem 
1848-ban íródott, mint némely értekezés még ma is állítja, 
hanem 1847-ben. A tévedés onnan származott, hogy az Unió 
zsebkönyv, melyben megjelent, 1848-ra kiadott afféle propa
ganda kötet volt, mely Magyarország és Erdély egyesülésének 
eszméjét igyekezett a megvalósuláshoz közelebb juttatni . Ha 
valóban 1848-ban jelent volna meg, akkor Erdélyi János nem 
írhatott volna róla a Magyar Szépirodalmi Figyelő 1847* év
folyamában. 

E novella meséje is erősen romantikus. Darvay Ábrahám 
alchimiával foglalkozik, s hogy aranyat tudjon csinálni és magát 
megifjítsa, egy nála rabként tar tot t , fiatal, érintetlen török 
leánynak, Zuleychának, akarja vérét venni. Tabán diák azonban 
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megszökteti Zuleychát és feleségül veszi. Az alchimista babona 
szerint még nincs veszve minden. írva vagyon, hogyha a nő 
.szántszándékkal megöli férjét, ennek vére épen olyan ifjító 
hatású, mint az érintetlen leányé. D rvay most remete öltözet
ben megjelenik Tabán várában és Zuleychát férje ellen izgatja. 
Kapóra jön itt neki, hogy a férje kedvéért keresztény hitre tért 
Zuleycha visszasóvárog ősei vallására, s Darvay épen ebbe a 
felekezeti fanatizmusba kapaszkodva tüzeli Tabán ellen. A lelki 
küzdelemtől végletekig felizgatott Zuleycha szörnyet hal, Tabán 
pedig megöli Darvayt. Az alchimista haldoklása közben azonban 
Tabán és Darvay egy nyakban hordott gyűrűről felismerik egy
mást, hogy ők apa és fiú. Darvay ugyanis nejét egykor hűtlen
séggel gyanúsítván, született fiát kitétette, s ez nélküle, mitsem 
tudva róla, nőtt fel. 

Meséje ennek is szertelen, s a fiatal Gyulai még erősen hatása 
alatt áll az olvasott romantikus költőknek. A féltékenység miatti 
gyérmekkitevés, s az ékszerről való egymásra ismerés Yörösmarty 
Vérnászéxa. emlékeztet ; a zivataros éjszakán, Tabán várában 
remeteköntösben megjelenő Darvay alighanem Kisfaludy Sán
dor Zarándok]'ához járt iskolába (Emberszívnek örvényei.) Sőt 
talán nem tévedünk, ha egy indíték alkalmazásáról még 
Kúthyra is gondolunk. Darvay a legraffináltabb Idszámított-
sággal, egy mesterségesen összeállított bűvös hangi latú kör
nyezet által, egy bódíló int ér ieur útján akarja a még meg nem 
szöktetett Zuleycha lelkét ábrándossá betegíteni. Ez az eljárás 
nagyon emlékeztet a Hazai rejtelmek Márk doktorára, a ki — 
persze más eszközökkel, de lényegben ugyanilyen módon — 
cselekszik az álomkóros, beteg idegzetű fiúval. 

Formájáról ugyanazt mondhatjuk, a mit az előbbi novel
láról. Nem tiszta novella, inkább regényszerűen van megírva : 
Darvay ifjúsága, szóval az előtörténet meglehetősen hosszú, 
Zuleycha lelki harcza pedg — a szerelem és vallás küz
delme — a cselekvénynek mintegy új középpontot ad, s ezzel 
úgy hat, mintha több novella összeforrasztása volna. 

Nagy haladás azonban az előbbi művel szemben, hogy nem 
levegőtlen. írója erősen törekszik korfestésre, s ezáltal valósze
rűbb keretet ad meséjének. Nyelve még nem a későbbi gyulaiasan 
egyszerű, de nem is annyira körmondatos, mint a Férj és nő dic-
tiója. Tárgyához illően tarkán színes, van benne sok keleti 
pompa és romantikus hév. 

Angyal Dávid azt írja róla, hogy itt-ott Kemény Zsigmond 
hatása látszik rajta.1 Nem egészen bizonyos, hogy az Arany
csináló megírása előtt olvasta-e Gyulai Kemény Zsigmond 
Gyulai Pá/ját, hiszen mind a kettő 1847-ben jelent meg. A&ok 
az egyezések, a melyek a kettő között bizonyos kapcsolatra 

1 Angyal Dávid ; Gyulai Pál. Olcsó Könyvtár (1912;) 39. 1. 
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tagadhatatlanul mutatnak, a következők volnának : i . Az alchi-
mista Darvay Ábrahámnak megjelenésében és a tömegre gya
korolt félelemgeijesztő hatásában van valami Farkas István 
asztrológusnak fellépéséből. S hogy a felhevült képzelet ezeknek 
a bűbájosoknak értelmén annyira erőt vesz, hogy ők maguk is 
hisznek mesterségükben, szóval hogy alapjában nem csalók, 
azt Kemény is, Gyulai is kiemelik. — 2. A jellemrajzban 
Keményre emlékeztet, hogy Gyulai már bizonyos komplikáltabb 
lélek ábrázolásra törekszik, különböző érzések harczát festi 
alakjsiban, s a lelki válságokat a kor uralkodó eszméiből fa-
kasz'ja. — 3. T Ián nyelve is mutat valamelyest Keményre. 
A Férj és nő kényelmes körmondatai helyett a belső küzdelmektől 
lihegő, szaggatott beszédet hallunk, a nélkül persze, hogy Ké
ménynek szenvedély festő nyelvét utolérné. 

E novella tárgyának ö> lei ére, arra t. i., hogy Gyulai épen egy 
alchimisfát választ hőséül, talán személyes tapasztalat szol
gált alapul. Gyulai 1843—1845. években Pataky alispán gyer
mekeinek nevelője volt. A gytiimtkeket — maga is tanuló 
ifjú lévén még — a kollégiumban tani ott a, de a szünidőket 
Pa Jakyéknál Deésen töltötte.1 I t t abban az időben egy különcz 
életű ember lakott, ki teljesen beleháborodott az aranycsinálás 
gondolatába. Ez Czakó Zsigmondnak, a drámaírónak atyja 
volt. Gyulai bizonyosan sokat hallott a deési időkben e nagy
eszű, de hóbortos emberről, sőt talán irmerte is. Nem lehetet
len hát az a föltevés, hogy Darvay Ábrahám alakjához az 
első impulzust nemes Czakó János, kir. percept or adta Gyu
lainak.2 

Az Aranycsináló meglehetős hatást keltett . Erdélyi a Ma
gyar Szépirodalmi Szemlében nagyon kiemelte, Gyulai azonban 
elégedetlen volt vele, de a tárgy vonzotta, és á t akarta dolgozni.3 

Költői elveinek változása, h ói jellemének átalakulása azonban 
úgy látszik rövidesen anachronismussá változtatták előtte 
Darvay Ábrahám fantasztikus történetét. 

Gyulai következő novellája, a Három beteg, 1850-ben ké
szült.4 Ez az elbeszélés fordulópont írója fejlődésében. Első nem 
romantikus novellája, és szertelenségek már nem fordulnak elő 
benne ; felfogásában realisztikus, beállításában magamérséklő. 
Rövid meséje a következő : Az öreg konzervatív nemesnek, 
Ócsaynak, fia, Béla, a negyvennyolczadi'i események hatása 
alatt honvédnek áll apja akarata ellenére, és otthon hagyja 
menyasszonyát, Abonyi Júliát is. A fiú távollétében egy sebesült 
honvédtiszt kerül Abonyiék házába, Gábor, ki beleszeret Júliába, 

1 Szász Károly : Gyulai Pál. Vasárnapi Újság 1869. dec. 12-iki sz. 
2 L. Ferenczy Józsefnek Czakó Zsigmond Összes müveihez írt életrajzi 

bevezetését. 
3 L. legifj. Szász Károly idézett czikkében Gyulai levelét Szász Károlyhoz. 
* Megjelent a Magyar Emléklapokban. 1850. 
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de Júlia hű marad vőlegényéhez. Közben a leány himlőbe esik, 
elveszti szépségét, és rettegve gondol visszatérő jegyesére, ki 
bizonyosan kiábrándul majd belőle, és ott fogja hagyni. Béla 
csakugyan haza is jön, de súlyos sebbel : a harczban elvesz
tette szemevilágát. A leány rettegése fájdalmas ölömre válto
zik, Béla hát nem fogja észrevermi rútságát, s a régi arczot 
képzelve maga előtt, boldognak érzi majd magát vele. A két 
beteg tehát meggyógyult, a harmadiknak meg, a távozó Gábor
nak, egy kétes ér tékü flastromot ad Juha, egy tanácsot az életre : 
várni és remélni — szabadon idézve Dumas Monte Christójábó]. 

Ebből a mesevázlatból nehéz 1 isejteni azt a haladást, 
a mit e beszély Gyulai novellái ói műi ödésében jelent. 
Az igazán érdekessé válható összeütközés elől kitér, a meg
oldásban a véletlennek óriási szerep jut, de felépítése, kompo-
zic iója már nagyon sokat mutat a későbbi, a kiforrott Gyulai
ból. A mint az elbeszélő, a leíró, meg a hangulatfestő részek mű
vészi kiszámítottsággal, szinte ritmikus egymásutánban, egy
mást fejlesztve és tiemelve, következnek — az eleddig ismeret
len a magyar novellairodalomban, és írójának mesteri kezére 
vall. Leíiásai : a napnyugta a pusztán, Julia sétája a hervadó 
kertben, egy-egy odavetett vonással nagyon finoman megraj
zolt képek. Alakjai az eddigi Gyulai-novellák személyeinél realisz
tikusabbak, s még a Férj és nő elfinomított Andor szolgája is 
János huszárrá elevenedik. Jellemképei azonban nem annyira 
összetettek, mint az Aranycsinálób n voltak, inkább csak kör
vonalazva vannak, hajlanak a típus féle, de mint ilyenek tel
jesen i-ifogástalanok. 

Kompozicziójában csak Gábor alakját érezzük fölösleges
nek : az ő személyének nincsen semmi hatása a cselekvényre. — 
A befejezés ellen lehet a legerősebb kifogást emelni. Öcsayék és 
Abonyiéxv együtt vannak, mikor a megvakult Béla hazaérkezik. 
Megvakulásáról semmit sem sejtettek eddig, csak azt tudták, 
hogy megsebesült. Az apa és anya fájdalmát nagyon erőtlenül 
mutál ja be Gyulai. 

»— De hát csakugyan vak vagy ? — kérdé a bús anya. — 
Hol vesztetted el szemeidet? 

— De hát miéi t .nem írat tad meg ezt nekünk ? — fakadt 
ki a bosszús atya.« 

Ennyi az egész. E hiba azonban nagyon jellemző Gyulaira. 
Finom érzék el megsejtette, hegy ebben a jelenetben Béla és 
Julia találí ozásá' a 1 ell oss; pontosítania a figyelmet: a többi mind 
esa elvonná az érdé lődést airól, a mi lényeges. A fiatal Gyulai 
még n e u mindig tudja a léle^festés és kompoziczió követelmé
nyeit Összehangolni, s n?gyon jellemző rá, hogy a hol választani 
Is ell, a jáűvész bbiket, a formát választja. 

A novella nyelve már teljesen a későbbi, kiforrott, előkelő 
Gyulai-stlus. 
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Gyulai tehát elbúcsúzott a romantikától, de regényes ösz
töne mintha még egyszer, A vén színészben (1851), visszaütne, 
noh i már nagyon finoman. E novella meséje eléggé ismert ahhoz, 
hogy mellőzhető legyen. Maga a mese, helyenkénti túlzottsága 
mellett is, elég realisztikus, de hangjában megtapadt még 
valami rhapsodikus, valami romantikusan izgatott. Kompozi-
cziója •—különösen, ha a mesében rejtőző nehézséget nézzük — 
valósággal mesteri. Ezt a cselekvényt nehéz volt novellává 
sűríteni. Egy egész élet története lévén, szinte kínálkozik a 
regénynyé szélesítésre. Ezt a veszedelmet azzal kerülte ki 
Gyulai, hogy két összefonódott és egymással küzdő szenvedély 
köré csoportosította ezt az egész életet. Dávidban a szerelem 
és a művészet szeretete az uralkodó vonások. Mint forrának, 
hol egy másnak feszülve, hol kibékülve, végül hogy borít fel 
mindent féltékenységgé mérgesedve a szerelem, hogyan teszi 
tönkre az egész életet — ez a főtéma, ennek áll szolgálatában 
minden, s ennek a küzdelemnek rajza sikerült is. A mire e kor 
íróinak legkiválóbbjai törekedtek, egy alakban több szenvedély 
vegyületét mutatni be, arra jeles példát mutatott Gyulai. Fő
hőse teljesen egyénített vonásokkal van ábrázolva. A többi 
alak azonban, a súgó, az egyes színészkarakterek, Kornélia, a 
műpártoló gróf—bármilyen jól is vannak egyébként ábrázolva — 
nem igen emelkednek ki a tipikus bemutatásból. 

Gyulainak egyetlen novellája ez, a hol a hős e'ejétől végig 
maga beszél hallgatóság előtt. Maguk a hallgató-személyek, 
a korcsmáros, a kicsapott diák, a festett arczú csaplárleány 
csak egy-egy odavetett vonással vannak jellemezve, (csak 
statisztái a vén színésznek !), de a művészi hatás erősíté
sére szolgálnak. Az írónak a novellában többször visszatér az 
a technikai fogása, hogy elbeszélése közben a hős, mikor már 
szinte el is feledkeztünk a hallgatóságáról, egy-egy hirtelen 
megszólításával, megint elénk varázsolja őket. így a hatás ket
tős : nemcsak az elbeszélt történet kap meg bennünket, hanem 
látni véljük a benyomást az Öreg színész közönségén is.1 

Kölcsönzött indítékot nem sokat találunk e novellában. 
Dávid és a gróf végső -párbeszédén érzik valami dumasi 
erős2$akos kiBegyezettség, melyre jellemző az, hogy egymásra 
haragvó, szenvedélyes embereket példálózva, látszólag nyugod
tan, fölényeskedve beszéltet az író, hogy a várakozás feszültsé
gét annál erősebben fokozza az olvasóban. Ezzel a móddal később 
gyakran él — sőt vissza is él — Jókai. 

Gyulainak magának nem hiába volt ez annyira kedves no
vellája. Kompozicziójának és lélekf estesének sikerült voltán kívül 
bizonyosan tárgya miatt is szerette. Gyulai a színész-élet iránt 
kezdettől nagy érdeklődéssel viseltetett. Tudjuk, színész is 

1 Ez a fogás nagyon régi. Már Platón is él vele Pkaidonjéban. 
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akart lenni, s drámai kritikáiban később is mindig bőven kiter
jeszkedik a színész ábrázolására, s a legszaba" os?bb megfigyelés
sel rajzolja az egyes színészek mozdulatait, arczjátékát és hang
súlyát. Da Gyulainak színészi vonzalmán kívül, talán belekerült 
egy-két vonás bátyjának, a későbbi kiváló színésznek, Gyulai 
Ferencznek életéből is. Ez is megszökött az anyai háztól s 
felcsapott vándorszínésznek. A Nemzeti Múzeum Gyulai
hagyatékában megvan az a levél,' melyet szökése után körül
belül félévvel írt anyjának Szabadkáról (1842 decz. 7.) s a. 
színészet iránti rajongásával menti elhatározó lépését. — J e l 
lemző, hogy a régi magyar színészi élet festésében épen 
a színészi hangsúlyozás tekintetében mennyire megegye
zik Gyulai és Arany János. Dávidnak azt mondja Bodáki 
úr, a színigazgató : »Kiáltson egész erejéből: ez a pathosz : 
a szók közepét éfe végét i t t-ott kapja fel, s nyújtsa el érzéke
nyen : ez a sent imental ismus. . .« Arany Bolond Istókja is 
hasonló tanácsot kap, a mikor ezt a szót »kegyelmes« termé
szetes magyar hangsúlylyal akarja mondani : »ott hangsúlyozza 
gyei, a közepét.« (Bolond Istók. I I . E . ) 1 

Gyulai novellaírói működésében az 1853, esztendő egyike 
a legtermékenyebbeknek. Ekkor tervez egy regényt is, mely, 
sajnos, a censura okvetetlenkedése miatt nem jelenhetett meg 
és ezért félbenmaradt. Ügy látszik, folytatásosnak készült, s a 
censura csak a már kész részekkel, s nem az egész regénynyel 
szemben érvényesítette vétóját. A készülő műről Gyulai többször 
ír Aranynak : ír tervéről és ír bukásáról. Arany sajnálja a terv 
kénytelen elejtését, de nérniképen magát Gyulait is okolja miatta. 
Miért nem választott idegen tárgyat s ha már hazai vonásokkal 
is tele akarta rakni, miért nem választott idegen köntöst : akkora 
censura átengedte volna művét. Arany tanácsa nagyon helyes 
volt, de Gyulai már akkor tisztában volt a maga írói irányával; 
már akkor egy komolyan végiggondolt realizmusnak szegődött 
hívéül. A mostani Gyulai képtelen volt már olyanról írni, ami
nek körülményeit, milieujét saját tapasztalásából nem ismeri. 
Inkább engedte hát regényét elpusztulni, minthogy írói hitval
lásából valamit is engedjen.2 Pedig a regény nemcsak azért 
érdekelt volna bennünket, mert benne kétségkívül érdekes alko
tást kaptunk volna, hanem azért is, mert belőle még jobban meg
értenők, hogy minőnek lát ta Gyulai a regény és novella különbsé
gét. Tudjuk, hogy a novella-formát helyes érzékkel mmdig szembe 
állította a regény formájával. A novellára írói praxisából adott 
is kitűnő mintákat, sajnos, regényt nem írt, csak ebbe az egybe 

1 Gyulai fülét színikritikus korában is nagyon bántották az ilyesmik. 
Bulyovszkynét is megrója egyszer, hogy ezt a szót: sirasson, a közepén 
nyomta meg. Dramaturgiai dolgozatok. I. k. 441. 1. 

* Ld. Arany János levelezésének IV. kötetében az 1853. nov. 15., 1854. 
január 16. és 1854. jan. 21. kelt leveleket. 
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kezdett bele Ebből meg csak egy töredék maradt fenn, melyről 
Gyulai maga mondta, hogy »egybe nem végzett regény episodja, 
de mint genrekép elég önálló arra, hogy itt (t. i. a novellák közt) 
helyet foglalhasson.«1 

A töredék ez íme A fösvény halála. A kis epizód Erdélyben 
játszik, a forradalmat követő időkben. Egy meggazdagodott 
fösvény haldoklásáról van benne szó, a ki rokonaiban semmi 
szeretetet nem tud ébreszteni, maga sem szeret senkit, csak egy, 
a házába került kis árva lányhoz, Margithoz, érez valamelyes 
vonzódást, a miért betegsége alatt híven ápolja. A fösvény és a 
halálára váró, vagyonára sóvárgó rokonság rajza kitűnő. Torjai 
Farkas kincse valahova el van dugva, rokonai szeretnék meg
tudni, hová, de az öreg csökönyös ravaszsággal titkolja-előttük. 
A iokonok már arra vetemednek, hogy a magával tehetellen 
beteget kényszerítsék a kincs rejtekének felfedezésére, de a beteg 
még halálos ágyán is megtréfálja őket, és meghal mielőtt elárulná 
a t i tkot. — A főhős alakja mesteri ábrázolás : Torjai Farkasban 
ismét komplikált jellemet, több vonásnak egy lélekben való 
vegyítését kísérletté meg Gyulai. Fösvénység, ravaszság, halál
félelem, ridegség, némi vonzódás Margithoz — ezek a vonások 
vegyülnek benne. A többiek kevéssé vannak egyénítve, külö
nösen Sára, de pár vonással való beállításuk kifogástalan. Egyéb 
tekintetben is alapvető írói elveit követi Gyulai it ten : jelene
teibe, különösen a háláljelenetékbe, több színt vegyít, egészen 
ellentétes hangulatokat kever össze, és nagyszerű tragikomikus 
hatást ér el. Stí usa a kiforrott, tiszta Gyulai-stílus. 

Ugyanebben az esztendőben jelenik megkét novellája, az Egy
szerű történet2 és z. Fannid Egyik sem részesült eddig a megérde
melt elismerésben, maga Gyulai sem vette fel őket későbbi 
novellagyűjteményébe.-Pedig bizonyos tekintetben beszélyírói 
működésének tetőpontját jelenti a két novella és a magyar no
vellairodalom formai fejlődésében elsőrangú fontosságú jelen
ségek, 

y Az Egyszerű történet meséje a következő : Egy öreg kálvi
nista lelkész puritán erjh ölesökben nevelt leánya, Anna, elbukik 
egy nagyúri család nevelőjének karjában. A férfi azután cserben
hagyja és a vidékről elutazik. A leány az apától megértést és 
megbocsátást remél, de apja eltaszítja magától, mire kétségbe
esésében meggyilkolja magát. 

Aligha tévedün>-,, ha a cselekvényen Hebbel Mária Magda-
/^Májának hatását iseressük. Megegyező a két mesében a 1 ányok 
elbukása, a csábi ó hitványsága és hűtlensége, s végül és főkép
pen az, hogy a két apának szigorú, merev erkölcsi elvei kergetik 

1 Vázlatok és képek : A fösvény halálához írt bevezető jegyzet. — Elő
ször a Délibábban jelent meg ily czím alatt : Egy történet napjainkból. (1853.) 

- Szépirodalmi Lapok. 1853. 
3 Nők könyve. 1853. Szerkesztette Szilágyi Sándor. 

• 
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halálba a leányokat.1 A hatást külső körülmények sem teszik 
lehetetlenné. A Maria Magdalénát 1848 augusztusában játszot
ták is a Nemzeti Színházban,2 a Pákhtól szerkesztett Üjabhkori 
ismeretek iára, melynek Gyulai is munkatársa volt, Hebbel-
czikkében a Mária Magdolnát a szerző legkiválóbb darabjának 
tartja s végül a Revue des deux Mondes 1852. évf. nov. 1. szá
mában — szóval Gyulainak Gernyeszegről Pestre költözése után 
és pár hónappal novellája megírása előtt — Taillandier egy 
hosszú czikket szentel Hebbelnek. Tudjuk, hogy Gyulai olvasta 
és szerette a Revuet. A czikk ez íme : Le theatre contemporain en 
Ällemagne s Hebbel tíz darabját — köztük a Maria Magdalénát 
is — bírálja és ismerteti. 

E kis elbeszélés, mind alakjainak jellemzése, mind formai 
tökéletessége tekintetében kitűnő munka. Az egyszerű kálvi
nista lelkész családi életének idillikus csendjébe borzalmas vil
lámként csap bele ez az erkölcsi katasztrófa. Tragikus levegőt 
érzünk, s az összeütközés nagy erővel van megcsinálva. 
Az elbeszélés technikai keresztülvitele is elsőrangú. Három 
személy játssza végig ezt a borzasztó tragédiát, nincs egyet
lenegy epizód-alakja sem, nincs benne egyetlen fölösleges 
szó. Az események rohanó gyorsasággal követik egymást, és 
a tragédia ezzel az összeszorítottságával még csak erősebben 
hat ránk. Semmi henye epizód, semmi fölösleges ár adózás. 
Ez az írói puritánság a legnagyobb forma-készséget követeli 
meg írójától, s eddig a technikai ügyességig nem emelkedett 
Gyulai Pálig magyar novellista, 

Mind a mellett érthető, hogy miért állt a későbbi Gyulai e 
munkájával szemben idegenül. Gyulai realista volt, de realiz
musába később bizonyos tartózkodás vegyült, és irtózott 
az emberi élet telijébe merészen belemarkolni. A naturaliz
mussal harezban állott és nem tar tot ta művészinek. E beszé-
lyében, pedig nagyon erős naturalista elemek is vannak. 
Valóban, Gyulai sohasem ment el a valóság ábrázolásában 
addig a hatálig, a meddig e novellájában, a hol még a szüzessé
gét vesztő leány sikoltását is elbeszéli. 

De nemcsak a művész Gyulai, hanem Gyulai, az ember 
is a maga későbbi fejlődésében más utakon jár, mint a minőt 
ez a novella jelöl. Van ebben a műben valami lázongás a fenn
álló társadalmi rend ellen, a nevelőnek, Téréi Mórnak sza
vaiban, a ki alacsony sorsban született s féktelen ambicziója 

1 Hogy Gyulai főképen az apa kérlelhetetlen erkölcsi elveibőr akarta 
fejleszteni a tragédiát, az nemcsak magából a műből világlik ki, hanem Gyulai
nak a M. Nemz. Múzeum birtokában lévő jegyzőkönyvéből, melybe írói terveit 
jegyezte fel vázlatos szavakkal. Köztük ez fordul elő: »Egy protestáns pap 
házi köre. Bibliai egyszerűség, puritáni szigor.« L. Vértesy Jenő: Gyulai Pál 
írói tervei. Irodalomtörténet. 1912. 1—2. f. 

a Szidon S. Károly: Hebbel és Magyarország. (Philologiai dolgozatok 
a magyar-német érintkezésekről. Szerk. Gragger Róbert. Budapest. 1912.) 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIX—XXXI.* 8 
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egyre beleütközik a társadalom elnyomó és visszaszorító ere
jébe. A későbbi Gyulai épen azért nem szerette az orosz író
kat, mert bizonyos társadalomíelforgató tenden+iát látott 
bennük.1 Nem a következő évtizedek Gyulai Pálja szól az. 
egész novella erkölcsi felfogásából sem. Az író e novellában a 
bukott leány pártján van apjával szemben. Az erkölcsi elvek 
polémiája és problematikus volta szól 1 meg kettőjük vitájá
ban. Mikor az öreg lelkész eltaszítja magától az eléje térdeplő 
Annát, ez így szól: 

— Szentebb, jobb vagy-e a Megváltónál, ki magához emelé a bűnös 
asszonyt, midőn könnyhullatásával öntözé lábait és hajával lörlé meg? 
•— kérdé vádló, szomorú hangon. Szerettél-e valaha igazán engemet, 
hogy most eltaszíthatsz magadtól? Nem örök-e a szeretet és mindent 
áldozó ? A boldogtalan és bűnösre egyetlen sugara sem áradhat ki ? 
Bemocskolhatja-e magát, ha a gyalázat sebét gyógyítja s. a megbánás, 
könnyeit szárasztja föl ? 

— Ne káromold az istent boldogtalan! — kiáltá az öreg, fáj
dalmába merülve és éktelen szavakat mormogott. 

— Te nem bocsáthatsz meg ugy-e . . . Nem . . . nem . . . Hogy 
is bocsáthatnál meg ? Te nem vagy isten, csak. gyarló szolgája — 
gyönge ember. 

A későbbi Gyulai a mindent megértés és mindent megbocsá
tás elve helyett megingathatatlanul biztosaknak látott bizonyos 
morális elveket, a melyeket megdönteni nem lehet, s melyeket 
kikezdeni nem jó. 

Kemény Zsigmond hatása erősen látszik ez elbeszélésen. 
Gyulai később már nem kedvelte a tragikus szenvedélyek 
összeroppanását. Inkább humorba olvasztotta a katasztró
fát, és palettáján a tragédia sötét színeit szívesen enyhí
tette világosabb árnyalatokkal. I t t ;i; ónban igazi kemény
zsigmondi tragédiát látunk : nem a bűnökből, hanem a tévedé
sekből és a meggyökeresedett erkölcsi elvekből kisarjadó 
bukást. Keményre mutat a részletező jellemrajz, a mint Anna 
érzéseit festi elbukása után, ugyancsak rá az érzések hullám
zásának, a maga elhitetésnek, a megnyugtatásnak festése, a 
mint aztán egy hirtelen kitörő kétségbeesés ezt az erőszakolt 
nyugalmat egy szempillantás alatt megsemmisíti — szóval az 
érzések és ész dialektikájának rajza. íme mennyire Kemény 
ábrázolási módja csillan meg ebben a monológban: 

— Hova meneküljek a világ gúnyai és atyám átkai elől ? — 
kiáltá kezeit tördelve — szegény atyám, csak te tudnál megbocsátani. 
Még élni tudnék érted, meghalva a világnak. Hogy éljek, hogy haljak ? 
Szentséges isten, bocsásd meg bűnömet, ájtatos szolgád sem fog késni. 
Az én atyám jó keresztyén . . . 

1 L. Riedí Frigyes: Gyulai Pál. Olcsó Könyvtár (1912) 38. 1. 
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Föl- s alájárt gondolatokba merülve. — Könnyei omlottak, kezei 
imára kulcsolódtak, .haja kibontakozva omlott vállára. 

— De oly nagy-e az én bűnöm — folytatá különös hang
nyomattal — hogy megbocsáthatlan ? Nincs-e irgalom égen, földön ? 
Oh mit vétettem. Szerettem és szenvedek . . . Bűn-e a szeretet, nem 
tisztulás-e a szenvedés ? Én most ismerem az erényt. Érzem, meg tudnék 
szégyenítem minden nőt, kit a világ tisztel, bámul. Ki tud úgy sze
retni, ki ápolná úgy gyermekét mint én ? 

Gúnyosan mosolygott, aztán zokogva kérdé: van-e férjed Anna, 
nő vagy-e vagy leány . . . ha! ha! ha! hogy fogják nevezni gyerme
kedét . . . ? megőrülök. 

T? Ián még a gernyeszegi években készült a Fanni. A Nem-
z t i Muz um Gyu.. i-h gy tékában lévő Bérc y Károly 1< v k i 
1( g ább i rre mut tnak. A Fanni formailag talán még különb 
az Egyszerű történetnél. Egy naiv úrileánynak, Fanninak sor
sát beszéli el, a kinek egész szívvilágát, majd életét is tönkre
teszi egy fiatal embernek, Tolnai Károlynak udvarlása. Tolnai 
hogy bosszút álljon közömbössége miatt Etelkán, s hogy fél-
tékenynyé tegye őt, udvarolni kezd Fanninak. Fanni komo
lyan veszi és beleszeret. De a hiú és kaczér Etelka vissza
hódítja Károlyt, miután vetélytársnőjét kegyetlenül megalázta. 
A leány a csalódásba belepusztul, Károly pedig bűne követ
kezményeitől összezúzva felbontja Etelkával való viszonyát. 

A mese csak ennyi. Valóban talán még jobban megérde
melné az előbbinél is az Egyszerű történet czímet. Jellemrajza 
azonban roppant gazdag és végtelenül finom. A két leány csendes, 
de mély összecsapásának, s Fanni finom harmat leik ének rajzá
ban igazán kitűnőt alkotott Gyulai. A leány lassú hervadása, 
ha talán kicsit a kelleténél szentimentálisabb is, végtelenül 
gyöngéd és megkapó. Egyáltalában, Fanni alakjának rajza a 
Gyulai-arczképcsarnok egyik legsikerültebb darabja. A kik 
Gyulait a halkabb és finomabb lelki rezdülések iránt való érzé
ketlenséggel vádolják, meglepve olvasnák ezt a kar akter képet, 
íme egy finom árnyalat ez arczról : 

Kerülte a magányt, mely bús merengésbe sülyeszté, s kereste a 
társaságot, hol, ha feledni nem is,' legalább szórakozni lehet. Majd. 
visszadöbbent, észrevevén mennyire megtanult tettetni, mosolyog, midőn 
csaknem könny tolul szemére, vidám beszéd foly ajakáról, midőn szívét 
kín szorítja össze. Elgondolta, hogy nem soká hasonló lesz azokhoz, 
kik bút, örömet egyaránt nem éreznek, a mulatságok örvényébe vetik 
magokat, fajdalmok hideg gúnynyá fagy, csalódásaikat ártatlanokon 
bosszulják meg, szíveiket mesterkélten hozzák lázas dobogásba, élnek, 
hogy mulassanak, s mulatnak, hogy unatkozzanak. Elijedt. Félteni kezdte 
bánatát, s Őrizte ama magasztos fogékonyságot, mely a fájdalomban is 
bájt találhat. \ 

8* 
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Hangjában egyetlen kellemetlen vonás a már említett 
érzelgőssége. Fanninak halála is nagyon szentimentális. Lehet, 
hogy épen hangjára volt valamelyes hatással Kármán novellája. 
Mintha a nevek megválasztása is erre a kapcsolatra mutatna. 
Hősnőjét Fanninak hívják, épen úgy, mint Kármánét, hősének 
neve pedig, Tolnai, mintha a Fanni hagyományaiban előforduló 
férfialak csak töredékesen jelzett T—ai megjelölésének volna 
kitöltése. 

Hangjára, talán Kármán, életfelfogására kétségtelenül ismét 
Kemény Zsigmond volt hatással. Mikor Tolnai megtudja, hogy 
az ő könnyelmű udvai lása Fanniban lelki katas trófát idézett 
elő, így sóhajt fel : »Átka életünknek^hogy sem magunkat nem 
ismeijük, sem másokat, és tévednünk kell minden nyomon. 
De Nemesis ismeri mindnyájunkat, s épen úgy megbosszulja 
a tévedést, mint a bűnt. Mi is egyéb néha a bűn, mint tévedés ? 
Korlátoltságunk marionetté-bábjai vagyunk, kikkel a vak sors 
játszik.« A tévedésből és nem bűnből fakadó tragédia, a Nemesis 
mindent ellipró ereje nem Kemény Zsigmond életfelfogásának 
alapkövei-e teljesen? 

Formája azonban egészen Gyulaié. I t t is három személy 
játssza végig ezt a halk tragédiát, a mellékszemélyek nagyon 
ahát térben maradnak, úgyszólván számításba sem j önnek. S ezzel 
a három személyivel egyáltalában nem válik unalmassá, a mi 
annyival csudálatosabb, mert e novella legalább háromszor 
akkora terjedelmű, mint az Egyszerű történet. Alakjai a legjob
ban egyénítettek Gyulai valamennyi jellemképei közül. 

Az 1854-i évben új kísérletet tesz Gyulai a novellaírás terén. 
Népies tárgyú és hangú beszélybe kezd, és megríja a Varjú Ist
vánt. A mű keletkezésének külső körülményei között megemlí
tendő, hogy Csengery és Kemény Zsigmond néplapjában,. A ma
gyar nép könyvében jelent meg. E vállalat keletkezésének törté
netét maga Gyulai elmondja : A forradalom után pár évig az iro
dalom nagyon megsínylette a közönség részvétlenségét. De a 
régi közönség helyére új nőtt, mely a forradalom alat t megszokta 
az olvasást és érdeklődni kezdett az irodalom iránt. Vas Gere
bennek rosszul í i t és rosszul szerkesztett Falusi estéire négy
ezren fizettek, elő. Kemény az. előfizetőkre egész statisztikai 
kimutatást állított össze, és azt hangoztatta, hogy az új közön
séget nem szt.bad a nyeglék és i. léstelenek kezében hagyni, 
hanem a jobb íróknak is hozzá kell fordulni, fgy indítot ták meg 
Kemény és Csengery A magyar nép könyvét. E lapba a legkitű
nőbb magyar tollforgatók írtak, a szerkesztőkön kívül Gyulai, 
Arany, Eötvös.1 

1 
1 L. A Vasárnapi Újság XXV. évfordulóján. (Gyulai Pál:. Emlékbeszé

dek. II. r. 52. 1.) — V. Ö. Csengeri Antal összegyűjtött munkái. 1884. V. k. 
Életrajzi adalékok. 
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Híven a szerkesztő elveihez kerülték a sujtásos, zsíros 
népies hangot, s helyette V lami nemesebb st lust kísérlettek 
meg, mely azért egyszerű, mindenki számára érthető maradjon. 

Gyulai később Varjú Istvánját sem tar tot ta méltónak arra, 
hogy felvegye gyűjteményébe.1 Ha mai ízléssel végigolvassuk 
ezt a novellát, nagyon igazságtalannak érezzük írója ítéletét. 
Látszik, hogy a költő közvetlen közelből, igazán látó szemmel 
vizsgálta alakjait. Gyulai ebben az időtájban Pesten súlyos 
anyagi gondokkal küzdvén, egy időre barátjához, Szilágyi Ist
vánhoz, Kecskemétre költözött, hogy könnyebben tarthassa 
fenn magát. I t t lá t ta meg Varjú István és környezetének friss, 
eleven alakjait.2 

Varjú István uram öregedésnek induló gazdag özvegy 
parasztember. A fiát szeretné Szütsék Marcsájával összeházasí
tani, hogy az úri rokonokkal dicsekvő família révén a maga 
házanépe is emelkedjék. Fia, Miska, azonban Erdősi Erzsit 
szereti, egy züllésnek induló szűrszabó leányát, kinek elszegénye
désében Varjú uram ravaszságának is nagy része van. Az öreg 
Varjú hallani sem akar a házasságról, s a mikor fia mégis makacs
kodik, kikergeti házából. Közben az öreg Erdősi Jeiszsza magát, 
s a korcsmából hazajövet megtámadja Varjút, de elbukik és 
betöri fejét. A különben is roncs-egészségű ember még azon 
éjszaka meghal, Miska pedig mielőtt világgá bujdosnék, elbúcsú
zik Erzsijétől. A magára hagyott Varjú István éktelenül elkese
redik fia konoksága miatt, mérgében annak holmiját boldog 
boldogtalannak szétosztogatja, s aztán egy nagyot gondol, és ö 
maga kéri feleségül Szüts Marcsát. A kaczér és nagyravágyó 
leány szívesen adja kezét az öregedő parasztnak, mert arra 
számít, hogy hamar meghal, s ő mint fiatal özvegy feleségül 
mehet szeretőjéhez, a korhely fél-úr Ladányi diákhoz. A leány 
ravasz anyja pedig keresztülviszi, hogy Varjú Is tván testamen
tumot csináljon, melyben fiát mindenéből kitagadja és egyetlen 
örökösének Marcsát tegye meg. A lakodalom megtörténik. Varjú 
Is tván mélyen talál a pohár fenekére nézni, úgyhogy anászéj-
szakán rosszul lesz, szélütés éri, s többet megszólalni nem tud. 
Attól kezdve a magával jótehetetlen öTeg utolsó ember lesz a 
házában. Marcsa Ladányi deákkal éli világát, Szütsné mindent 
magához kaparít, és Erzsi — ellenségének leánya — az 
egyellen, a k i házához szolgálónak szegődve gondját viseli és 
keresztényi szeretettel ápolja. Az öreg egyszer csak megsejti, 
hogy felesége és annak egész famíliája az ő pusztulására számit, 
Marcsát is rajtakapja a hű lenségen, s ekkor nagy fordulat áll 
be benne. Elkezd Erzsihez vonzódni, és elbujdosott fiát is vissza
óhajtja. Szütsék ellen pedig tomboló dühre gerjed, s átkozza ma-

1 Újabban kiadta a Kisfaludy-Társaság. 1912. 
a L. Angyal Dávid i. m. 43. 1. 
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gát, a miért azt a végzetes végrendeletet megírta. Megváltoz
ta tni azonban nincsen módjában, mert néma, nem értik 
kívánságát. De Varjú Is tván nem az az ember, a ki ne találna 
megoldást a maga akarata számára. Elintézi a dolgot, de amúgy 
varjúistvánosan ! A végrendelet Szütsék házában van, egyszer 
hát, a mikor azok nincsenek odahaza, lopva felgyújtja hajléku
kat , s így a testamentum is odaég. Most már rohamosan halad 
az elbeszélés a végkifejtés felé. Miska is hazajön bujdosásá-
ból, mint kitanult asztalos legény, s ép akkor ér szülőváro
sába, a mikor Ladányi diák még akarja ölni az Öreget. Meg
menti apját s ez boldogan öleli fiát keblére. Szütsék port kez
denek egy új végrendeletért, de elveszítik, sőt az öreget is 
elválasztja a törvény Marcsától, Erzsi meg Miska felesége lesz. 

Ebben a novellában mintha egy ellenkező formai megol
dást keresett volna Gyulai, mint az Egyszerű történeiben és 
Fanniban. Ott az a feladat, mint lehet a lehető legkevesebb 
személylyel egy életbevágó történetet lejátszatni, itt meg arról 
van szó, miképen lehet eleven, tarka milieuvel, egy egész 
embersokasággal mesét bonyolítani ; még pedig olyan mesét, 
mely azért mégse ugorjék ki a novella keretéből, s ne szélesedjék 
regénynyé. Gyulainak épen annyira sikerült az egyik, mint a 
másik. Amott módja volt épen a személyek csekély száma miatt 
részletesebben rajzolni egyet-egyet, i t t összeszorítva, egy-egy 
személyt igazán csak válogatva kiszemelt vonással lehetett 
beállítania. A feladat megoldatott, s ennek a népies elbeszélés
nek majdnem minden személye a legelevenebb igazsággal van 
megrajzolva. Az öreg Varjú István, a kiben hetykeség és ravasz
ság, makacsság és érzékenység, kapaszkodás vágya és parasztgog 
olvcd öss se; a züllött Erdösi, a léha Ladányi irnok, a ravasz 
Szütsné, a kaczér Marcsa, a lágyszívű Kenderesiné és hamar felfor
tyanó ura, a derék, magát minden fordulatban feltaláló Miska, s az 
egész pletykás kisváros nagyszerű képpé egyesül az olvasó szeme 
előtt. Csak mintha Erzsi alakja volna kicsit színtelen : semmi 
más mint jószívű ; az ö lelke olyan, mint az egyhúrú hangszer, 
ezüstösen cseng talán, de hamar unalmassá válik. 

Ez elbeszélés több magyarázója fennakadt azon, s hibának 
minősítette, hogy Varjú István felgyújtja Szütsék házát, hogy 
a testamentumot megsemmisítse. T; Ián Gyulai maga is ezért 
nem vette fel későbbi gyűjteményébe e novelláját.1 Az egész 
történet egyszerű szövetéhez talán rikítónak és borzalmasnak 
érezte ezt a motívumot. A későbbi Gyulainak, a tompító, a 
tartózkodóan realista Gyulainak talán igaza vol ta maga szem
pontjából, de a mai olvasó mélyen igaznak, s nagyon is a fő
alak karakteréből következőnek tartja a megoldást. Épen Varjú 
Istvánra nagyon jellemző, hogy szinte magától értődőnek tartja 

1 L. Angyal Dávid : Gyulai Pál. 
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az ügy ilyenforma elintézését. Benne sok egészséges vonás van, 
de épen nem fehér lelkű ember : hiszen valaha szinte sportsze
rűen hajszolta a betyárokat s j u t t a t t a őket akasztófára, hiszen 
Erdösi birtokait is minden lelkiismeretfurdalás nélkül pörölte 
el a maga számára — mért volna hát épen a testamentum 
dolgában válogatós az eszközökben ? Gyulai nagyon jól lá t ta 
meg ezt a paraszt jellemet, a mikor még a novella legvégén 
is szükségesnek tartja megjegyezni, hogy az öreg ~Varjú 
kaczag örömében, amikor Szüts József házát árverezik. A ki 
Varjú Is tván jelleméből indulva tekinti a dolgot, az nem igen 
fogja deus ex machinának vagy borzalmasba befulladó meg
oldásnak tekinteni a házfelgyújtás indítékát. Az öreg paraszt 
jelleme még biztosabb körrajzot kap általa : olyan ember ö, 
a kiben még a jóság is ferde formában nyilatkozik. 

E novella népiessége néhol nagyon valószerű, néhol azonban 
kicsit finomított. Az alakok nem a későbbi népszínműirodal
munk megfésült szalonparasztjai, de bemutatásukban van 
valami tartózkodás. Beszédjük épen ilyen : tele van tősgyökeres 
magyar szólásokkal, de a nép beszédének ritmusát nem találja 
él annyira, mint Jókai. 

1854-ből még egy érdekes novellát bírunk Gyulait ól. Czíme : 
Jó éjszakát! s a Budapesti Viszhangh^n jelent meg. Legelfeled-
tebb, sehol nem emlí ett munkája ez Gyulainak. Ö maga soha
sem emlegette s bizonyos alább kifejtendő okokból némi joggal 
igyekezett elfelejtetni. Pedig e novella tárgyánál és feldolgozásá
nál fogva is érdekes alkotás. A kurucz korszak letűnte után játszik 
Erdélyben s a régi és új társadalom összeütközését mutatja be. 
Dénes és Boldizsár két erdélyi nemes úrfi, apjukkal együtt küz
denek Rákóczi seregében. Atyjuk az egyik csatában elesik; a 
még egészen fiatal Dénes fogságba kerül és Bécsben, az udvar 
levegőjében nevelkedik. Boldizsár részt vesz a kuruczok többi 
harczában s a szatmári békekötés után is megmaradva nya
kas kurucznak, visszavonul az ősi kastélyba, anyjához, Judith 
nagyasszonyhoz. Az anya épen olyan tüzes magyar, s a régi 
szokásokhoz épen annyira ragaszkodó, mint Boldizsár. A 
Bécsben nevelkedett Dénes egy napon levelet ír anyjának, 
melyben tudatja, hogy megnősült, feleségül vette báró Fal
kenstein Amáliát, egy csehországi főúr leányát, s mivel a csá
szár kinevezte Torda vármegye főispánjának, rövidesen hazatér 
Erdélybe. Judithot és Boldizsárt mélyen leveri a hír : érzik, 
hogy Dénes teljesen lubanczczá vált. Mindamellett nagy pom
pával készülnek az ifjú pár .fogadására s egészen a régi szoká
sokhoz híven öltözve és nagy kísérettől követve mennek eléjük. 
Felejthetetlen jelenet, a mikor a zsinóros, bajuszos kuruczok 
találkoznak a parókás, haj poros németekkel. Judi th nagy
asszony az első pillanatban meggyűlöli menyét, Boldizsár 
pedig elhatározza, hogy öcscsét csúffá teszi és elcsábítja tőle 
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a kaczér fiatalasszonyt. Hazaérve, a vendégekkel együtt lako
mához ülnek, utána tánczolnak, mulatoznak, de a mulatság 
alatt a két fiú heves rn összekap. Bár nyomban kibékülnek. 
Judi th asszony az izgalmaknak betege lesz, s hónapokon át 
nem mozdulhat ki szobájából. A fiatal pár azalatt nagy vál
toztatásokat végez a kastélyban. Teljesen az új ízlés szerint 
alakítanak át mindent, úgyhogy a régi termekre alig lehet 
ráismerni többé. A fiatal asszony észrevéve Boldizsár közele
dését, hasonlóképen játszani akar vele s tervéhez férje bele
egyezésével fog hozzá : szerelmessé akarja tenni magába Boldi
zsárt, hogy így az új szellemhez édesgesse és ő is labancz legyen. 
E két ember azonban addig játszik egymással, míg komolyan 
belé nem szeretnek egymásba. Az öreg Judith asszony mind
erről semmit sem tud. Felépülésekor végigmenve az ősi kasté
lyon, megdöbben a nagy változáson, a mit a termek, bútorok, 
berendezés mutatnak. De még jobban felháborodik, a mikor 
egy óvatlan pillanatban meglátja, hogy Boldizsár megcsókolja 
Amáliát. Egy pillanatig jobban gyűlöli menyét, mint szereti 
fiát s elárulja Amáliát'férjének. Dénes megdöbben, majd azzal 
csitítja féltékeny lelkét, hogy az asszony csak a megbeszélt 
játékot folytatja öcscsévei. Ezalatt a szerelmes pár között életbe 
vágó beszélgetés folyik. Megvallják szerelmüket, de azt is, hogy 
kezdetben mindkettő csaK játszani akart a másikkal. Erre a 
vallomásra kételkedni kezdenek egymásban, különösen Boldi
zsár gyanakszik Amáliára. Az asszony, hogy megnyugtassa, 
megígéri, hogy éjjel beengedi szobájába. Jöjjön, a mikor akar, 
csak este a vacsora után, búcsúzzék tőle e magyar szavakkal: 
Jó éjszakát ! (T. i. társalgásuk különben francziául folyik.) 
Judith nagyasszony az izgalmaktól újra ágynak esik s haldok-
lani kezd. Dénes, a ki a megbeszélt jelszót kihallgatta, még 
mindig reméli, hogy a légyottra ő is hivatalos lesz, hogy 
együtt nevessen nejével a felsült Boldizsáron. A végzetes jel
szó azonban elhangzik, a nélkül, hogy a férjet az asszony a 
történendőkről felvilágosítaná. A légyottra mindkét szerel
mes készül, de az eredeti szándék mindkettőjük szívében oda 
módosul, hogy belátva érzelmük esztelenségét, szakítani fog
nak, s e találkozás a búcsú találkozása lesz. A férj azonban 
már határozott : a légyott elől kocsira ülteti nejét és visszaküldi 
Bécsbe, majd Amália helyett ő jelenik meg felesége szobájá
ban. Belépő fivérével kardra kapnak s csak az ágyból felván-
szorgó anyjuk sikoltozására hagyják abba a tusát. Az anya 
karjukban hal meg. E jelenet u tán a két testvér egymást 
évekig kerüli. Egyszer végre Dénes magához hivatja Boldizsárt 
s kéri, hogy nősüljön meg, mert családjok kihal. Boldizsár meg
ígéri s elválásukkor így búcsúzik : Jó éjszakát ! E szóra a fel
toluló emlékek miatt Dénest szélütés éri és meghal. Boldizsár 
megnősül és családot alapít. 
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E novella megértéséhez és megbírálásához okvetetlenül 
szükséges keletkezésének és megjelenésének külső körülményeit 
figyelembe venni. Mikor Gyulai e novella írásába belekezdett, 
még nem volt teljesen tisztában composi+ió jávai és megoldá
sával s főképen nem terjedelmével. Az első közlemény a Buda
pesti Viszhang 1854. évi. 19. számában jelent meg s az egész 
mű 17 számon keresztül folytatódott. Daczára e nagy terje
delemnek, mindjárt a 2. közlemény jelenti, hogy vége követ
kezik. Ugyancsak ezt jelentik a 3., 4. és 5. közlemény is. A 6. 
u tán a szerkesztő csillag alatt ezt veti : »Közben jött akadá
lyok oly gyakori megszakítást kívánván, elnézést kérünk azon 
reményben, hogy a gyönyörű beszély úgy is kiváló érdekkel 
bír.« A 9. végén zárójelben ez van : (Bizony nem tudjuk vége 
lessz-é ?), a 10. végén : (Tán vége lesz.), a 11. végén egy kérdő
jel, a 12., 13., 14., 15. végén ismét az, hogy folytatása követ
kezik. Látszik, hogy a téma folyton nyúlt az író keze alatt s 
a 17. közleménynyel is csak azért szakadt vége, mert ez volt 
az évfolyam utolsó, decz. 31-iki száma s a szerkesztő nyilván 
nem akarta, hogy átnyúljon a következő évre. 

A novella e kínos megnyúlásáról Arany így ír Tompának 
1854 nov.-ben : »A haldokló Viszhangra az a legújabb viccz, 
hogy megszűnik ugyan, de azért a Gyulai beszélve folyt at -
tátik benne.« (E vicczet alkalmasint P^kh csinálta).1 

A beszély e tervezetlensége csakugyan erős aránytalan
ságokat okozott. Különösen a vége elnagyolt. Az egész, külön
ben is kicsit erőltetett megoldás rövid másfél lapon van elin
tézve. Látsz'k, hogy az írónak még sok mondanivalója lett 
volna, de technikai okok a hirtelen való befejezésre kénysze-
rítették. — De egyéb baj is van. A mű keretes. A történetet 
a régi nemesi család egyik grófi sarja beszéli el az írónak. Az 
egész műre jellemző aránytalanság a kereten is látszik. Lassan, 
kényelmesen előkészített elbeszélés után a vég egy rövid mon
dat : Eddig tar tot t barátom elbeszélése. 

Ez az elsietés s az egésznek szerkezetén végigvonuló ötlet
szerűség nagyon kínos lehetett a pontosan szerkesztő Gyulainak. 

A befejezés ez elnagyoltsága és a meseszövésben mutat
kozó aránytalanságok ellenére is jeles mű e novella. Ismét a 
kevés főszemélyt szerepeltető formára tér vissza Gyulai. A nagy
asszony, a két férfi és Amália az egyedüli jelentékeny alakok. 
A többi, a szolgák, a vendégsereg; a nagyasszony frajai, a két 
házi pap, Amália törpéje csak kísérői a cselekvénynek. Ez a 
négy főalak azonban erősen egyénített vonásokkal van jelle
mezve. A régi állapotokba gyökeresedett nagyasszony méltó 
női előképe Radnóthynak. De összetettebb jellemű emennél. 
A fiaihoz való szeretet, a menye iránt való gyűlölet, konzer-

1 Arany János hátrahagyott levelezése I. k. 368. 1. 
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vatív haj'andósága és politikai érzései valami erősen fgyéni 
összetettséget adnak jellemének. Amáliában számító kaczér-
ság, színészkedő képmutatás, és az első, igazi szerelem győzel
mes ereje tusáznak. Boldizsárban a vad kurucz egyenesség 
különös módon vegyül szerelmi harczának ravaszkodásaival. 
A gyönge karakterű Dénesben emelkedési ösztön, társas haj
lékonyság, férji engedékenység és féltékenység egyesülnek. 

Éz erős egyénítésen, különböző, egymással vitázó voná
soknak egy lélekben vegyülésén ismét lehetetlen észre nem 
venni K< meny hatását. A későbbi Gyulai tompább színekkel 
festett Öss ehangoltabb jellemeket. De keményi vonás még a 
szinte pillanatról pillanatra változó kedély hangulat oknak szinte 
röptükben való megrögzítése. Gyulai ábrázolása később egy-
egy lelkifolyamat szögleteit egyenesebb vonalúvá stilizálta 
át. Kemény hatására mutat , hogy a két szerelmes vágyódá
saiban nem mellőzi az érzékibb motívumokat sem. Keményre 
vall a bűn és erény határvonalainak elmosása, e határok bizony
talanságának éreztetése. Kemény hőseinek lelkében is egy-
egy lelki megrezzenés gyakran átjátszik a bűntől az erénybe 
s viszont emebből amabba. Boldizsár és Amália is »egymás 
vesztére törve úgy vágytak boldogítani egymást, s a két bűnös 
szív jobbnak, nemesebbnek érezte magát egy új bűn küszöbén«. 

Általában e novellájában is merészebb kézzel markol 
Gyulai az emberi érzések démonibb mélységeibe, mint a későb
biekben. Meglátja, hogy egyes perczekben Boldizsár szerelme 
nem egyéb, mint gyűlölet testvére iránt s a nemeslelktí Judi th 
nagyasszonyt is rajtakapja, hogy — röpke pillanatok-a bár — 
jobban gyűlöli menyét, mint szereti fiait. A szenvedély is lihe-
gőbb, szaggat ott abb nyelven szólal meg mint későbbi novelláiban. 

A Jó éjszakát! ez. novellának korfest ői részeiben Gyulai 
forrása. Apor Péter Metamorphosis Transylvaniaeje. A ruház
kodás, étkezés, tánczok, egyes szokások mind kimutathatóan 
Apor kedves művére mennek vissza. Gyulai már 1854 elején 
kéri Aranyt, hogy mondja meg Szilágyinak, küldje meg neki 
Apor kéziratát. »En most két rövid beszélykén dobozom s 
azért van szükségem reá.«1) A másik beszélyke úgy látszik terv 
maradt, emez meg elég hosszú »beszélyke« lett. 

De bár a korrajz Apor nyomán pontos és hű, mintha vala
mit belelopott volna Gyulai a kuruezkor utáni idők napjaiba 
a forradalom utáni Erdély állapotaiból. Az egyes famíliák elhe
lyezkedése az új viszonyok közt, vagy nyakas megmaradásuk 
a régiben s az új és régi szellemnek bonyolult és' lappangó fél-
küzdelme-félösszebékélése — ezekről úgy érezzük, hogy a 
szerző saját szemével lát ta őket abban az időben, mikor Gtrnyé-
szegen Teleki Domokos gróf t i tkára volt. 

1 Arany János levelezése II. k. -37. 1. 
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Ebben az évben még egy kitűnő jellemábrázolással gazda
gította Gyulai a magyar irodalmat, Gidófalvi Jancsó Pálnak, 
Az-első magyar komikusnak rajzával. Nem szoros éi telemben vett 
novella ez, jellemkép inkább, s formájára mintegy közép a tudo
mányos értekezés és a művészi alkotás között. Szerkezete, beál
lítása az íróművész rendező kezére mutat, a jellem-és életrajz 
pedig beillik a magyar színészet tört énét egyik fejezetének. — 
Gyulai humora ebben a művében a legidtűnőbb éslegzavartala-
nabb. Soha annyi melegséggel, annyi fájdalmas derűvel, annyi 
dédelgetéssel nem vette körül egy másik alakját sem. Gyulainak 
az öreg komikus iránt érzett nagy rokonszénvén kívül mintha 
régi szerelme, a színészet Múzsája is ihletet adott volna e munka 
megírásához. 

Ennek a féltudományos, félművészi munkának formája 
ta lán ismét Kemény Zsigmondra utal. Kemény nagyszerű jel
lemképei a Kél Wesselényiről és Széchenyiről ez idő tájban jelen
tek meg (1851). A tudományos anyagnak ilyen költői beállítá
sára ezek adh ttak példát Gyulainak, s talán úgy fogha-ijuk 
fel Az első magyar komikust mint genre-szerű és humoros ellen-

. képét Kemény tragikussá mélyített jellemábrázolásainak. 
Az 1856-iki esztendő egy novellát hoz Gyulaitól, a Glück-

Szerencse urat. A hős úgy látszik valóban élt. Gyulai berlini tar
tózkodása alatt találkozott vele, különös milieuben. A Ber
linbe szakadt magyar iparosok köre mulatságot rendezett s meg
hívták rá Gyuláit is. Ennek a mulatságnak lefolyását írja le, 
középpontjában Szerencse úrral és ennek élete történetével. 
Ez a Szerencse valaha Kecskeméten szűcs-mesterséget folytatott. 
Mikor kikerült Berlinbe, Glücknek nevezte magát. De nemcsak 
a neve változott meg. Ez a kis tömzsi, nyakas magyar, német 
feleségének kormányzása alatt engedelmes papucshőssé vedlett 
át . A mulatság alatt az íróval együtt félrevonul egy szögletbe 
s elmondja élete történetét. Beszédközben kicsit mélyen talál 
a pohár fenekére nézni, lassan becsíp, kitör belőle a magyar vir
tus, fellázad felesége zsarnoksága ellen, s a bálban skandalumot 
csinál. HazavisziK, s ot thon kijózanodva, újra engedelmes férj 
és békés alattvaló lesz. 

Ez a-munka nem annyira mesére komponált novella akar 
lenni, inkább milieu- és jellemrajz. Glück-Szerencse úr ugyan bő
beszédűen mondja el élete folyását, de érezzük, hogy az írót nem 
a történet érdekli elsősorban, hanem a beilini magyar típusok, 
ennek a német-magyar mulatságnak levegője, s az egyes genre-
szerű alakok beállítása. A főalak valósággal virtuóz bemutatás, 
minden szava jellemző, minden mozdulata találó ; kitűnő a foko
zatos lerészegedés rajza, a mint a jámborrá szelídített magyar 
egyszerre csak betyárkodni kezd, mintha odahaza valami csár
dában volna. A főa ak mellett röviden, de igen találó vonások
kal vannak bemutatva a mellékszemélyek is. 
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A végén, a mennyire az akkori censura megengedte, némi 
politikai tendentia is meghúzódik. Az író elgondolkozik : »vajon, 
ha a kecskeméti ember is így elmüvelődhetik, mit remélhetünk 
még; ha egy asszony is így elei vilisálhat egy szilaj magyart, mi 
lesz belőlünk, kiket annyi tudós és vitéz férfiú vett gondjai alá«. 

Gyulainak legnépszerűbb novellája, az Egy régi udvarház 
utolsó gazdája, 1857-ben jelent meg. Meséje ál talában ismert, 
elmondása hát fölösleges. 

Riedl szerint van valami kapcsolat ; Toldi estéje és e novella 
között. »Itt is a hhnyatlás epicumát látjuk.«1 A kapcsolat, sőt 
a valószínű hatás még nyilvánvalóbb, ha a hanyatlásnak nem 
epikumát, hanem.humorát tekintjük. A hanyatlásnak, a meg
változott világba való illeszkedni nem tudásnak, szóval a Toldi 
estéjének humoros alapeszméjét látjuk i t t modern témában ismé
telve. Gyulait különben is vonzotta a humor, probléma volt 
előtte, és számos alakjában kísérletté meg a komikumnak ezt 
a mélyebb és a komolylyal vegyültebb fajtáját. Az előszóban 
ezt mondja : »Maga a tárgy nem lévén se tisztán tragikai, se tisz
tán komikai, hangulatom is némi búskomoly humorba olvadt.« 
Ez a humoros vonás fájó mélasággal vonul végig a munkán, és 
valami különös varázst ad neki, épúgy mint Toldi estéjének. Csak 
az a baj, hogy a Régi udvarház költője — milyen különös 
ezt a művészi elökelőségű Gyulairól mondani! — néha alacsony 
eszközökkel akarja erősíteni ezt a humoros hangot. Mikor Rad-
nóthy összetűz sógornőjével, az ezredesnével, rálép az asszony 
kis ölebének lábára, mire az visítani kezd, az asszony meg a saj
nálkozástól ájuldozik. Nyilvánvalóan túlságos groteszk, sőt 
gyermekes vonás ! S mintha nagyon ügyes ötletnek találná az 
író, nem átallja változtatott formában még ismételni is. Rad-
nóthy alakjában, humoros fellépésében sokkal mélyebb a pathos, 
semhogy ilyen rikító eszközzel lejjebb szabad lett volna szállí
tani. Toldi estéjében ilyen zavaró eszköz nem támogatja (?) 
a humoros hatást. 

Az egésznek humoros hangján kívül még egy egészen mellé
kes kis vonás is Arany műdére emlékeztet. Mikor a novella ele
jén az öreg István huszár sehogy sem tud gazdája kedvére visel
kedni, s a kellő szót sehogy sem tudja eltalálni, ez a vonás Toldi 
és Bencze jelenetére emlékeztet. 

A másik magyar író, a ki hatással volt e novellára, ismét 
Kemény Zsigmond. Gyulai őszintén megvallja a bevezetésben, 
hogy Keménynek egy 1853-ban megjelent politikai cziKKe 
nagyon részes volt a főszemély jellemének kialakulásában. 
E czikkben Kemény a magyar ideolog hazafiak ellen fordul, kik 
a tények előtt behúnyjáK szemüket, s józan lelki tehetségük való
sággal elsatnyul az új világ észre nem vevése miatt. De mintha 

1 I. m. 38. 1. 
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Kemény Zsigmond nemcsak a főszemély általános jellemére, 
hanem a mese egy motivumára is hatással lett volna. Radnóthy 
aligha támadná meg fegyveres csapattal egyik birtok-bitorló 
curialistáját, aligha válnék már-már szinte a magyar Michael 
Kohlhaps-szá, ha Kemény Zsigmond annyira ki nem élezte volna 
az öreg Wesselényi életrajzában a gorbói gróf ellen intézett fegy
veres támadást. Valóban Wesselényinek ebben az anachronis-
tikus és humoros hatású hadjáratában mintha Radnóthy vál
lalkozásának példaképét látnók. 

Azonban mindé hatás és a humornak itt-ott rikító volta 
nem. akadályozza a mü igaz élvezetét. A főalak annyi találó 
vonással, olyan méla fájdalom.m.al, annyi szeretettel van raj
zolva, hogy minden olvasót meg kell kapnia. Radnóthy tipikus 
magyar, de épen elég egyéni vonással felruházva ahhoz, hogy 
eleven'nek érezzük. A többi személy egy bizonyos közép a típus 
és egyén között, csak István huszár alakja mosódik kicsit hal
vány faj képpé. 

Riedl méltán emeli ki a pusztuló ház finom rajzát, azt a 
csudálatos megjelenítő, elképzeltető módot, mely ezt a leíró 
részt olyan megkapóvá teszi. (II. fejezet vége.) Ez a rész való
ban a legszebb lapok közé tartozik Gyulai müveiben, és épen 
nem szolgál kisebbségére, ha igen halkan, igen finoman 
Dickens leírásainak hatását érezzük rajta. 

Az egésznek felépítése, kompozicziója nagyon érett, nagyon 
kiforrott. A régi értelemben felfogott novellának szinte iskolai 
példája lehetne. Egységesre szorított eseménysor, minden a 
hősre, mint középpontra irányul, semmi fölösleges személy, 
semmi epizód, semmi henye kitérés. S a mint az egymásra 
következő részek egymást fejlesztik, a mint a főalak jellemét 
egyre jobban érlelik m.eg a hanyatlás, a végső összeesés, a teljes 
elhagyatottság felé, a mint ezt a folyamatot külső körülmények, 
a milieu színe és az elbeszélés hangja kíséri — mindez művészi 
tudatossággal, és mégsem erőszakoltan és mesterkélten van 
keresztül vi ve. 

A Régi udvarház után nagy csönd következik Gyulai novella
írói működésében. Hat évi szünet. Ez alatt az idő alatt végké
pen kiforr Gyulai világnézete, és a művészetről vallott elvei is 
szilárd, többé már nem. változó alakot nyernek. Ennek a meg
változott, erősen lehiggadt iránynak képviselője az 1863-ban meg
jelent Nők a tükör előtt. Keretes novella, a milyen kompozic ióra 
aránylag kevés példa van a magyar irodalomban. Az író betegen 
üldögél pari si lakásán és haza gondol. Egy látogatója, egyik 
franczia barátja, a nőkre tereli figyelmét, és azt találja mondani, 
hogy mennyivel jobban ismernők a nőket, ha abban a pillanat
ban lophatnók meg őket, a mikor tükreik előtt állanak. A tükör 
a nőnek nemcsak testét tükrözi vissza, hanem lelkét is. A lázas 
beteget megkapja ez a gondolat, elszunnyad és álmában sorra 
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látogatja magyarországi nöismerőseit, még pedig tükrük előtt. 
Látjuk az öregedő asszonyt, ki attól fél, hogy kedvese elhagyja, 
látjuk a rokonainál neveli edett elnyomott árvaleányt, a házas
ságában csalódott asszonyt, a franczia nyelvmester hiú és naiv 
leányát, a tehetségtelen 1 öltőnőt, Arpádinát, a szerelem nélkül, 
pénzért férjhez menő leányt, s végül a költő ideálját, az egy
szerű, kedves, házias Marit. 

Gyulai e novellája meglehetősen népszerű volt. Elrendezé
sének tiszta, világos volta, az egypár találó vonással odavetett 
női típusok könnyen érthető beállításával meg is érdemelte ezt 
a népszerűséget, de a mai ízlés kevésbbé frissnek, kevésbbé 
önkéntelennek érzi, mint Gyulai előbbi alkotásait. Az álom fan
tasztikumából semmi sincsen benne, s az egyes képek közötti á t 
menetek — egynek kivételével — nagyon vaskosak és nagyon 
kiokoskodottak. A női alakok rajza körvonalakban jól van 
keresztül vi ve, de írójuk túlságosan típusokká szűrte őket, már 
pedig bonyolult, problematikus jellemeket csak egyénítve lehet 
igazán elevenen bemutatni. Az a benyomásunk, hogy Gyulai 
nagyon leegyszerűsítette magát, s képzeletével szemben nagyon 
is pedállal dolgozott. 

De nemcsak íróművészete, hanem erkölcsi felfogása is túl
ságos józanná, mindent könnyű egyszerűséggel elintézővé vált. 
Valaha megdöbbentette a Nemesis, lesújtotta és szent borza
lommal töltötte el — most ez a Nemesis jóviseletű és megnyug
tató lett, s engedelmesen illeszkedik a jó Isten világrendjébe. 
»Szegény asszony — mondja egyik alakjáról — sajnállak, de 
megnyugszom sorsodon. Mi volna az élet, ha az emberi dolgokban 
nem látnók mindenütt az erkölcsi kényszerűség nyomait, ha 
mindjárt a Nemesis alakjában, ellenünk fordítva is ?« 

A novella különben tele van czélzásokkal a korabeli 
irodalmi viszonyokra. Kapnak itt vágást a költőnők, a 
divatlapok szerkesztői, Jókai, sőt még az akkor már halott 
Szemere Pál is.1 

Utolsó novellája Gyulainak az Egy anya czímű. 1866-ban 
jelent meg. Egy paedagogiai problémát mutat be. Egy özvegy
asszony túlságos óvatosan, féltő gonddal neveli egyetlen fiát. 
A fiú épen a nagy féltés miatt gyenge ellenálló képességű lesz. 
Egy alkalommal meghűl és belehal. 

E novellának kompozicziója annyira egyszerű, hogy e tekin
tetben már tovább nem is lehet menni. Ez a józanság és egysze
rűség azonban, a mi a Nők a tükör előtt álom-tartalmával annyira 
ellentétben volt, ide inkább illik. Hangja nagyon finom, elmon-

1 Nincs megnevezve, de rá lehet ismerni az öreg költőre és kritikusra, 
»ki egy félszázad óta mindig a fiatal irodalommal tart s nincs egyetlen újabb 
tehetség, a kit ne ő szentelt volna fel csókjával vagy ölelésével«. — V. ö. 
Gyulainak Szemeréről való nyilatkozatát: Hatvány Lajos: Gyulai Pál estéje* 
(Nyugat könyvtár. 9. sz.) 20. 1. 
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dása nagyon megható. Alakjai közül azonban egyik sem él igazán, 
s különösen a két szolga mosódik valóságos patronná. 

Gyulai ezzel a két novellával befejezte beszély írói műkö
dését.1 A műfaj maga továbbra is élénken érdekli, de már csak 
mint kritikust és aesthetikust. A novella lényegéről és formá
járól később is ír nagyon találó és mélyreható megfigyelése
ket, de újabb alkotásai e téren nem termettek. 

3. 
Lássuk most már, hogy mit jelentenek Gyulai novellái a 

magyar beszélyirodalomban, hogy viszonylanak az irodalmi 
környezethez, mit fejlesztett tovább írójuk, szóval: mi az ő mű
ködésének értéke e téren. 

Gyulai eíső novellái osztoznaK abban a hibában, a mely jel
lemzi az e Korbeli irodalmat. Ezt maga a finom érzékű Gyulai is 
meglátja. A Férj és nő és az Aranycsináló megírása után számot 
vet magával, és bevallja, hogy formájuk nem novellisztikus, 
hanem regényszerű. »Nő és féljem gyakorlat és reminiscentia 
volt, regényi felfogással és erőszakolt alakkal. . . Aranycsiná-
lómban is elkönnyelműsködtem a dolgot... érzem, hogy belőle 
érdekes regényt dolgozhattam volna . . .« 2 Későbbi novellái 
azonban egyre tisztább mű lakot mutatnak, és felfogásuk, beál
lításuk, szerkezetük egyre mintaszerűbbé válik. Áz Egy szerű tör
ténet és Fanni alig pár alakkal játszat le egész életre ható törté
netet, a Varjú István és Egy régi udvarház utolsó gazdája pedig 
több személyivel, tarka miíieuvel sem esik abba a hibába, hogy 
regénynyé szélesedjék : mindig érezzük bennük a vezető fonalat, 
mindenhol halljuk a vezér motívumot. Később ez a szigorú kom
ponáló képesség bizonyos mesterkéltséghez s túlságosan leegy
szerűsített vonalakhoz vezeti, úgy hogy itt-ott már-már szín
telenné vagy nagyon is kiokoskodottá válik. A Nők a tükör előtt 
szerkezete fölötte kipéczézett, az álomtartalommal nem jár 
együtt semmiféle álomszerű fantasztikum ; nagyon csinált, és 
úgy hat, mintha az egyes felvonások közt a színházban, a füg
göny mögül kihallanók a színházi díszítők kalapácsolását, a 
díszletek tologatását. Az Egy anya kompozicziója kifogás
talan, de annyira tudatosan mesterkélt és letompított, hogy 
már-már érdektelenné válik. 

1 Még akart egyet írni, a mint Nagy Péterhez (írói álnevén Belényesi 
Gábor) intézett 1875. júl. 23.-Í leveléből látszik, de nem készült el vele. »A 
következő számban Kemény Zs. egy kevéssé ismert beszélyét közlöm.. . azután 
Zsák Mór jő, azután magam írok egyet, ha valahogy sikerülne, ki is adom az 
új -esztendei számban. . .« Szabó Péter : Nagy Péter levelezéséből, (Erdélyi 
Múzeum 1911.) 

• Legifj. Szász Károly: Gyulai Pál leveleiből. Irodalomtörténet. II. évf. 
1. füzet. 
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Gyulai ezzel a szigorú műgonddal felette áll kora vala
mennyi magyar novellistájának. Technikai ügyességben Jókai 
felülni Íja, a jellemfestés mélységében mindvégig úgy viszonylik 
Keményhez, mint a tanítvány a mesterhez, de szerkesztő gond
ban, formától élyben ö az első. A kisebbek még kevésbbé mér
hetők hozzá. Bérczy Károly, Kúthy, Jósika, és a tagadhatatla
nul könnyed Degré csak épen bizonyos csoportosításig viszik, 
Pákh Albert, Beöthy László meg épen örökösen pongyola szer
kesztők maradnak. — Gyulainak ez a nagy komponáló ereje 
nem maradt hatás néli ül. Az ö példája számtalan láthatatlan 
csatornán keresztül megy át az irodalmi gyakorlatba, s hogy a 
novella teljességgel felszabadul a regényszerű elgondolás és ábrá
zolás ílól, az elsősorban Gyulai érdeme. 

Gyulai novelláira jellemző, hogy cselekvény és milieu-festés 
teljes összhangban van nála. Ez nem olyan magától érthető, mint 
első pillanatra látszik. A negyvenes évek prózaíiói gyakran pusz
tán milieufestésre szorítkoznak :- vagy minden mese nélkül vagy 
nagyon is háttérbe szólított cselekménynyel. A fresco-képek, a 
genre-rajzok, jellem- és életképek igen divatosakká válnak s 
igen sok gyenge alkotás mellett (ide tartoznak Lakner, Bernát, 
Lauka müvei) mutatnak pár sikerült művet is. Különösen Nagy 
Ignácz maró szatirájú és keserű humorú rajzai s Pákh Albert 
csendesebb, szelídebb beállítású életképei sikerültek. Ennek a 
cselekvénynélküli milieu-fest esnek természetesen épen úgy 
megvan a maga művészi jogossága, mint az esemenyes novellá
nak. Csak az a baj, hogy a fresco- és életképek írói sehogy sem 
találják el a megfelelő formát. Kompozicziójuk laza, ötletszerű, 
az alaptónust, a levegőt nem éreztetik megfelelő egyenletességgel. 
Igaz, hogy a legnehezebb írói feladatok közé tartozik, s nem 
csoda, ha ez a cselekménynélküli milieu-festés csak a legújabb 
irodalmunkban kapott művészi formát. 

Ez a széles környezetrajz azután behatol a negyvenes-ötve
nes éveknek mesére alapított novelláiba is. így pl. Degrének 
van egy pár beszélve, a hol a milieu túlteng. Ilyen a Pesti uracs 
története, a melyet különben maga is életkép-nek nevez, ilyen 
különösen az érdekes Egy fényes házasság, a hol egy pesti ház 
van jellemezve lakóival együtt.1 Bérczy Károlynak Egy fürdői 
évszak 2 és Egy tiszai gőzösön 3 czímű beszélyeiben is a környezet
rajz az uralkodó elem.. 

Gyulai kitűnő milieu-rajzoló. Milyen tökéletes képét kapjuk 
Varjú Istvánban a pletykás parasztváros nak, milyen találó voná
sokkal van rajzolva a Régi udvarházban a Bach-korszak Erdélye, 
s a Vén színész rhapsodikus elbeszélésén hogy keresztülcsillog 
a magyar színészet gyermekkora ! De e novellákban a milieu 

1 Degré Alajos novellái. I. és II. k. 
9 Élet és ábránd. (1852.) I. k. 
* Világ folyása. (18&.) I. k. 
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mindig a cselekvényen sugárzik keresztül. Egyedül a Glück-
Szerencse úron érzik, hogy pusztán a milieu, s a fő-Jak 
genre-szerű bemutatása kedvéért íródott. Az azóta fejlődött 
magyar író-művészet bizonyosan meg tudta volna alkotni ezt 
a rajzot cselekvény nélkül is művésziesen, s nem lett volna rá 
szüksége, hogy a hős élete folyását per longum et latum közölje 
velünk, de Gyulai még kénytelen a környezetrajzot mesére fel
fűzni, hogy az egymás mellé rakott színek szét ne essenek. S ha 
épen emiatt e novella technikáját elavultnak is érezzük már, 
«gyúttal szerzőjének nagy komponáló erejét is el kell ismernünk, 
mikor a korabeli megszerkesztet len, lazán széthulló életképek 
és milieu-rajzokkal szemben ennyire hangsúlyozza az egység 
követelményét. 

Az akkori magyar irodalom egy másik problémája volt a 
realisztikus ábrázolás. Láttuk, hogy az egykorú irók mennyire 
törekszenek erre. Majdnem mindnyáj an a romantikából nőnek ki 
és a realizmus felé haladnak. Ez a realizmus eleinte naiv és primi
tív módon nyilatkozik, de a félszegségek rövid egy évtized alatt 
lecsiszolódnak. A romanticzizmus még gyakran felüti fejét, de 
a valószerű ábrázolási mód egyre erősbödik. Kúthy novellái 
mutatják legjobban a romantika és realizmus vegyületét, de a 
legtöbbször realista szemmel látó Degrében és Bérc yben is még 
nagyon sokáig visszhangzik a romantika. Hogy Jósika és Jókai 
novelláin mindig érzik valami belőle, az íróik egyéniségéből köny-
nyen érthető. Gyulai első novellái teljesen a romantika, hatása 
alatt állanak. Két ifjúkori kísérletén kívül a Férj és nő és az 
Aranycsináló esnek e korszakba. A Három beteg és A vén színész 
mutat még i t t-ott romantikus visszaütést, de mindkettőnek 
alaphangja már erősen reális tikus. 

A magyar realizmus — ezt jól tudjuk -7* csak igen későn, 
inkább csak jóval a kiegyezés után csap át a naturaliz
musba. E korban még eléggé tartózkodó marad. De mintha 
már i t t is nyilatkoznának bizonyos naturalista tendentiák. Nagy 
Ignácz Szunyó gokja, i t t-ott a Magyar titkok is, Beöthy László 
egy-két novellája erősen hajlik feléje, s Kúthy Lajosban meg
találjuk már az impassibilitére való törekvést is, az aprólékos, 
fotografíaszerű leírásokat, és pathologikus testi ábrázoláso
kat.1 Kemény Zsigmond egy-egy alakja és jelenete is mutat 
ilyenféle tendentiákat : Senno, Barnabás diák alakjának rajzá
ban, s regényeinek még számtalan helyén kiütközik a natura-

1 Kúthy, irodalmunknak egyik legpontosabb megfigyelője, mint teljesen 
romantikus író áll a köztudat előtt. Pedig romanticzizmusa mellett néha meg
döbbentően naturalista szemmel lát. Csak egy-két példát hozok fel. Hazai rej
telmek (2. kiadás, 1902.) : a Poltrás külső leírása (I. k. 26. 1.), a bárányolés 
I. 64—66. 1.), a hálóban ficzkándozó halak (I. k. 151 — 152. 1.) Az Iskolai 

^alandb&n az emésztő macska (Novellák, 1844. V. k. 159—160. 1.).. A Balitéletek-
en Janka agóniája orvosi pontossággal, perczekre terjedő figyelemmel van 

bemutatva. (Novellák. .1842. III. k. 64—67. 1.) 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIX—XXXI. 9 
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lista ábrázolási ösztön. Bérczy Károlynak Életutak l ez. meg
rendítő novellájában is a naturalista író felforgató merészsége 
nyilatkozik. 

Gyulai úgy áll a köztudat előtt, mint józan, tartózkodó rea
lista író. Ez igaz is, de csak a későbbi, teljesen kiforrott Gyulaira 
igaz. Néha úgy érezzük, mintha ő benne is szunnyadt volna 
valami naturalista elem. Az Egyszerű történet egész elgondolása, 
beállítása, erkölcsi értékelésének szinte czélzatos problemati-
kussága, a világrend elleni lázadozás, arra mutatnak, hogy a 
későbbi nyugodt, lehiggadt és magát mérséklő írónak is meg
volt a maga forrongó korszaka, úgyis mint embernek, úgyis mint 
költőnek. De ez a lázongás pár év alatt elül, s Gyulai mérséklete, 
magafékezése egyre erősebb lesz. A Nemesis mystikus erejének 
tragikus átérzése (Fanni) kicsit nyárspolgári, a resignatio 
fönsége nélküli megnyugvássá higgad (Nők a tükör előtt), s írói 
ábrázolása is egyre tompítottabb színű, egyre foj to t tabb hangú 
lesz. Ez a tartózkodás teszi annyira kedvessé előtte a franczia 
klasszikái drámát is, s valóságos rokonérzéssel becsüli nagyra 
»a Corneille és Racine-féle művek kellemes feszességet, finom 
ragyogását, rythmusos páthoszát s korlátolt szenvedélyeit.«2 

Tartózkodó reali musának legjel emzőbb nyilatkozásai a Nők 
a tükör előtt és Egy anya. Valóban nem csodálhatni, hogy Gyulai 
nem írt több novellát. Ezt a stílust, az elérdektelenedés vesze
delme nélkül, tovább fejleszteni már nem lehetett.3 

Gyulainak, épen úgy, mint kortársainak, reali musára 
nagyon jellemző az egyénítéshez való állásfoglalás. Láttuk, hogy 
a magyar reális tikus irány mennyire hangsúlyozza a jellemek 
egyénítésének követelményét, a régi tipizáló jellemábrázolás 
helyett. Arany — Erdélyi hatása alatt — eleinte inkább csak 
érzi az egyénítés mivoltát,4 később maga is felcsap theoreti-
kusának és a Vojtina Ars poeticájáhdxi h i rde t i : 

Nekem egész. ember kell és király, 
Vagy férj, nejéért a ki bosszút áll, 
S ember-, király- meg férjben az egyén... 

1 Világ folyása. I. k. 
* Cid, (Dramaturgiai dolgozatok. I. k. 37. 1.). V. ö. A franczia klasszikái 

drámáról. (U. o. II. 291—339. 1.) 
3 Gyulainak a naturalizmussal szemben elfoglalt álláspontját 1. Az út a 

révpart felé ez. bírálatában. (Bírálatok. Budapest, 1911. 295—301. 1.) — 
Komoly realizmusára az is jellemző, hogy nem követi novellista kortársait, kik 
exotikus vidékekre s homályos korszakokba kalandoznak tárgyért. Első novel
láit kivéve, nem ír olyanról, aminek színhelyét és milieujét nem ismeri. Úgy
szólván minden novellája itthon játszik. Még a hol külföldre viszi is a cselek-
vényt, ott is olyan helyről ír, a melyet maga is látott. A Glück-Szerencse úr 
berlini társaságában maga is megfordult; a Nők a tükör előtt ez. beszélyben 
Párizs a színhely, de — tudjuk — itt is tartózkodott egy ideig, s különben is 
a franczia világváros csak keretül szolgál. 

* Hátrahagyott iratai és levelezése. III. k, 47. 1. 
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Szóval a mint az Erdélyitől hirdetett naiv realizmusból, 
mely az életet úgy követelte ábrázolandónak »a mint van«, 
eljutott a művészibb realismusig, az eszményített valóságig, a 
mely »csip-csup igazzal nem törődik« — az egyénítés követelé
sében megmarad a régi realistának. Legnagyobb emberisme
rönk, Kemény Zsigmond, nem elme étben, hanem praxisban 
mutatja meg, mi az az egyénítés. Ügyszólván egyetlen arcz-
képe sincsen az ő gazdag írói galériáj4nak, a melynek ábrázoló 
módja tipizáló volna. Talán csak a két Deák testvér közeledik 
a típus felé, de ezekben is mennyi egyéni van ! 

Gyulai, a kiváló embermeglátó és emberábrázoló, szintén az 
egyénítés elvét hirdeti. Ezt követeli az írótól, ezt követeli a szí
nésztől. x De később ez az elve is bizonyos módosuláson megy 
keresztül. A íranczia klasszikái drámáról szóló értekezéséből •— 
— bár Moliére előtt Shakespearenek adja a koszorút — mégis 
kiérzik, hogy a jellemábrázolás művészibb módját szerinte 
Moliére képviseli, mivel jellemei mintegy az egyéni és tipikus között 
állanak.2 Katona és Schiller közül épen az egyénítés nagyobb 
foka miatt Katonát tartja különbnek,3 de már Kemény Zsig
mond felett tartott emlékbeszédében<* kiemeli, hogy a nagy 
regényíró kelleténél jobban kerülte a típusodat. 

Mit érthetett e nyilatkozatával Gyulai? Alighanem azt, 
hogy az íróművésznek épen a főtéma , erősebb kiemelése ked
véért szüksége van néha tipizált alakokra, hogy a figyelmet a 
főalakról és az alapeszméről a kelleténél erősebben egyénített 
alakokkal szét ne szórja. Épen a szoros kompozicziónak, a művészi 
egységnek követelménye, hogy a kevésbbé jelentékeny szemé
lyek túlságosan magukhoz ne ragadják a figyelmet. De az is 
lehet, hogy a későbbi Gyulai a mindenáron v ó fgyénítést 
szélső naturalista vonásnak tí.rtotta és ezért id< genkedett.. őle. 
Ha Gyulai jellemábrázolásának schemáját akarnók felállítani, azt 
mondhatnók, hogy novellái középpontjába egy-egy élesebben egyé
nített hőst állít, a többit közelebb hajlítja a típushoz. Az egyé-
nítéssel szinte egyértelmű több jellemvonásnak vegyítése egy
azon alakban. A típus nem annyira összetett jellem. Gyulai fő-
alakjai egyénítettek, s ennek következtében erősebben Össze
tettek.5 Mellékalakjai, a főcselekményt csak kísérő személyei, 
egyszerűbben, egy-egy vonással jellemzettek. Ilyen A vén színész 
Dávidja, maga körül a színészek és a közönség tipikus szemé-

1 L. A vén színész (Vázlatok és képek. III. k. 103—104. I.) és Drama
turgiai dolgozatai számtalan helyét. 

• A fösvény. (Dramaturgiai dolgozatok. II. k. 163. 1.) 
8 Katona József és Bánk bánja. VI. fej. vége. 
4 Emlékbeszédek. 2. kiadás. 1902. 
5 Gyulai az összetett jellemábrázolást Katonában is, Keményben is, 

Moherében is kiemeli. (L. Katona József és Bánk bánja, Emlékbeszéd Kemény 
felett és A franczia klasszikái drámáról.) 

9* 

l 
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lyeivel; ilyen többrétű jellem Varjú István, a mellette nyüzsgő 
alakoK csak egy-egy odavetett vonással vannak jellemezve ; 
így emelhedik ki Radnóthy a kísérő személyek egyszerűbb ábrá
zolásából ; így a fösvény Farkas rokonságának tipizált alakjai 
közül. Csak két novellája van, a hol valamennyi alak egyforma 
erősen egyénítve coordinálódik egymás mellé, a rendes subor-
dináló Gyulai-technikával szemben. Ez az Egyszerű történet és a 
Fanni. Különösen a Fannfoaxi feltűnő ez, a hol az egyetlen mel
lékszemély, Pek ári; kinek egyéb dolga nincs, mint hírül hozni 
Fanni haldoklását, még ez is minden oldalról körülhatárolt, a 
típusból tudatosan és túlságosan kiemelt ábrázolás. Valóban 
erre a novellára lehetne elmondani — különben elsőrangú jeles-
ségei mellett — hogy »Kelleténél jobban Kerüli a típusoKat«. 
Talán egyik oka ez lehetett, hogy Gyulai túlságosan kényes 
ízlése később elfordult tőle. 

Gyulai tipizáló hajlandósága karöltve növekszik az eleve
nebb reali mustól való távolodásával. A Nők a tükör előtt vala
mennyi asszony alakja csupa típus. Pedig ha valahol, i t t lett 
volna szükség egyénítésre, hiszen e novella eszmei kiindulása 
épen abban a gondolatban gyökerezik, hogy a nők a maguk leg-
kü önösebb és l< gs < s é yesebb asszonyi valóját épen tükrük előtt 
tárják fel, ez az a helyzet, a melyben mintegy megfoghatjuk lelkük 
legtitkosabb rezzenés it. Ezt eltipizálni nemcsak vértelen elvonat-
kozás a valóságtól, hanem stílhiba és belső logikátlanság. Az Egy > 
anya személyei már teljesen nélkülöznek minden egyénit, s mint 
típusok is meglehetősen vértelenek. A szerint cselekszenek, mozog
nak, a mint az író paedagogiai mondani valójának erre szüksége 
van. Nem ütköznek bele sehol a lélektani igazságba, de puszta 
általánosságok maradnak. 

De ha Gyulai későbbi korszakában a tipizálásban messzebb 
is ment a kelleténél, költőink közül a legjobb jellemábrázolók közé 
tartozik. Sajnos, a magyar irodalom nincs nagyon bővében a 
mély emberismerőknek. Zrínyi, Katona, Kemény Zsigmond, 
Arany János nagy jellemábrázoló művészete mellett igen jelen
tékeny helyet foglal el Gyulai. Nem éri el Kemény aprólékos, 
a legtitkosabb redőkbe belátó figyelmét, de egy jellem összbe
nyomását még nála is jobban tudja éreztetni. Összetett jelle
meinek biztos beállításával, ember meglátásának elevenségével, a 
körvonalak éles és pontos meghúzásával egyetlenegy novella
írónk sem vetekszik vele. Több vonásnak egy alakba való vegyí
tését, bonyolultabb jellemábrázolást már kezd Csató Pál is1 , 
már megpróbál Kúthy Lajos is,2 de Gyulai mellett csak mint 
tiszteletreméltó kezdetek jöhetnek számításba. A többieknovel-

1 A szerelemmel nem jó játszani. A fiatal szív. (Csató Pál szépirodalmi 
munkái. Budapest, 1883.) 

,. ,.-.a Különösen a Divaihép ez. novellájában, mely egyébként is legsikerül
tebb beszélye. (Novellák. 1842. IV. k.) 
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Iái pedig szinte hemzsegnek az elrajzolt, rosszul felfogott jelle
mektől. Itt-ott Pákh Albertben, Pálfry Albertben, Eötvös novel
láiban megakad egy-egy jobban ábrázolt jellemkép, de a leg
többen — élükön Jókaival — hol maradnak Gyulai megpil
lantásának és kivitelének biztosságától! 

Gyulai realizmusának fokára jellemző, miként mutatja be 
a népet, mint ábrázolja a parasztot. E tekintetben az egyetlen 
Varjú István, melyben csupa népies alak szerepel. A Gliick-
Szerencse úr személyei már valamivel elfinomodottabb modo
rúak és egy fokkal magasabb társadalmi helyzetűek. A Varjú 
István személyei teljesen a valószerűség benyomását keltik, bár 
tagadhatatlan, hogy különösen beséd j ükön bizonyos tartózkodás 
mutatkozik. E tekintetben elmarad Jókai mögött, ki már e korsza
kában is csudálatos híven tudja beszéltetni parasztjait. Másokhoz 
viszonyítva azonban megint Gyulai a valószerűbb. Mennyivel 
elevenebbek, mennyivel igazabbak az ő népies alakjai pl. Eötvös 
műparasztjainál,1 bár a népies hang ircdalmi alkalmazásán k 
elvére volt némi rokonság k( t főjük közö t. Mindketten — talán 
tudatos reactiójaként Vas Gereben modorának — bizonyos 
tartózkodással ábrázolják a népet, kicsit feszes távolságban 
tartják magukat tőle, s mintha mindketten George Sandnak 
azt a tanácsát követnék, hogy úgy kell egy népies törté
netet elmondani, mintha jobbra az .írótól egy fővárosi, balra 
meg egy paraszt ember ülne.2 Hogy aztán ez elvnek gyakor
lati átültetésében Gyulai az elevenebb és valószerűbb, abban 
Eötvös és Gyulai egész írói temperamentumának különbsége 
nyilatkozik meg. 

Gyulai a realisztiKus iránynyal karöltve járó humoros beállí
tás alkalmazásában is kiváló művésznek mutatkozik. A humor 
mint theoretikust is nagyon érdekelte őt. Azt vallotta, hogy »a 
humor kérdése legnehezebb az aesthetikában. — Két fő jegye 
van : sem vígság, — sem szomorúság, ott van a kettő közt. Ez az 
első. A viccz, az é]cz, a humornak mitsem használna. Második 
jegye : a subjectivitás belevegyülése az előadásba. Ezért nincs 
humoros dráma. Mert a drámába az alanyiság nem vegyülhet 
bele. Vannak humoros alakok, de nincs humoros dráma.«3 

1 A molnár-leány, Egy tót leány az Alföldön és a Novella. 
a Francois Le Champi bevezetése. Ehhez némikép hasonló, a mit Gyulai 

Katona József Tiborczáról mond : »Nemcsak nálunk, hanem más irodalomban 
is aligha rajzolt drámaíró parasztot, ki ily jellemzőn, s mégis ily emelkedetten 
tudjon beszélni. Egyetlen gondolata sincs, melyet paraszt nem mondhat, mégis 
mindenik költőileg, sőt a hol szükséges pathosszal van kifejezve.« {Katona József 
és Bánk bánja. IX. fejezet.) — Érdekes, hogy Francois Le Champinak nem
csak elvei, hanem meséje is visszhangra talált a magyar irodalomban. Megindí
tása erősen hatott Vas Gereben Kocza gyerekére (Parlagi képek. 1851.), és 
némi nyomai látszanak Eötvös egyik novelláján. (Egy tót leány az Alföldön.) 

8 Hatvány Lajos: Gyulai Pál estéje. 44. 1. — Ezenkívül bírálataiban 
nagyon sok helyen érinti a humor kérdését. 
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Gyulainak novellaírói gyakorlatában is jelentékeny szerepet 
játszik a humor. Majdnem minden novellájában megcsillan, leg
alább egy-egy mellékszemélyben, vagy egy jelenetben. Telje
sen uralkodó hang a humor a Régi udvarházban és Az első magyar 
komikusban. Gyulai humora nem éri el Arany mélységét, Jókai
nak mosolygós derűjét, de Radnóthy alakjának elgondolásában 
és Jancsó Pál megrajzolásában nagy melegség és valami nagyon 
megkapó méla fájdalom van. Különösen ez utóbbi jellemábrázolás 
marad örökértékű a magyar irodalomban. 

Gyulainak elbeszélő technikája is elsőrangú. Mai ízlés talán 
itt-ott elavultnak érzi már, de a korabeli magyar novellairoda
lomból magasan kiemelkedik. Jókai általában elevenebb és köny-
nyedebb nála, de gyakran él olcsó fogásokkal. A többiek olvasá
sát nehézzé teszi az indítás és átmenetek nehézkessége, az olva
sóval való szóbaállás, s általában valami kuszaság és pongyola
ság. Kemény, Jósika, Bérczy és Kúthy nehézkesek, Pákh Albert, 
Vas Gereben terjengő, Beöthy László kusza, Eötvös gondos, de 
feszes, Degrénéhol virtuózadé egy-egy jó technikai ötletét gyakran 
elszeleskedi, Pálffy Albert általában jó elbeszélő és igen ügyes, 
de lapos helyek rontják zavartalan élvezetét. Gyulai az egyet
len, a ki mély hatású thémáit könnyeden tudja kifejezni, a ki 
szigorú kompozicziót nagy technikai készséggel párosít. Általában 
külső formáján valami fölényes biztosság és előkelőség látszik.2 

Hátra volna még szólni Gyulai nyelvéről. E tekintetben, 
épen úgy mint technikai téren, a legkiforrottabb, a legtökéle
tesebb minden korbeli prózaíróink között, az egyetlen Jókait 
kivéve. Beöthy nyelve gondatlan, Degréé gyakran erőltetett, 
Bérczy és Kemény túlságosan súlyosak, Vas Gereben körmön
font, Kúthy stílusa majdnem olvashatatlan. Eötvöst körmonda
tai teszik túlságosan ünnepélyessé, Frankenburg, Pálffy, hibátlan 
stilisták, de kissé színtelenek, Jósikában — bár idővel bizonyos 
elevenségre szert tesz — mindig marad valami feszesség. Gyulai 
stílusa az első novellák áradozó és rhapsodikus pathetikussaga 
után lehiggad és kristálytisztává válik. Erővel telt, kifejező, haj
lékony, és eröltetettség nélkül gondos. Mintha egész e korbeli 
prózánk fejlődésének, és stílustörekvéseinek vívmányait Gyulai 

1 Különösen A ndszéj ez., mely egyébként túlzottan romantikus, de 
megindítása annyira megkapó, olyan rohanó menetű, hogy a korabeli novellák 
közt technikai tekintetben valóságos remek. (Novellák. 1854. III. k.) 

2 Gyulai technikájának történetében érdemes megemlíteni, hogy novellái
ban egyre fogynak a párbeszédek. Inkább az író maga vezeti a mesét s nem 
igen adja át a szót személyeinek. Első novelláiban sokkal nagyobb teret 
enged a párbeszédeknek. Ha elfogadjuk Gyulai megkülönböztetését, hogy 
»a novella és beszély egymástól inkább csak alakra különböznek: a novellá
ban több a drámai elem, az elbeszélésben az elbeszélői« (levele Szász Károly
hoz), akkor azt mondhatnók, hogy eleinte inkább novellát, később inkább 
beszélyt ír. — A beszélgetéssel való kezdést különösen nem szereti. Csak első 
művei a Férj és nö és az Aranycsináló alkalmazzák ezt a megnyitást. 
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ragadná kezébe, mintha minden eddigi próbálkozásnak ő adná 
meg a legtökéletesebb formát. S talán okát is tudjuk. Gyulaiban, 
a prózaíróban, soha, egy pillanatra sem szűnt meg zengeni vaJarni 
költői, valami versszerű ritmus; ez prózájába is átment ésnume-
rosussá tette, ő maga mondta, hogy a prózai nyelv mindazon 
korban ellankad, a mikor nincsen fejlett költői dictio. A költői 
nyelv zengzetessége és szigorúbb kötöttsége mintegy elragadja, 
mintegy kötelezi a prózaírót is, és nem engedi, hogy színtelenné 
vagy lompossá váljék.1 Gyulai prózáján — anélkül, hogy papi
ros ízűvé válnék — a költői nyelvnek emelkedettsége és lük
tetése mindig keresztülcsillog, mint egy transparensen a mögötte 
égő világosság. 

Az egyetlen Jókai lehet stílus tekintetében méltó verseny
társa Gyulainak, de ő nyelvi tekintetben homlokegyenest ellen
kező utakon jár. Minden prózai stílusnak, hogy valami biztossá
got és numerust kapjon, valami kívülről kapott ritmusra kell 
támaszkodnia. Míg Gyulai a maga prózájának lendületet és ka
raktert a költői dictiótól kölcsönöz, addig Jókai az eleven, a 
mindennapi élet beszéd-ritmusát keresi. Meg akarja találni az 
anekdotázó, a pipaszó mellett mesélő magyarnak kényelmes 
beszédformáját ; lélekzetvételét mintegy. E stílus később jut 
Jókaiban magasabb fejlettségre, de nyomai már a negyvenes-
ötvenes évekig visszanyúlnak.2 

Mindkettőjüknek egész iskolája támad. Gyulaira támasz
kodik azóta minden emelkedettebb stílű prózaírónk, akár érte
kező, akár szépíró, Jókaiból indul ki az az egész iskola, a mely 
Mikszáthon, Eötvös Károlyon át egészen legújabb íróinkig, egész 
Gárdonyiig és Móricz Zsigmondig érezteti hatását. 

Valóban Jókai és Gyulai, szépprózánk e két nagy alakja, 
nemcsak a költői ábrázolás módjára, nemcsak a műgond, a szer
kesztő erő és jellemfestés tekintetében teljesen ellentétes irány 
képviselői, hanem stílus és előadás terén is. 

Gyulai novellái műfaji fejlődés tekintetében majdnem 
annyira jelentősek a magyar irodalomban, mint más téren Petőfi 
dalai, Arany balladái, vagy mint Kemény regényei. A novellának, 

1 L. A költészet és az irodalmi műveltség. (Emlékbeszédek. 2. kiadás. 
ÍI. k.) és A magyar szónoklatról. (U. o.) 

8 Hogy mit értek. Jókai elbeszélő stílusán, egy pár példával világítom 
meg. Jókai, hogy az elbeszélő hangját utánozza, nem szereti a hosszú monda
tokat. Az alárendelt mondatokat, ha csak lehet, elkerüli. Szereti az appositiók-
nak egész külön mondatban való szerepeltetését, gyakran az egész mondat csak 
-egy mondatrész. Egy mondatot több mondattá tagol. Pl. : »Csalatkoztunk : én 
is, a világ is. Én benne. 0 bennem.« (A remete hagyománya. Árnyképek.) 
»Azok olyan szívesen segítettek volna. Látszott az ábrázatukon.« (A khdnok 
utóda. Véres könyv.) »Végre egy erdőszélben házak kezdtek előtűnni. Egy 
téres falu.« (A munkácsi rab. Árnyképek.) Ez a rövid mondatú beszéd nem 
a romantika hatása ; élesen megkülönböztetendo annak szaggatott, izgatott stílu
sától. Emez épen ellenkező hatást tesz. A kényelem hatását. 
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vagy beszélynek ő látta meg legtisztábban műfaji követelmé
nyeit. A régi értelmű, az igazi novellaíormának ő a legkiválóbb 
művelője irodalmunkban. A mennyire elégedetlenül látja a negy
venes évek novelláit (köztük a maga alkotásait is) a regényszerű 
ábrázolás gyámkodása alatt nyögni, épen annyira nincs ínyére 
az újabb magyar novellának tárczává való összeszűkülése.1 

Az igazi novellának komponálásbeli követelményeit és jellem
ábrázoló módját ő tudta legtökéletesebben érvényre jut tatni . 
Ő benne egyensúlyozódik a legtisztább harmóniába a lélekrajz 
és szerkezet, a tartalom és technika, s végül ö az, a kiben a 
romanticzizmusból kifejlődött és a naturalizmussal szembefor
duló magyar realizmus a legtökéletesebb képviselőre talált, a 
kinek »beszéde rúdja mindig mértékre imbolyog«.2 

4-
Gyulai novellaírói működésének némileg kiegészítő része: 

verses regény töredéke, a Romhányi. 
A magyar költészetben a múlt század derekán, a versben 

írt elbeszélés — túlzás nélkül szólva — irodalmi probléma vojt-
A magyar költészet, inkább mint bármely más európai, sokat 
foglalkozik az eposzszal, s nincs még nép, a melynek modern köl
tészetében ennyire vezető szerepet töltene be a verses epika, mint 
a mienkben. 

Az elmélkedő, az aesthetikus Gyulait ez a kérdés is mélyen 
foglalkoztat ja. Felveti azt a gondolatot, mennyiben korszerű 
az eposz, és milyen eposz korszerű. Ügy találja, hogy a mai kor 
epikai költője előtt két út á l l : vagy a régi mondákat, balladákat, 
hősdalokat költse archaizáló modorban új életre, vagy pedig 
byroni nyomokon haladva írjon lírával átitatott elbeszéléseket.3-

1 L. Tdrcza-elbeszélésekről és Hírlapjainkról tartott felolvasásait. 
(Emlékbeszédek. II. k.) 

3 Csak jegyzetben említem meg — mint a legkevésbbé lényegbe vágó 
megfigyeléseket — Gyulai novelláiban előforduló egyes irodalmi reminiscentiá-
kat. Gyulainak a maga sok olvasmányából sokszor annyira megtapadt emléke
zetében egy-egy íordulat, vagy hasonlat, hogy írásközben nem tudott szaba
dulni tőle. Ilyenek : a Férj és nőben : Artúr »rázta mellét s kétségbeesve ordítá 
— hazudsz tüdő, h a z u d s z . . . « v. ö. Katona Bánk bán: »Tüdő hazudsz! 
hazudsz !« (I. felv. 6. jel.), Három betegben: »A jámbor utas a csárdák kövein 
templomok romjaira ismer . . .« v. ö. Petőfi A csárda romjai : »Isten házából 
csárda és miért ne ? . . .« ; ugyanebben előforduló Monte Christo idézetről már 
volt szó; Fanni: »Hervadása a liliomé volt stb.«, v. ö. Vörösmarty Szép 
Ilonka ismert metaforáját; a Varjú Istvánban Erzsi és Miska búcsú-jele
netében mintha Romeo és Julia híres elválási jelenetének visszhangja csendülne 
meg : mindkettőben a fülemüle és pacsirta éjjelt és virradatot jelentő éneke a 
íomotivum. »Nehezen tudtak elválni, kívánták volna, hogy ne keljen fel a nap, 
sokáig aludjanak az emberek, ne szólaljon meg a pacsirta, holnap is legyen 
éjszaka, örökké énekeljen fölöttök a fülemile . . . stb.« 

8 Budapesti Hirlap. 1855. 626. stb. sz . ; Szépirodalmi Szemle : Epikai 
költemények. 
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Ö maga megpróbálta mind a két módot : az elsőre kiváló példa 
a Szilágyi és Hajmási, a másikra Romhányi. 

Romhányi]a lassan készült (1869—1872), és mint a verses 
regényeknek legnagyobb része, töredék maradt. Oka talán 
abban keresendő, hogy nagyon kényes műfaj'ez. A verses 
és prózai regény között éles különbség van. Míg a próza és vers 
különbsége a drámának nem vág lényegébe, s a prózában és vers
ben írt drámát egyetlen poétika sem fogja különválasztani, 
addig egészen természetes, hogy a prózában és versben köl
töt t regény között határvonalat húzunk, mert a vers a 
regénynek egész lényegével ellentétben van. A regény egy diffe-
rencziáltabb, egy analysisre hajló kornak a legkifejezőbb és leg
sajátosabb műfaja. Olyan kornak kedvelt formája, a mely már 
okoskodik, bírál, s a melyet belső küzdelmek tesznek megosz
lottá, s a mely olvasmányul nemcsak megtűri, hanem kívánja 
is a reflexiót. Az analysissel együtt jár a széles társadalomrajzok 
kedvelése és az aprólékos, lassú menetű 1 élekfestés. ^Mindez csak 
prózában oldható meg igazán. A vers már a maga egész lénye
gével, pusztán versvoltával bizonyos stilizálásra, a részletek 
mellőzésére, bizonyos nagyvonalú ábrázolásra kényszeríti a k öl
tőt, s reflexióra, okoskodásra épen nem alkalmas.1 Épen 
ezért a verses regény szerzője vagy lírával itatja át költeményét, 
vagy lei: ó részeivel kárpótol az elmaradt részletes milieu-rajzért 
és aprólékos lélekfest és ért. Ezért érzi Gyulai Byronnak erősen 
líraias költői elbeszéléseit annyira sikerülteknek, s ezért kedveli 
annyira Puskint. Az ö finom művészi ösztöne, a mely épen 
a belső forma kezelésében erős, nagyon jól látja, mennyivel 
más az úíja a verses regény szerzőjének, mint a prózai for
mában író novella- vagy regényköltőnek. S ha Romhányija. 
terjedelmileg csekély is, mint formamegoldás igen jelentékeny, 
s nagyon kiváló helye van a magyar költészet e fajtájú egyéb 
alkotásai között. 

A verses regénynek másik nagy magyar művelője, Arany 
János, közvetetlenül Byront veszi mintaképül, Gyulai inkább 
Byron tanítványát, Puskint. Mi a lényeges különbség Byron 
és Puskin között ? Byron Don Jüanja.2 hősének egész élet
története akar lenni, kezdve gyermekkorától, folytatva — ha 
befejezhette volna — végig. Kalandok gyűjteménye, melyek 
egymással igen laza kapcsolatban vannak, s egyedül a hős sze
mélye tartja őket össze. Puskin Anyeginjének, története már 
szorosabban megkomponált eset, inkább csak egy —bár nagyon 

1 Ezt Byron maga is hangoztatja : 
. . . Mert rím s raison egymással egyre vív, 
Ez érteményt, az csengést követelve. . . 

(Don Juan. IX. é. 74. vsz. Ábrányi Emil fordítása.) 
8 A teljesen cselekvény nélküli Childe Harold zarándokútja Aranyra 

alig, Gyulaira pedig épenséggel nem volt hatással. 



138 GALAMB SÁNDOR 

jelentékeny — epizód a hős életéből: szóval inkább novella, 
mint regény. 

Arany Bolond 1stó&jában Byron modorát követi. Átveszi 
tőle a mese egyes részeinek laza kapcsolatát, és hősét ő is születé
sétől kezdve mutatja be. Maga idézi Byront : 

Hosszas valék, de Byront követem : 
»My way is. to begin with the beginning« —-
Azaz hogy kezdem a legkezdetén .. . 

(Bolond Istók. I. é. 71. vsz.) 

Átveszi Byron csapongását, a tárgytól való szüntelen elté
rését, azt a szokását, hogy egy-egy leírást, egy-egy esemény 
elmondását valami egészen jelentéktelen képzetkapcsolat ked
véért megszakítja, és egyszerre az emlékezet ében fel mer ült dolog
ról kezd beszélni. Álljon itt egy-egy példa a sok közül: 

Szép enyhe nap volt, — és virult a nyár; — 
A nyár veszélyes évszakot jelent, , . . 

(Most elcsapong, hogy nemcsak a nyár veszélyes, a tavasz 
is az. A következő versszakban ismét felveszi a fonalat:) 

Szép nyári nap volt, — júniusnak épen 
Hatodika, — pontosnak lenni j ó ; . . . 

(Most elmélkedés jön a pontosságról, azután :) 

Nos júniusnak hatodika volt, 
Alkonyra járt, — fél hét állott az órán — 
S Julia ott ült, hol lugasba folyt 
A rózsa és lomb . . . (és így tovább) 

(Don Juan. I. é. 102., 103., 104., vsz.) 
V. ö. Arany: 

Füstös vityilló gunnyaszt egyedül 
Puszta középen . . . 

(Most hasonlat következik, majd elmélkedés a halandóság
ról, s a megkezdett leírás csak az ötödik versszakban folytatódik:) 

Füstös vityilló áll tehát, vagy ül, 
Vagy guggol, összetörped, zsuporog 
Sík pusztaságban mélán, egyedül . . . 

(Bolond Istók. I. é. 16. és 21. vsz.) 

Ez az elcsapongás a pontosan szerkesztő Aranynál nyilván 
tudatos Byron-utánzás. Nem is viszi annyira, mint Byron, s 
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bizonyos mérsékletet tart bennük : e kitérések nem olyan gyako
riak és nem olyan arányúak.1 

Gyulai inkább Puskin modorát követi. Mint orosz mestere, 
ö is hőse életének csak egy részét dolgozza fel, és szorosan con-
centrált mesét ad. Már maga a kezdet is jellemző a két modor 
különbségére. Byron és Arany »kezdik a legkezdetén«, Puskin és 
Gyulai egyszerre az események közepébe ragadják az olvasót, s 
csak azután mondják el az előzményeket és jellemzik hősüket 
bővebben. Anyegin a nagybátyjához utazó hősnek morfondiro-
zásával kezdődik, Romhányi pedig két korfestő strófa után a 
zsandárok üldözésével; Gyulai az elcsapongások szűkebbre 
szabott mértékében is Puskint követi, de még nála is tartózko
dóbb, és inkább csak politikai tárgyú kitérésekre szorítkozik. 

Puskinon keresztül hathatott Gyulaira Byronnak egy 
nagyon virtuóz fogása is, a mely ismét nagyon jellemző a verses 
és prózai regény különbségére. A hol egy társaságot, több egybe
gyűlt epizód-személyt kell a milieu-festés kedvéért bemutatni, ott 
Byron és nyomában Puskin csak egypár röpke megjegyzésre, 
egy-két futó vonásra szorítkoznak. A legjellemzőbbet kiválaszt
ják, pár sorba összeszorítják, és ugranak tovább a következő 
alakra. így rajzolja Byron egy angol társaság egyes alakjait, a kik 
Lord Henry házában összegyűltek (Don Juan. XIII. é. 84—93. 
vsz. és XVI. é. 79.—84. vsz.), így Puskin az V. fejezetben a vidéki 
és a VII. s VIII. fejezetben a pétervári alakokat. Ezt a módszert 
követi Gyulai is. Gyulai rajza nem ilyen mozgalmas, a Telegdyt 
meglátogató magyarok bemutatásában inkább csak különböző 
politikai irányokat ábrázol, szóval vértelenebb mestereinél, de 
kapcsolata velük kétségtelen.2 

Romhányi a versformában is Puskint követi. Arany Byron 
stanzáit veszi át, Gyulai pedig nagy ügyességgel kombinálja 
Puskin versszakját a Himfy-strófával. A sorok hosszúságát és 
a jambusi lejtést Puskintól, a rímelhelyezést Kisfaludy Sándor
tól veszi át. 

Puskin a Romhányi meseszövésére is befolyással lehetett. 
Mindkettőben a hős olyan asszonyba szeret bele, a ki leánykorá
ban ő belé volt szerelmes, s a ki akkor nem kellett neki. (Rom
hányi' meséjének egy másik motívuma, hogy t. i. egy fiatal
ember csak hideg kedvese iránti bosszúból udvarol egy másik 
leánynak, s ez komolyan veszi az udvarlást — Fannijában is 

1 Byron kitérései néha már szinte bosszantóak. így pl. mikor Haidée 
apja elfogja Don Jüant, a feszültség tetőpontján a teáról s konyakról kezd 
beszélni. (IV. é. 52., 53. vsz.) Különben maga mondja: »Van egy hibám: 
csapongok szerteszét . . .« (III. é. 96. vsz.) — Arany Bolond 7stó£jának a Don 
Jüanhoz való viszonyáról v. Ö. : Kardos Lajos: Arany János Bolond 
Istókja (Debreczen, 1914) és Gróf István; Arany János Bolond Istókja (Buda
pest 1914). 

3 Arany László a Délibábok hőseben nagyon sikerülten alkalmazza ezt 
a fogást a vidéki m a g ) ^ társaság rajzában. 
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előfordul már.) De még mintha a híressé vált, Jókait gúnyoló 
sorokban s a bennük mégnyilatkozó irodalmi polémiában és 
realisztikus elvben is Puskin szava visszhangoznék. A nagy 
orosz költő is ígéri, hogy »nem fog hajmeresztő képet, Bor
zalmat és bűnt festeni.« (V. ö. Anyegin, I I I . fej. n — 1 3 . Vs|t 
és V. fej. 3. vsz.; Romhányi I I . é. 36. vsz.) 

Azonban, mindezen hatások mellett is, tud Gyulai eredeti 
lenni, és a Puskin-féle formát mintájától független és teljesen 
magyar ízü tartalommal tudja megtölteni. Alakjai kitűnően jel
lemzettek, leírásai nagyon szépek, és meséje szigorúan összpontosí
tott novellisztikusan egyvonalú. Hogy a félbenmaradt mese hová 
fejlődött volna, nem tudjuk. Hatvány Lajos szerint Gyulai Buda 
ostromát is bele szándékozott venni,1 Eötvös Károly pedig a 
Balaton körüli -wtazaában azt mondja, hogy a balatoni impressziók 
is helyet kaptak volna a verses regényben. Egyik szándékot 
sem lehet a mesére való következtetés czéljából kiaknázni, mert 
alkalmasint mindkét motivum csak mint beszőtt leírás vagy 
lírai kitérés szerepelt volna. 

Gyulai elbeszélő módja teljesen alkalmazkodik a verses 
forma, ábrázolási lehetőségeihez és kifejezési határaihoz. Nem. 
ad széles müieu-rajzot,2 csak egypár odavetett színfolttal festi 
meg a Bach-korszak hangulatát. Nem ad részletes, apránként 
felépített jellemrajzot sem, ámbár hogy értett hozzá, azt külö
nösen Fanni]éb6l látjuk. Sőt épen e kettő egybevetése nagyon 
tanulságos Gyulai belső formaérzékére. Fanni és Ilona — sor
suk kiinduló pontján — hasonló jellemek. S amott, a hol a 
prózai forma megengedi, Gyulai a legapróbb rezzenésig raj
zolja a leány lelki viharait, itt — a verses formának megfele
lően, így jellemzi Ilon vívódásait: 

Fessem tovább a lány küzdelmét ? 
E hangulat mindent kivall. 
Van pillanat, mely szívet, elmét 
Megigéz és örvénybe csal: 
Ábránd, a mely valónak látszik, 
Tanács, mit sebzett szív kohol, 
Erény, a mely a bűnbe játszik 
S mindinkább véle összefoly. 

(Romhányi. I. é. 53. sz.) 

Ennyi az egész ! Ennék az összetett, bonyolult lelkiállapot
nak elemeit, csak odavetve, futólag jelezve, sorolja fel. Gyulai 

1 Hatvány Lajos: Gyulai Pál estéje. 37. 1. 
2 Arany László Délibábok hősének épen ez a főhibája, nem pedig, a mit 

ismertetői felrónak neki, hogy meséje sovány. A verses regény meséje nem is 
lehet gazdag, vagy többágú. Inkább az a baj, hogy Arany László széles 
képet akar festeni a mai társadalom erkölcsi és anyagi állapotairól, s ezt a 
verses forma nem bírja meg. (Hübele Balázs olaszországi és angliai útja.) 
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nagy formaösztöne nemcsak abban nyilatkozik meg, a mit 
tesz, hanem abban is, hogy mit hallgat el, mivel foglalkozik: 
csupán futólag, sebtiben. 

* 

Gyulai mind prózai novelláival, mind verses regénytöredé
kével legnagyobb íróművészeink közé tartozik. Azon a műfajon, 
a melyet művelt, az egész magyar irodalmi fejlődésre kihatóan 
rájtahagyta kezének nyomát. Formailag szinte tökéletes mintá
kat mutatott, s nélküle a magyar prózai költészet sem belső 
formai, sem nyelvi, sem technikai tekiníetben nem állna ott, 
a hol ma áll. S ha fejlődésének iránya, a tartózkodó, önmagát 
tompító realizmus, nem is talál a későbbi naturalistább felfogás
hoz, s talán ma már itt-ott avultnak látszik, de kompozicziójának 
biztossága, formaérzékének; finomsága, lelki"rajazinak mélysége, 
meg kell, hogy kapja a mai olvasót is. Novelláinak értéke jóval 
több puszta ir odalő mi ört éne íi jelentőségnél, mert — a mint 
maga mondja — »az emberi szív, a melyet rajzolni igyekeztem 
most is a régi, s így művem nem avult el«. 

GALAMB SÁNDOR. 
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