
ELBESZÉLŐINK EGYMÁSRAHATÁSA 
A BACH-KORSZAKBAN. 

Regény- és novellairodalmunk minden apró részletre kiter
jedő felkutatásának és feldolgozásának megvan az a haszna, 
hogy ismerve egy korszak minden regényét és novelláját, 
észrevesszük azokat a finom szálakat, amelyek egy-egy kor
szak regényeit és novelláit egymáshoz fűzik, s így megálla
píthatjuk elbeszélőink egymásra tet t hatását. Világosan lát
juk, hogyan hatnak a nagy egyéniségek a kisebbekre, s a 
kisebbek a még kisebbekre, hogyan hatnak az irodalmi irányok 
vagy divatok egyes írók egyéniségén keresztül. 

. Novella- és regényíróink egymásra tet t hatását, eddigi 
kutatásaim folytatásaként, ezúttal csak két évnek; az 1853-nak 
és 1854-nek anyagán vizsgálom — ez a rövid időköz is sok 
érdekes és ismeretlen adalékkal gyarapítja elbeszélő irodalmunk 
fejlődésének ismeretét. 

I. 

Legnagyobb hatása Jókainak volt író-kortársaira. Ezt a 
hatást 1846—1852-ig már kimutattam,1 a következő ada
tok 1853-ból és 1854-ből valók. 

Tudjuk, hogy szabadságharci és Bach-korszakbeli tárgyú 
novelláival 185U-ben és 1851-ben erősen inspirálta novellistáin
kat hasonlóak írására, de mivel ilyenek közlését a rendőrség 
1851 májusától kezdve neki szigorúan megtiltotta s termé
szetesen másnak sem engedte meg,2 ilyetén hatásról ebben 
az időben szó sem lehet. Jókai és kortársai ezentúl csak egy-
egy igen rejtett célzást tehettek a közelmúlt s a jelen poli
t ikai viszonyaira. Hatása máskülönben nem csökkent, hanem 
erősbödött s ugyanolyan irányokban, mint azelőtt. 

Mivel az utánzók legelőször a külsőségeket veszik észre. 
Jókainak is elsősorban a francia-romantikusok s mások hatása 

1 Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. II. 1J926. 204—205.1. 
és Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. 1929. 
93—10Í. 1. 

s Levele Kőváry Lászlóhoz 1851. jul. 16. Erdélyi Múzeum. 1981. 1.4. 
Dr. Rajka László cikkében. 
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a l a t t k i a l a k u l t p a t e t i k u s elbeszélő modorát u tánoz ták . Novel 
l á i na k különösen elején és végén, de néhol az elbeszélés folya
mán is, szere te t t e lábrándozni , e lmerengeni , s ez a h a n g u l a t 
fellengős fe lk iá l tásokban, aposztrofálásokban, kérdésekben, 
reflexiókban, e l len té tekben s néha eposzias ismétlésekben n y i l a t 
kozott . E z a modor már nem olyan gyako r i munká iban , m i n t 
eddig, h iszen NábobjávaA (1853) és Kárpáthy ZóltánfasúS. (1854) 
m á r a rea l i sz t ikusabb r o m a n t i k a ú t j á r a t é r t , de azé r t ebből 
a korból is bőven idézhe tünk elbeszéléseiből efféle he lyeke t , 
í m e n é h á n y : 

«Ne lássalak unalmas, egyhangú világi élet ! Maradjatok el tőlem józan 
gondolatjai a megfontolt tudásnak,,, (most ezeket hosszan részletezi).. 
hogy elfelejtsem azt a rettenetes tudást, hogy a semmiből nem lesz semmi, 
és csak az lehet, ami van ! 

Hadd lássam még egyszer az eget és a földet megnépesülve fényes, ragyogó 
valókkal, akiket a bölcs tudás egy lehelletével lesöpört az ég és a föld 
közül...» (így tovább huszonnégy soron keresztül!) 

«Ki tudja, mi háborgatja a földet, mikor megrázkódik az élő városok 
alatt ? 

Ki tudja, mi háborgatja a levegőt, mikor megindul a láthatatlan vihar ? 
Ki tudja, mi háborgatja a vizet, mikor elhagyja rendes futását...? 
Kitudja, mi háborgatja az eget «midőn... váratlanul megjenik az 

üstökös csillag...» 
«Milyen mulandó a világ ! milyen mulandó az ember ! Még ma reggel 

fényes diadalmas férfiak vagytok, holnap csendes hallgatag emberek lesz
tek . . . Oh milyen könnyű, elmúlni!» 

«Ez volt utolsó csatája Csabának és vitéz hőseinak. Azóta pihennek ! 
Hogy alusztok olyan mélyen, ti örök vitézek!» (Holtak harca). 
«Mit ér az imádság, ha nincs aki azt meghallgassa többé ? 
Mit ér a fényes kard, ha nincs aki csapást osztogasson vele ? 
Mit ér a kinyitott könyv, ha nincs aki annak sorait megértse?» 
«Hiába kiáltjátok a próféta nevét, hiába zörgettek a paradicsom ajtaján. 

Zárva van a z , . . . . 
: Újjá kell születni, vagy meg kell halni immár !» (A janicsárok végnapjai)* 

Ezeke t az idéze teke t J ó k a i n a k csak k é t elbeszéléséből 
v e t t ü n k —• h a t á s u k messze g y ű r ű z ö t t . Â mester modorát h ű 
t a n í t v á n y a i buzgón u tánozzák ! 

«Adeline ! Adeline ! a mennyországban emlékezei-e rólam ?» (A beveze
tésben s a befejezésben is. Vadnai Károly : Adeline. Divatcsarnok. 1853.30—31.) 

«Én nagyon szeretek a temetőkön merengeni. Megértem a könnyhar-
harmatos virágok sóhajait, miket a szeretet vet, s az emlékezet ápol, a 
hervadt lombok titkos zörrenését...» Egy ágat tör le. «Koldusbotnak-e, ván
dorbotnak-e, talán mind a kettőnek.» «Kit a természet megcsúfolt, minek 
bántjátok ti i s ? . . . Törpe testben óriás lélek lakhatik...» (Vadnai: Az el-
érheílen csillag. Müller Gyula Nagy Naptára. 1853.). 

«Mik lehetnek ezek a hulló csillagok ? tán az égi tündérek álomképei, 
miket hiába kergetnek, mert kihunynak, elhalnak, mint a földi álom ; nekem 
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is vannak ilyen álomképeim, azok is kihunynak, elhalnak..» (Vadnai: 
Comoedia infernale. Hölgyfutár. 1853. 125—132.) 

«A tenger e legszeszélyesebb zsarnok, ki gyakran kincseket ad annak, 
kinek koldusbotja volt, és koldusbotot annak, ki azelőtt kincsekkel b i r t . . . . 
mikor az embereket a gazdaság legszebb álmai közt hullámain viszi, elnyeli 
őket minden gyöngyeikkel, minden álmaikkal együtt. Jaj annak, ki a sors és a 
tenger barátságában bizik.» (Vadnai : Bell-Rock. Hölgyfutár. 1853. 143—152.) 

«Elvesztettem hitemet... mert engem nem szeret senki ! . . . Hol jobb? 
fent vagy alatt ? !» (P. Szathmáry K. : Csák Mór. Divatcsarnok. 1854.15—16.) 

«Gyászos idők, véres lapjai a történet könyvének !. . Sötét romok ti, 
melyek hegytetőink koronáit teszitek.. » «Forgassátok át a történet lapjait; 
keressétek föl a fény mellett az árnyat is, és nem fogtok többé a költővel 
felkiáltani : Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban ?» (P. Szaihmáry K. : 
Országh Ilona. Divatcsarnok. 1854. 65—67.) 

«Ki tudná megmondani, hová szállott fel az a temérdek sóhajlás ?» 
•«De Bornemissza János mély álmot alszik s Józsika kivégeztetése nem 
költi öt föl halottaiból. Az elhervadt virág nem támad többé föl, csak illatja 
•érhet örök időket a légben... Kell lenni örök életnek, kell lenni egy más 
világnak is !» (P. Szathmáry K. : Az utolsó kö. Délibáb. 1854. 2—5.). «Mert 
A világ él, — Istennek kellett lenni ; mert a dal él, —• költőnek kellett lenni !» 
<(T. i. nálunk régen, P. Szathmáry K. : Déva galambjai. Budapesti Viszhang. 
1853. 11—15.) 

«Mikor volt az, mikor ez ország népe magát első nemzetnek hivé ?» 
<{s még néhány hasonló kérdés), «Leplezze fel tehát az ész a múlt sötét 
fátyolát, s varázsolja a képzelet a lélek elé. . .» (Győry Vilmos: Kozroesz. 
Divatcsarnok. 1854. 60—1.). 

«A végzet száll, mint a zúgó vihar, egynek üdvöt oszt, a másiknak 
kárhozatot, egytől elragadja mindenét, a másikat bőven felruházza mindennel.» 
,(GyÖry V. : A chán kegyence. Délibáb. 1853. II. 18—22.) 

«Hol vannak a régi Byzantium pompás palotái...? Hol vannak a baj
nokok...? Hol vannak a lobogós, vitorlás hajók...?» A hulló csillag «eltűn 
•és elvész, senki sem tudja hová, senki sem tudja merre.» «Zúg, süvölt a szél, 
tombol, dühöng a fergeteg. Kisded csónak halad a roppant habok között... 
Zúg, zúg a szél, hab habra tolul, a természet iszonyú csatában van . . .» 
^Győry V. : Kelet zsarnoka. Hölgyfutár. 1854. 179—184.) 

J ó k a i n a k ezt a modorát Roboz I s t v á n v i t t e a vég le t ek ig . 
E g e k e t ostromló, v i l ágo t rengető , v a g y i n k á b b sz ín fa laka t 
hasogató pá toszában i l yeneke t í r : «minden megnémul t , csendes 
lőn — m i n t mikor a s í rüregben az éjfél szelleme előt t vőlegénye 
koporsóját va l la t ja a menyasszony gyö t re lme! . . . » (La Chouette. 
Hölgyfu tá r . 1853. 51.) Még öt novel lá jából idézhe tnék hasonló 
klasszikus he lyeke t , de ez az egy idézet is e lég s t í lusának 
je l lemzésére . Hasonló p é l d á k a t 1 t a l á l u n k B e ö t h y László , Hegedűs 
Lajos, Pau l ikov ics Lajos, V á r a d y Luiza , Ördög Endre, Kelemen 

i Példáink többnyire csak kisebb részletek a sokszor hosszú patetikus 
bevezetésekből'és befejezésekből. 
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Mór, Szőllősi Benő, Gryőrffy Gyula, Nagy Miklós, Tanács 
Márton, Kiss László és mások novelláiban. Érdekes, hogy még 
Jósika is megüt néha ilyen Jókai-hangot. Egyik regényében 
ezt olvassuk : 

«Miért borul tiszta homlokodra, te szűz éj a gyásznak fekete fátyola, 
miért vonul a pir fel arcodon ? — A harag lángja-e az, vagy a szemérem 
rózsás léhe, a szégyen pírja, — vagy szenvedés gyuladása? — lehallgatsz 
mint a végzet, nem szólsz mint a jövő!. . Nem értjüfc éjféli órákban csillag-
betűidet; nem tudjuk, mit susog bokrokon át a reggeli szellő.. Eljössz-e 
talányok feloldőja, ősz idő..?» (És így tovább még hosszasan; A szegedi 
boszorkányok. 1854.). 

A kritika később szóvá is teszi ezt a modort, mégpedig 
nem nagy dicsérettel. A Budapesti Hirlap megrója pl. B. 
Szathmáry Károly «cifra bevezetéseit» s a «csodás phrasisokatT 
melyekkel műveit befejezni szokta» (18Ô4. ápr. 7.), másutt meg 
azt mondja róla, hogy aha a merőben tires bombasztoktól (melyek 
gyakran a mű kezdetén elijesztenek a tovább olvasástól) elszo
kik — ügyes elbeszélőt bírhatunk» benne (1854. febr. 8.). 

Néha maguk a novellisták teszik nevetségessé ezt a modort. 
Kelemen Mór Egy mai szerelem c. víg novellája (Hölgy
futár. 1853. 84.) így kezdődik : «Igazi szerelem ! te hószíntollas 
fehér galamb, repülj el innen a földről, — messze, messze àz 
ős természet romlatlan szigeteibe, vagy a csillagokba, a te 
számodra nincsen többé i t t n a p . . . . » Ez a patetikus föllengés 
egy kisszerű, tréfás történet elején egyszerre komikussá lesz. 
Egyanez a novellista Adél c. elbeszélésében (Hölgyfutár, 1853. 
46.) a rendes bombasztikus bevezetés után elmond egy könny
facsaró történetet arról, hogy mennyire imádják egymást 
Adéllal, de barátja, Kedvey, ki szintén szerelmes Adélba, holt 
hírét költi, Adél elhervad, s mire ő visszaérkezik, már sírbolt
jában találja. Erre fölébred s visszaemlékszik a tegnapi estére, 
mikor a Licziniusban vacsorálva szemben ült Adéllal, Kedvey 
barátja ideáljával. Kedvey most is i t t horkol pamlagán. 
0 Adél, bárcsak ne láttalak volna — mondja a végén — akkor 
a Licziniust se láttam volna s «tárcámnak véghetetlen fenekű 
ürességét!» Érdekes, hogy épen Kelemen Mór figurázza ki ezt 
a fÖlleagős modort, mikor komoly novelláit ugyanilyenben ír ja! 

Sem a kritika, sem a kifigurázás nem fogott Jókain és 
utánzóin. 

Stílusán kívül Jókai tárgyaival is hatott írótársaira. 
Már a szabadságharc előtt meglátszott hatása kivált az 

exotikus miliők (kelet, tenger) választásában, a fantasztikusan 
túlzó leírásokban ós a borzalmak halmozásában, mondjuk a 
vadromantikában. A szabadságharc utáni első években hatása 
ugyanilyen irányú s kiegészül a romantikus ősmagyar múlton 
s általában a múlton merengő, valamint humoros novelláinak 
hatásával, mint ezt föntebb említett két munkámban kimutattam. 
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1851 óta mind gyakrabban dolgoz fel Erdély múltjából vett 
t á rgyakat (Béldi Pál, Erdély aranykora, Törökvilág Magyar r 
országon, melybe Béldi Pált is beledolgozta, Koronát szerelemért, 
A kétszarvú ember, Petlci Farkas leányai, A nagyenyedi két 
fűzfa, Három^zéki leányok, Hargita) és török tárgyakat az újabb 
időből is (A balkáni harc, melynek utóbb Fehér rózsa lett a címe, 
s folytatása a A janicsárok végnapjai, mely már a XIX. század 
húszas éveiben játszik, s megkezdi az akkor folyó orosz-török 
és krími háború rajzolását: Az avar vezér) — s épen ezek a 
iörök, általában keleti exotikus tárgyú novellái . tették a leg
nagyobb hatást. 

Gryőry Vilmos, az akkor tizenötéves gyermekifjú, A ehán 
kegyence c. első elbeszélésében. (Délibáb, 1853. II . 18—22.) Jókait 
híven követi. «El, el abba a más hazába, szülőföldedre, óh nem
zetem!», t. i. a Pontus niellé á Kama partjaira —kezdi Jókai föl
lengésével, de nem valami Ősmagyar történetet mond el ezután, 
hanem abba az időbe vezet, mikor ott már tatár khánok ural
kodtak. «Halad, halad a lovag fecskeképen, sebesen mint a 
vihar», ez Mirza khán, kinek remek keleti Öltözetét, tökéletes 
keleti szépségét, paripáját kedvtelve írja le a szerző. Eléri 
Inkermann romjait. «Ki építette, ki bírta először, senki sem 
tudja». Vérvörös hold világítja meg a szép tájat és a tengert. 
À khán meglátogatja a romok lakóját, a bölcs Kar-el-Amelt ; 
az megjósolja neki, hogy egy messze nyugaton élő nőt fog 
szeretni, de az Őt nem, mert meghal, íme csillaga lefutott. 
Mirza elvágtat nyugat felé. «Száll, száll a lovag, sebesen.mint 
a, fecske, gyorsan mint a zúgó vihar». Egy magyar leányt 
ragad el s visz bakcsiszeráji háremébe — keleti pompáját Jókai 
palettájáról vett színekkel hosszan ecseteli GyŐry. A leányt 
magyar vetéiy társnője, ki szintén hárem hölgy, öli meg, s erre 
Mirza kétszáz háremhölgyét fejezteti le. 

P. Szathmáry Károly Selima c. beszélyében (Hölgyfutár, 
1853. 31—41.) Bajazeth szultán s testvére Dzsem herceg harcát 
beszéli el. Selima, Dzsem neje, Bajazeth fogságába esik ; 
onnan megszabadul, követi férjét Rómába, hol az VI. Sándor 
pápa foglya, majd Dzsem megöletése után bosszút esküszik 
két fiával együtt Bajazeth ellen. Nővásár leírása következik — 
oz élénken emlékeztet a Törökvilág Magyarországon Hölgy vásár 
c. fejezetére (a regény I. kötete, melyben ez a fejezet van, 
1852. decemberében jelent meg). .Az érzékiségtol izzó, ábrándozó, 
mulató nők közt van Selima; meglátja Bajazeth fia, Szelim. 
s beleszeret. Selima mint Szelim kedvese apja megbuktatására 
izgatja, s B. meg is bukik, Selima maga mérgezteti meg, azután 
magára gyújtja a.serailt, úgy mint Azraele Jókai regényében. 
Ez a jelenet azonban nem hathatott Szathmáryra, mert a TörÖk-
mlág I I I . kötetében van, s ez csak 1853 augusztusában jelent 
meg. A novellában sok a török pompának, érzékiségnek színes 
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leírása és sok a romantikus bonyodalom. A török mondásokat 
eredetiben idézi s jegyzetben fordítja le. Jókai módjára Török
országról szóló forrásokat idéz : Decsit s Kantemir török tör
ténelmét.1 

Novellistáink Jókai vezetésével (Shirin, Perózes) Perzsiába 
is szívesen elkalandoznak. 

Győry Vilmos Kozroeszében (Divatcsarnok. 1854. 60—61.) 
Ossian, azaz Jókai módjára borong a letűnt perzsa dicsőségen : 
«Sötét átok fekszik azon országon.» Végtelen, ember nem-lakta 
rónák, u A fű megnő, de soha ember nem jön, hogy lekaszálja. . . 
a lombok között vidor madárkák zengenek, de nincs ember sehol, ki 
ez énekben gyönyörködnék. Mindenki elkerüli e helyeket . . » 
Ktezifon tündérszép városa tárul fel előttünk (Jókai leírásai
hoz képest színtelen). Kozroesz király elragadta Leilát s 
kedvesét szeme láttára fejezteti le. A leány őrjöngve csókolja 
a levágott fejet, kedvese vérével három vonást húz keblére s 
megjósolja, hogy háromszor találkozik még Kozroesszel s mindig: 
egy vonást fog letörölni : akkor a király először boldogságá
val, másodszor országával, harmadszor életével fog adózni. 
Őrjöngve tűnik el. «Él-e, meghalt-e? nem tudta senki, senki.* 
A jóslat, akárcsak Jókai novelláinak hasonló jóslatai, pontosan 
teljesül. A leány kedvese levágott fejét folyton magával 
hordozza s kísértő réme lesz a királynak. A. vadromantikus
mese színhelyei: félelmes, elhagyatott romok, («Mi volt haj
dan, ki építette? senki sem tudja») királyi terem, melynek 
kúpfedele aranyba foglalt drágakövekkel van kirakva, falai 
fehér márványból valók, remek mozaikpadlóján a legdrágább 
keleti szőnyegek, pompás királyi kert, csatatér, elhagyatott 
kunyhó félelmes, titokzatos éjben s végül Kozroesz börtöne, 
hol legidősebb fia az apa szeme lát tára végezteti ki tizenhat 
testvérét, végre apját öleti meg. A királyt, Leilát s a levágott 
fejet egy sírba temetik. «A sors útai, iszonyúan működnek.» 
Tipikus Jókai-utánzat. 

Az Obernyik Persepolisa (Délibáb. 1853. I. 4—7.) is. Xérxes 
idejében kezdődik s átugorván másfél századot, Nagy Sándor 
idejében ér véget. Van ebben is múlton borongó bevezetés, 
sok nagyszabású, túlságosan színezett leirás (pl. Persepolisé 
s a királyi palotáé s egy nagy vadászaté — ez Jókai 
Perózesének vadászjelenetére emlékeztet). Ugyanilyen Vadnai 
Károly Az utolsó méd JciráJy c. «történeti beszély»-e (Hölgy
futár. 1853. 8—19.) Astyages méd király története, kit unokája, 
Cyrus, taszít le trónjáról hihetetlenül romantikus bonyodalmak 
után. A mesés keleti pompa képét túlzott részletezéssel akarja 
felidézni, hosszasan sorolva el a drágaköveket, növényeket, 

i Török tárgyúak: Forster Rudolf: Shylora. Hölgyfutár. 1853.227—31., 
Obeïhyik K.: Szolimán és fia. MülleT Gyula Nagy Napt. 1853. 
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szobrokat, kéj hölgyeket, halmozza a sok exotikus nevet, mint mes
tere szokta, hogy olvasottsága is kitűnjék, A regényes nruiton való 
borongás i t t sem marad el az elején, de a végén sem nyomhat 
el az író egy mélabús sóhajt: «Dicsőségteljes napkelet! be el 
vagy már most hagyva, nem is látogat meg más fény, mint 
a napsugár, a kikelet, a délibáb — meg a költök emlékezete.» 

Novellistáink Jókaitól inspirált, de az övéhez képest 
szegényes képzeletének jóvoltából megjárjuk Egyiptomot 
(Beöthy László : Históriai genie-streichok. Puncs. 1853), Bizáncot 
(Győry V.: Kelet zsarnoka. Hölgyfutár. 1854.179—184.): Kelet-
jndiát (Hosszufalusi Kálmán: Kelet csillaga, Viszhang. 1853. 
15—16,), és boldog Arábiát. (Hosszufalusi Kálmán: A két 
testvér. Bp. Vi&zhang. 1853. 25—27.) Helfy Ignác pedig, akár 
csak Jókai a Nepean szigetben, egy nem létező szigetre is 
elkalauzol bennünket, mely «messze túl az Atlanti óceánon» 
a Nova semlja (sic!) közelében van, örökös jég borítja, csak 
közepén van egy vulkán. Ez az «elátkozott sziget.» (Az elátko
zott sziget. Hölgyfutár. 1854. 196.) 

A tengeri- és kalózromantika is felbukkan egy-két 
novellánkban, valószínűleg Jókai Adamante^knak. s Kalóz-
kirátyé.n&k hatása alatt : Vadnai : Bell-Roch (Hölgyfutár. 1853, 
143—152.), Forster R. : Két korzár (u. o. 1853. 139—141.) és 
P . "Szathmáry K. A félholt c. novellája. (Országos Nagy Nap
tár. 1854.) Ez olyan hosszú, hogy terjedelme megfelel egy 
akkori kisebb regénykötetnek; különös keveréke mindenféle 
romantikus meseanyagnak. Szertelenül patetikus bevezetésében 
Egyiptomot írja le s letűnt nagyságán borong, majd elbeszéli, 
hogy Lakongunak, a hős néger óriásnak, kedvesét, Hontalát, 
elrabolja Elmás basa, apját pedig megöleti. Lakongu négerek
ből sereget toboroz, egy földalatti tavon hajókat építtet s 
kiképzi őket kalózokká. Ez egészen a Jókai képzeletével van 
kigondolva. A Níluson át kijutnak a tengerre — most egy 
szabályszerű kalózregény következik mindenféle harccal és 
borzalommal. L, börtönbe kerül; onnan őt imádó mostohaanyja, 
k i t megvet, évekig kínlódva körmeivel ássa ki. Egyszerre 
magyar földön termünk s tanúi leszünk a hős Veterani tábor
nok halálának és Elmás diadalának, majd L. története folyta
tódik. A velenceiek elleni tengeri hadjáratban annyira meg
segíti a törököket, hogy kapudán basa lesz (ezt rendesen 
használt forrásából, Kantemir bői, veszi). Természetesen csak 
azért lett a gyűlölt török szolgája, hogy Elmás nagyvezirt 
megbuktathassa s Hontalát visszaszerezhesse tőle. A zent ai 
csatában Elmást megölik saját katonái. A vad történet azzal 
végződik, hogy L. Hontaláért hajózik, kit Elmás egy meg
közelíthetetlen korallszigetre rejtett. L. az örvénybe vész, Hontala 
is a tengerbe ugrik, s ott a cápák végeznek velük. íme, Egyip
tomból indultunk ki és sok tengert, sőt Magyarországot is 
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bejárva a végén Jókai Nej)ean szigetévé érkeztünk! A néger hős 
Hugo, Sue vagy Jósika műveiből is életre kelhetett volna, 
de Szathmárynak ezúttal mégis Jókai volt a mestere.1 Első 
történeti regényének (Sirály. 1854.) tárgyát is bizonyára az 
Ő hatása alat t választotta a török világ korából (II. Lajos 
kora, mely a mohácsi csatával végződik). Marco Bora c. feje
zete, melyben Kegle vies, Jaica vár védője, azzal csalja lépre 
és veri meg a törököket, hogy szép nőket küld a táboruk 
felé, s a nők csábító öltözetének érzéki leírása (I. 140.) egészen 
Jókaira vall, még nagyító előadása is («Az ember megőrülne, ha 
sokáig hallaná», t. i. dalukat), valamint a perzsiai epizód is 
(Menekvés a szerelem elől) a keleti porapának és Zulejkának 
érzéki leírásával. Humoros epizódjai is Jókaira utalnak. 

Jókai indítékai egyébként is megtermékenyítették íróink 
képzeletét. í g y Paulikovics Lajost valószínűleg Jókai Másik 
haza c. befejezetlen novellája indította Julián barát őshazái 
útjának elbeszélésére (Két zarándok. Családi Lapok. 1854. I. 6.) ; 
erre vall, a tárgy azonosságán kívül, a patetikus stílus-utánzás 
is. A varohoniták zavaros varchonita-ogur-avar mondai miliője 
inspirálta Ördög Endrét Az avar birodalom végnapjai Európában 
c. hosszadalmas és kezdetlegesen vadromantikus novellájának 
megírására. Az avaroknak Maros mentén lakó kuturgur törzse 
szerepel benne : e^y részük kivándorol a Kaukázus hegyei 
közé, s az ő ivadékaik a most ott harcoló cserkeszek. 

Dózsa Dániel Alemélie c. elbeszélésének (Délibáb. 1853.1.25.) 
bizánci és ősmagyar háttere is ilyenféle. De Gerando Ágost 
Essai historique sur Vorigine des Èongrois-jé,ha,n (1844) olvasta 
az állítólagos mondát. Jókai is ugyanígy használ megbízha
tatlan forrásokat is a megbízhatók mellett. 

Jókai Fortunatus Imréje adhatta az eszmét Bérczy Károly
nak, hogy hasonló tárgyú novellát írjon. (Egy tőzsér a XIII. 
században. Délibáb. 1853. I. 10—13.) Kezdete egészen a Jókai 
humorizáló korrajzolására emlékeztet: 

«Azon időben — írtak vala pedig Krisztus urunk születése után ezer 
kétszáz és harminc egyet — Magyarországon második Endre király, Endre 
királyon Dénes nádor, mindkettőjükön pedig Dávid ben Gábael dúsgazdag zsidó 
uralkodék. Endre király nagyon istenfélő kegyes úr vala . . . a kincstári ládának 
egész feneke kilátszott... Ha a várjavakat akarta visszafoglalni, a nemesség 
kelt fel ellene, ha a zsidókat akarta korlátozni, ezek dugták el erszényeiket.« 

Az Erdély aranykorábBJi Cserei alapján elbeszéli Jókai 
Balassa Imre esetét: mindenéből kiforgatták, s ezért koldus
tarisznyával állít be Apafihoz (IX. fejezet). Ugyanezt a törté-

1 A janicsárok végnapjai XIX. század eleji tárgyának hatása alatt 
választhatta. Szőllősi BenÖ novellája (A szép jósnő. Hölgyfutár. 1854. 350—253.) 
tárgyául az 1811-i egyiptomi mameluk-lázadást, melyet Mehmed Ali egyiptomi 
alkirály fojt vérbe. Regényes és patetikus előadása a Jókaiét utánozza. 
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netet írja meg Komáromy Ferenc újra, de rosszul. (Elbukott 
cselszövény. Hetilap. 1853. 25.)1 

Az ötvenes évek elején tömérdek sok vad és rikítóan 
romantikus elbeszélést írnak, akár csak a negyvenes években. 
Mindezek a nevesebb francia romantikusok és kisebb, só't leg
kisebb tanítványaiknak munkái alapján készültek. Tudjuk, 
liogy Jókai 1848 előtt különösen francia romantikus modorban 
írt, de azután sem tagadta meg mestereit, noha már akkor 
sok tekintetben felül is multa őket. Nem akarom ennek a kornak 
minden túlzó ponyvaromantikáját az ő hatásának rovására írni, 
hiszen íróink jó] ismerték a franciákat: eredetiben, német és 
magyar fordításban olvashatták őket s természetesen sokat 
tannulhattak tőlük is. Az azonban kétségtelen, hogy Jókai 
példája is folyton előttük lebegett. 

Népszerűsége páratlan volt már a Bach-korszak első négy 
évében. Tömérdek sokat írtak róla az újságok: dicsőítették. 
ünnepelték, bámulták «nagyszerű» képzeletét, ragyogó nyelvét. 
csodálatos termékenységét, külföldön rohamosan terjedő hír
nevét. Mindezt az egykorú lapokból kiírt idézetek hatalmas 
tömegével bizonyíthatnám.2 

Ez a szinte határtalan népszerűség íróink-figyelmét első 
sorban feléje fordította, s a legtöbbnek az volt a titkos vágya, 
hogy legalább megközelítse a mestert, a közönség kedvencét. 
Azt remélték, hogyha úgy írnak, mint ő, a szerkesztők szíve
sebben közlik elbeszéléseiket, s az olvasók jobban vásárolják 
könyveiket. Ezért buzgón iparkodtak, hogy minél bonyolultabb 
meséket eszeljenek ki s szegényes képzeletüket agyon erőltetve 
minél több meglepő és váratlan mesefordulatot, érdekfeszítő 
titokzatosságot s idegrázó borzalmat vegyítsenek elbeszéléseikbe. 

Ilyenek pl. Vadnainak,9 P . Szatbmárynak,* Forster Rudolf
nak,6 Kiss Lászlónak6 egyes novellái, melyek sötét, és borzalmas 

1 Vályi Károly Királyi lakoma c regényrészletében (Szépirodalmi L. 
1853. 25.1.) az asztalterítés jelenete élénken emlékeztet a Török világ hasonló 
jelenetére (I. k. 3. fej.) Paulikovics Zsarapójéban (Családi L. 1854. II. 6.) 
egy tatár vezért a nagykhán úgy büntet, bogy koponyájára lenyúzott kutya
bőrt huzat, s az rászárad — Jókai Kétszarvú emberében ugyanígy húznak 
Boór.Ádám fejére lenyúzott kecskebőrt. Halmágyi Sándor Fata paduri]kbm\ 
(Hölgyfutár. 1853.258—63.1.) a vadregényes vidéken lévő tóban fürdő «tündérbe» 
épúgy szerelmes egy oláh legény, mint az Erdély aranykorának Sange 
Moarte-ja Azraeiébe. Kiss László Nekem csak egy hajfürt maradt (Hölgy
futár. 1853. 79. 1.) régimódi ura bácsi-figurázó novella, mely kissé Jókai Son
kolyi Gergelyére emiékeztet. A Debora név is erre mutat. 

2 Zsigmond Ferenc is sok erre vonatkozó adatot közölt (IK. 1921. 2—7.1.) a Gomoedie infernale. Hölgyfutár, 1853. 125—32. Az elérhetlen csillag. 
MüLler Gy. Nagy Napt. 1853. A fekete kastély. Hölgyf. 1854. 102—110. 

* Déva galambjai. Bp. Viszhang. 1853. 11—15. Csák Mór. Divat
csarnok. 1854. 15—16. Országit Ilona. Divatcs. 1854. 65—67. 3 A dugárusok. Hölgyfutár. 1853. 173—»2. ö Egy örült. Hölgyfutár. 1853. 33—34. 
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meséikkel Jókai legelső regényére és novelláira emlékeztetnek. 
Ilyen Szollár Mihálynak a Gyémántos virág c, «eredeti regény»-e^ 
mely csak a Hölgyfutárban jelent meg (1854. 219—254.), 
könyvalakban nem, s így eddig senki sem vett róla tudomást. 
Ennél vadabb rémregény kevés jelent meg a magyar irodalom
ban: csupa titok, homály, vad szenvedély. Alakjai «őrülten» 
tántorognak dühükben, fájdalmukban vagy szerelmükben s 
vágtatnak árkon-bokron keresztül éjtszaka, hóban, viharban. 
Mintha ez is a Hétköznapok kései és korcs leszármazottja volna. 
Végső elfajulása a francia romantikus iránynak s csak mint 
ilyen érdekes. 

Jókai eredeti humora már azelőtt is hatott íróinkra, de 
mikor ezt erdélyi tárgyú történeti regényeibe és novelláiba is-
belevitte, még jobban elragadta vele kortársait. 

P. Szathmáry Károly ebben is hü követője: A Sirályban 
van egy életképszerű jelenet: a piszkos, toprongyos csausz be
ront a királyhoz és goromba hangon, hetvenkedve mondja el 
a szultán üzenetét; büntetésül mindenféleképen megbosszantjákr * 
s mikor épen budai basának álmodja magát, kidobják az ablak 
alatti tóba. Ez egészen Jókai adomázó hangon elbeszélt, kissé 
rikítóan színezett, de ötletes és pompás humorú genre-képeire 
emlékeztet. A pécsi diákok fölkerekedésének s csatába-mene-
telének történetében is van sok humor. 

Török világ-korabeli tárgyú humoros novellái kétszeresen 
emlékeztetnek Jókaira: A Kaftány féleség nélkül és féleség kaf-
tány nélkül címűt (Nők könyve. 1853.) maga is «történeti humo
reszk»-nek nevezi. Ebben a leánykérőbe induló Szalánczy alispán 
fura farkaskalandjával, majd sztambuli követségével nevettet 
meg, mikor az ajándék-kaftanokon összevesz követtársaival 
(Báthori Gábor kora). A Nővásárb&n (Divatcsarnok. 1853. 
40—41.) a már egyszer Jókai után feldolgozott motivumot 
(Selima) ezúttal humorosan használja fel újra. 1552-ben Per-
nyeszi Boldizsár egy a pesti Dunaparton rendezett nővásáron 
(a nők mint Jókainál hajón vannak) találja meg eltűnt feleségét 
s a gyanútlan kereskedőnek csak száz aranyat ad érte. Haj
dúja, Péter egy zsák árpáért szintén vesz egy asszonyt, de 
megjárja vele, mert veszekedő természetű, s Pétert boros álla
potban meg is rakja. Erre a hajdú engedelmet kér urától. 
hogy visszavihesse a pesti vásárra és eladhassa. Egy vigyázatlan 
kakas c. «történeti humoreszkjében» (Délibáb. 1853. I. 6.) 
Báthori István szelindeki várnagya, a közellátó, pedáns, különc 
konyvmoly Kakas István, s a hetvenkedő, kemény fejű góbéT 
Fodor Están huszár tipikus Jókai-figurák. A történet adoma
szerű kikerekítése és humoros stílusa is a mester hatására vall. 

Miként születik a háború ? c. humoreszkjében (Délibáb. 
1853.1. 21-22 . ) Túri György kapitány vendégül látja Juszufot, 
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a kövér drégeli agát ; az nagy tiltakozások után mégis csak eszik 
Túri sonkájából s iszik egri borából. Túri egy magyar leányt 
akar kiváltani, kit az aga tízezer aranyra tart , de lassanként 
lerészegedvén, a váltságdíjat fokozatosan ötvenre szállítja le. 
Ez a genre-jelenet különösen Jókai-ízű, nemkülönben az a sok 
kacskaringós török áldás, amelyet a kapitány mond az agának. 
A stílus nem egyszer i t t is a Jókaié. A törökök elfutottak, 
meséli az író «azt az egy párt kivéve, kik oly bolondok voltak, 
hogy megállottak egy helyben, míg a muskétások egy jó fer
tályig reájok céloztak».1 Déva galambjai c. novellájában (Bp. 
Viszhang. 1853. 11—15.) a rettenetes krónikás verseket gyártó 
Menyus diák komikus alakja az Erdély aranykora Kelemen 
deákjáénak utánzata. 

II . 
Jókai hatása mellett még három elbeszélőnk hatása szán

tot t mélyebben. Jósika hatása, amint tudjuk, P . Szathmáry 
Károly munkáin érzik legerősebben. Jókai is hatott rá már 
pályájának elején — ezt eddig nem emelték ki kellőképen2 — 
de közepes tehetsége mégis közelebb állott a Jósikáéhoz. Amit 
e tekintetben működésének első két évéről (1851—52.) meg
állapítottam,8 megállapítható 1853-ban és 1854-ben írt törté
neti elbeszéléseiről is. I t t csak azt említem, hogy Sirály c. 
regényének hőse, Herczeg Miklós, ki elveszti I I . Lajos király 
kegyét, Jósika Zokolijaként leeresztett sisakrostéllyal harcol. 
Ezt «Elemér a sas»-nak nevezik, azt «török rém»-nek. 

Lisznyay Kálmán, a népszerű lírikus, történeti novelláján 
(Két Rêvay. Budapesti Hirlap. 1854. nov. 1—21.) szintén Jósika 
hatását látjuk a leírásokban, a történeti eseményeknek a fan
tasztikus mesébe való száraz beékelésében s a korhely, de 
később szerelme következtében megjavuló Révay Gábornak 
Aba fit utánzó alakjában. 

A tizenhatéves br. Jósika Kálmán is híres nagybátyja 
utánzásával kezdte írói pályáját. Oéczi András c. történeti 
novellája (Hetilap. 1853. 36—37.) — tárgya Báthori Gábornak 
egy leányrablása — Az utolsó Bátort hatása alatt készült 
Császár Ferenc elbeszélésében viszont (Egy éj Velencében. Divat-

1 Ilyen történeti humoreszkjei még : A spanyol don Magyarországon. 
Divatcsarnok. 1852. 10—11. és Bencze és Veronka. U. o. 1854. 53—54. — 
Szathmáry ebben az időben sok munkáját írta Kucsuk álnéven. Ez is alig
hanem Jókai török regényei Kucsuk basájának Csereiből vett neve. 

2 Mint Császár Elemér A magyar regény története c. munkájában (1922) 
megállapította, hogy pályájának máBodik korszakában (1871-töl) Jókainak még 
erösebb «hatása alá került s az elhajlította (addigi) irányától . . . Ezt az elhaj
lást Jókai politikai regényeinek nagy sikere magyarázza » (230. 1.). 

3 Novella- és regényrodalrmmk az abszolutizmus korának elején. 1929. 
104-^105. I. 
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csarnok. 1853. 27—29.) a Zrínyi a költőnek velencei miliőjét 
látjuk viszont (tízek tanácsa, titkos ajtók, rejtekek, stb.). Hőse 
diplomáciai küldetésben jár Velencében s beleszeret egy előkelő 
olasz leányba, mint Zr íny i Az intrikus Malipierit i t t Morione-
nak hívják. 

Alighanem Jósika Decebalja, indította Brúz Lajost 
(Zamolxis. Hetilap. 1853. 19.) és Dózsa Dánielt (Affrodisia. 
Hetilap. 1853. 50—56.) dák tárgyú fantasztikus novellák írá
sára. Dózsa különben a külsőségekben is utánozza Jósikát. 

•Jósika követője volt Vályi Károly is, ki Mar kaif c. törté
neti regényéből két mutatványt közölt (Bp. Viszhang. 1853. 29. 
Délibáb. 1853. I. 24.). A két éhenkórász lantos humoros jelenete 
tehetségre vall. Korai halála (1853) megakadályozta regényé-
nek befejezését. 

Br. Kemény Zsigmondnak népszerűsége nem vetekedhetett 
sem a Jókaiéval, sem a Jósikáéval. Keveset ír t és keveseknek. 
Súlyos, mélyen szántó s rendkívüli egyéniséget tükröző elbeszélő 
műveit csak congenialis író tudta volna utánozni. Egyetlen 
elbeszélőnk fogható akkor hozzá, Gyulai Pál — ő azonban 
szintén erős egyéniség lévén, nem válhatott utánzójává. 

Az bizonyos, liosy a külföld nagy jellem- és lélekrajzolói 
mellett Kemény példája hatott rá legerősebben* Galamb Sándor, 
ki eddig' legbehatóbban foglalkozott Gyulai novelláival (IK, 
1921), Kemény hatását látja Egyszerű történet c. elbeszélésén, 
(Szépirodalmi Lapok. 1853. 4—7.) melynek tragikuma «nem a 
bűnökből, hanem a tévedésekből» és a merev erkölcsi elvekből 
fakad, hasonlóképen Fanniján, (Nők könyve, 1853.) melynek 
az életfelfogása vall Keményre, az, hogy a vak sors bábjai 
vagyunk, az pedig a tévedést épen úgy megbosszulja, mint a 
bűnt. Ez a pesszimista világnézet más írók műveiben is meg
megszólal, de Keménynél leghatározottabban, úgyhogy ebben 
Galambnak igazat adhatunk. Gyulai egészséges lelke tulajdon
képen távol áll ettől a felfogástól — bizonyítja az is, hogy a 
következő évben már megrója Kemény sötét pesszimizmusát, 
mert az csak kételkedni tanít s «a ledöntött eszmények helyébe 
a kétkedő, kérlelhetlen észt ülteti.» (Pesti Napló. 1854. 50.) 

Galamb fejtegetéseihez hozzátehetjük, hogy Ja«?njában 
a női lélek elemzője épen úgy, mint Kemény. Következő sorait 
pl. Kemény is írhatta volna: a szerelem «sokszor nem egyéb 
mint hiúság, szeszély, gyöngeség, de azért épen oly mértékben, 
ha nem is oly hosszan boldogító, mint midőn önmegtagadás, 
mély érzés, és minden akadállyal megküzdő erő alapjai». 
Pektari gazdag kereskedő, aki azonban nem szatócs, hanem 
minden szépért, jóért áldozó hazafi, mintha a Férj és nő Norbert 
bankárjára emlékeztetne. Galamb csak röviden utal arra, hogy 
Kármán Fannija is volt «valamelyes hatással» Gyulai novel-
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Iájára. Ezt én határozottan ki merném mondani. A két Fanni 
gyöngéd, érzelmes, ártatlan jelleme s szerelmi bánatában való 
elhervadása feltűnően hasonló. A hatás valószínűségét meg
erősíti a Gyulainál szokatlan, erősen szentimentális hang Fanni 
lélekrajzában. Talán Vörösmarty Szép Ilonkája, is előtte lebegett 
ennek a bájos és boldogtalan leányalaknak megteremtésekor. 
Erre mutatnak a novella következő szavai: «Hervadása a 
liliomé volt, mely az ártatlanság hófehér színét mindvégig 
megtartja.» 

Kemény hatása Gyulai Jó éjszakái! (Bp. Viszhang 1854. 
19—35.) c. novelláján különösen feltűnő. Galamb erre vonatkozó 
fejtegetéseit nyugodtan elfogadhatjuk. Lényegük az, hogy a 
lélekrajz izgalmassága s legapróbb részletekre kiterjedő, szinte 
kínosan túlfeszített módja a Keményével rokon s nem Gyulai 
későbbi nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lélekrajzaival. 
Gyulainak ezt a nagyszabású elbeszélését nemcsak «érdekes 
alkotás»-nak tartom mint Galamb, aki hibáit talán túlságos 
szigorúsággal ítéli meg, hanem Gyulai egyik legkitűnőbb 
elbeszélésének. A lélekrajz! mélységet ekkora drámai feszültség
gel és lendülettel sohasem párosította többé. 

Szilágyi Virgil Szelíd fájdalmak (1853.) c. különben egészen 
jelentéktelen regényében az öreg Blumenthal bankár, aki jó 
üzletember, de e mellett felvilágosult, becsületes, nemeslelktí 
és leányát nagyon szereti s boldoggá akarja tenni, azért nem 
keres neki gazdag vagy arisztokrata férjet, Kemény Norbert 
bankárjának gyenge másolata. 

Tanács Márton D'Arrezzi Violettája. (Divatcsarnok. 1854. 
68—72.) alighanem A sziv örvényeinek hatása alatt készült. 
Hősnője, mint Agatha, rejtélyes jellemű nő. Kacér, ás undorral 
fordul el a férfitól, akit meghódított, szeszélyes, de ez csak 
kiszámított modornak látszik. Kalandornőnek tartják, pedig 
nem az. A környezet i t t is olasz, mint Keménynél. A követ
kező kis lélekrajzon mintha az ő hatását éreznők : «Lelkem 
a leáldozott nap eseményeit ezerszer élte át, taglalta annak 
részleteit, kitüntette áruló részrehajlással fényoldalát, csillogó 
szi vár ván y fátyolt vont gyanúira. Majd segédül csatlakozott 
a képzelem is, feltárta a költői világ aranykapuit, s egyetlen 
éjen át a szerelem évezredes életén vezetett keresztül . . .» 
Tanács Márton, ki ennek a kornak jobb elbeszélői közé tar
tozott, többi elbeszélésében is nagyobb gondot fordít a lélek-
rajzra s azt igen gyakran hangulatos olaszországi leírásokba 
olvasztja. Talán nem alaptalan az a föltevésünk, hogy ebben is 
némi Kemény-hatás nyilvánul. 

A lélekrajzra való törekvésnek általában mind több ós több 
a nyoma akkori elbeszélő irodalmunkban. Abonyi Lajos, Ágai 
Adolf, Balázs Sándor, Dobsa Lajos, Bérczy Károly, Bulyovsz-
kyné, Szász Károly, br. Podmaniczky Frigyes és Vadnai 
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Károly elbeszélései és regényei közül számos példát említhetnék 
ennek igazolására. A francia romantikus «áiium» azonban még 
mindig kábulatban tartja legtöbb írónkat, s csak lassan és nehe
zen eszmélnek a reális külső és belső világ jelenségeire. Lélek-
rajzaikban is inkább a francia romantikusok modorát követik, 
úgyhogy bennük csakis Kemény hatását keresni igen merész 
vállalkozás volna. 

Gyulai Pál kis remekének, a Vén színésznek (1851) hatását 
mindössze négy novella mutatja. Időrendben az első közülük 
Dobsa Lajosnak, a Magyar Thaliában (1853) közölt elbeszélése 
Egy ifjú színész naplójából. A napló romantikusan patetikus 
modorban mondja el egy úri családból származó fiatalember 
színészéletét s szerelmét Helén színésznő iránt, ki eleinte igazán 
szereti, de aztán egy gróf kedvese lesz, akár csak a vén színész 
ideálja. Az elbeszélést Gyulai módjára ilyen kitörések szakítják 
meg: «0 napok! Eltüntetek, édes kinos napok! Melyik, ah 
melyik adja vissza őt?» A becsületes és naiv fiatal színész 
«Iső szerelme finoman van rajzolva. A más tekintetben is érde
kes novella — úgy látszik — Dobsa saját színészélményein 
alapszik. 

A másik három elbeszélés Gyulaié után három évvel 
jelent meg. Legértékesebb az akkor huszonötéves Szász Károlyé : 
A nagy dobos (Divatcsarnok. 1854. 19—22.). A cirkuszi nagy
dobossá züllött, korán megvénült színész beszéli el történetét 
egy kisvárosi kocsmában az írónak. O is református diákból 
lesz színész, majd a direktor leányának, 0 féliának kedvese 
s őt is boldogtalan szerelme (Ofélia mással szökik meg) teszi 
szerencsétlenné. Különösen az elbeszélés módja emlékeztet a 
Vén színészre. Rapszodikusan, romantikus és színészies pátosszal 
beszél Szász Károly színésze is és a történetet meg-megszakítják 
az elbeszélő és hallgató szóváltásai. A fecsegő színi direktor 
alakja szintén Gyulai-reminiscentia. 

A harmadik elbeszélés (Komáromy Ferenc : A puszták 
leánya. Hölgyfutár. 1854. 212—218.) már csak gyenge utánzata 
a Vén színésznek s csak mint ilyen érdekes. I t t egy elzüllött, 
tüdővészes színésznő beszéli el élettörténetét a falusi kocsma 
udvarán, híven utánozva Gyulai hősének modorát : 

«Én beszélek — és ti alunni fogtok. — Mit tudjátok ti, hogy mi a 
városi élet? — Te hegyke ispán... Ti, becsületes dudás és mogorva erdö-
•csősz... Te pedig agg huszár... Hasztalan nevetsz te szemtelen csapláros... 
tízért szép voltam..» Közbe-kÖzbe így szakítja meg önmagát: «Mi a patvar! 
hát már elaludtatok? nem halljátok, hogy vége a komédiának?... Csap
láros, dörzsöld ki szemedet, bort ide a gyepre !» A végén haldokolva naplóját 
adja át hallgatóinak: «A mécses alvófélben — gyújtsatok világot! — oly 
borzasztó e feketê  setétség.. Ah, ah! — ki mondja meg nekem értem-é 
valamit ? — vol.tanv.é szép ,.— voltam-é művésznő ?»" 
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Az elzüllés oka i t t is szerencsétlen szerelem. Még ebben 
az értéktelen novellában is van valamelyes lélekrajz és realiz
mus, ami szintén Gyulai jótékony hatása. 

A negyedik elbeszélés Győry Vilmosé (Egy kórházi beteg 
naplója. Részvét Hangjai. 1854., megjelent okt. végén). Egy 
kórházban meghalt szerencsétlen, elzüllött színész naplója, vagy 
inkább emlékirata. Felesége is színésznő, együtt játszanak, 
mind a ketten kapnak szerelmes leveleket s együtt mulatnak 
rajtuk, mint Gyulai színésze és Kornélia. Felesége szintén 
•egy gróf kedvese lesz, s Keant játszva tudja meg ő is hűtlen
ségét. E tartalmi hasonlóságon kívül az emlékirat első személyű, 
múltra visszapillantó, izgatott előadása is olyan mint a Vén 
•színészé. 

* 

Többi írónk hatása az előbbiek mellett eltörpül. 
Dobsa Lajos Lydia e. regényében (1853) Lydia naplója 

igen emlékeztet Kármán Fannijának naplójára. íme egy kis 
mutatvány : 

«Ablakom a kertre nyílik. Van egy kedves fám, mit naponként meg
néztem.» Babonás sejtelmek kötik lombjaihoz. «Úgy hittem: mire azok 
lehullnak, Emil már visszatért és én boldog leszek. Múlt éjjel egy fagyos 
szél nyargalt keresztül és midőn kitekintek, imént kedves fámat minden 
ékességétől megfosztva találtam. Lehullott remények ! Lehullott levelei 
•életem fájának, sírok fölöttetek..» (lOí—105.) 

Ez egészen a Fanni hangja. 
A régimódi, várakhoz és egyéb helyekhez kötött monda

utánzó s Kisfaludy Sándor óta «regék»-nek nevezett novel
láknak szintén akadnak még ebben az időben is elkésett művelői. 
I lyenek Komáromy Ferenc, (A csiesóvári remete. Budapesti 
Hírlap. 1853. szept. 1 — 24.; Legyetek kitartók. Délibáb. 1853. 
II . 18. —-ez a trencsénvári mély kút mondája; Egy éj Mura
közben. Rege és valóság. Délibáb. 1853. IL 13.) Száva Farkas, 
(Zetelaka. Néprege. Hetilap. 1853. 64.) és Paulikovics Lajos, 
aki Hét vár c. regényének (1854) Bethlen-kori meséjét hét 
várhoz fűzi, s a rég elavult műfajt regénnyé duzzasztja; 
Még Jókai is ír efféle régimódi történetet a mohácsi vész 
korából. (Âz utolsó csatár. Müller Gy. Nagy nap i 1854.) 
Kezey Domonkos védi i t t a mocsár gázlóját, míg vezérük, 
gr. Frangepán el nem menekül, azután öngyilkos lesz. A helyet, 
ahol ez történt — úgymond az író — ma is «Domokos 
vesztének» hívják. 

Néha vissza-térnek novellistáink a Kisfaludy—Fáy—Ko
vács Pál-féle iskola modorához, mely 183Ü és 1840 közt volt 
divatos. Degré Alajos Bárom jó barát a. «fővárosi életkép» -é-
nek (Divatcsarnok. 1853. 6—7.) hőse, Tivary Árpád, Tollagi 
Jónásnak Mokányba oltott ivadéka; a pesti jómadárak minden-
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féle ostobaságba ugratják bele s jól megkoppasztják. Ilye» 
kalamitásos novella Forster Rudolf Szerencsétlen kalandom is 
(Hölgyfutár. 1853. 159—166); Sonkási Gáspár urabácsi nagy
szerű pesti kalandjait beszéli el. 

Ezeken kívül természetesen akad több is efféle. Ezt a 
novellaműfajt, mely tulaj donképen kalandoknak, apró tréfás 
eseteknek életképszerűen leírt sorozata, s háttere a régi jó 
idők fővárosa vagy a kedves, patriarchális vidék, Jókai emelte 
ebben az időben szinte klasszikus magaslatra a Kedves atya-
fiakh&n (1853). Ez is Kisfaludy- vagy még inkább Kovács 
Pál-féle kalamitásos novella, de Jókainak páratlanul mozgékony 
képzeletével, kifogyhatatlan ötletességével, bohókás, torzító 
humorával s könnyed, elmés stílusában írva. 

Nagy Ignác egykori fanyar-humorú és pesszimista színe
zetű pesti életképeire emlékeztet Bérczy Károly Városi és 
falusi élei c. elbeszélése, {Müller Gy. Nagy Napt. 1854.) mely
ben egy ügyvéd klienseit vonultatja fel előttünk mint a züllött 
fővárosi élet típusait. A rajz szárazsága és irány zatossága is 
olyan, mint Nagy Ignác torzképeié. Nem Bérczy egyéni 
elbeszélő módja. 

A negyvenes évek másik népszerű novellistájának Gaal 
Józsefnek kései hatása látszik Végh János hosszadalmas 
betyártörténetén. (Pusztai kaland. Hölgyfutár. 1853. 67.) 

Kuthy Lajos kitűnő kálvinista diáknovellájának (Egy iskolai 
kaland. 1843.) s akkori utánzatainak hatása érzik Famózynak 
Egy legátus kalandjai (Bp. Viszhang. 1854. 29-30 . ) című, Kovács 
Pá l körülményességével elbeszélt kalamitásos novelláján s P . 
Szathmáry Károly A lelkész leánya c. történeti novelláján hs-t 
(Hölgyfutár. 1854. 276—81.) melynek hőse egy sárospataki 
legátus. Ez azonban már Jókai nagyszerű történeti diák
novellájának .(A nagyenyedi két fűzfa) is köszön egyet-mást. 
Történeti háttere szintén a kurucvilág. 

Bizonyára br. Eötvös híres regényének, A falu jegyzőjé
nek hatás alatt került a megyei élet sötétebb oldalainak rajza. 
Szilágyi Virgil Nyári lak c. bűnügyi történetébe (Bp, Visz
hang. 1854. 11—18.) — nagy terjedelme miatt bátran regény
nek is nevezhetjük. 

De nemcsak a nagyobb írókat követték, hanem néha a 
kisebbeket is, p. o. Bernát Gáspár és Lauka Gusztáv humoreszkjeit. 
Bernát furcsa nagyotmondásait és stílusficamodásait szívesen 
utánozták. Szollár Mihály pl. így kezdi egyik rikító apróságát 
{Bemutatás. Hölgyfutár. 1853. 125.): «Meglehetős arccal birok; 
igaz ugyan, hogy a ragya is nyakon vagdalt vagy kétszer, 
de mégsem annyira, hogy a kedélyes himlőnek ne maradt volna 
rajta pár arasznyi hely. Fejem terjedelmes..» Ez Bernát stílusa. 

Lauka Gusztáv többnyire léha vidéki szerelmi kalandokai 
beszél el, melyekben furcsa nevű hősei elég ízléstelenül visel-
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kednek. A történetek mind egyformák, csak rikító, túlzóan 
tréfás, bolondos, ötleteket hajszoló stílusukban van némi egyéni 
íz. így í r : «0 elájult, én pedig bőgni kezdtem..» «Eleim 
franciák voltak, közepeim tótok, hátuljáim egészen megmagya
rosodtak. » «Látlak-e még valaha Szepi? — Miután most majd 
minden évben van kholera, egész bizonyossággal nem állíthatom, 
hanem azt remélem,igen!» Utánzói (Tóth Ferenc, Szőllősi Benő, 
Kelemen Mór, Szollár Mihály stb.) meséinek ízléstelenségében 
és stílus tekintetében követik. Szollár Mihály egyik humoros 
művének (Mi haszna van a regényolvasásnak? Hölgyfutár. 
1853. 70.) íme ez a meséje. Csicsó Samu sok regényt olvasott,, 
azért kieszeli, hogy Burgonya Febróniát regényesen fogja, 
meghódítani, t. i. színlelt rablótámadást intéztet ellene, aztán 
hősiesen megmenti. így is cselekszik, csakhogy tévedésből 
Krumpli Péter csizmadiát és Sári lányát menti meg s az ifjú-
hölgy a nyakán marad. Stílusa méltó meséjéhez: «olajos korsó
szerű csepegő szemei». . . «ínegpokróctalanított szívgyilkos».. 
«falhoz kenem ma mindnyájatokat, ha ötvenezer lelketek van 
is egy kupacban!» Mestere stílusának utánzata ez i s : «Rebeka 
száját kétfelé voná, pisszegett s füleit pa t tog ta t á s . . «KaíFogj 
gyémántos bazsarózsám, kaffogj ! úgy illik minden milliom 
teringette ajkadra, mint cigány purgyé a szekér hátuljára.» 
(Megbuktam/ Hölgyfutár. 1853. 44—48.) Látjuk, hogy az után
zók iparkodnak mestereiknél is ízléstelenebbek és durvábbak 
lenni. Nyelvükben a Bernát- és Lauka-féle stílus hatása nem 
egyszer összeolvad. 

1854-ben Vas Gerebent is utánozni kezdték, aki akkor 
a Budapesti Viszhang főmunkatársa volt s a pápai kollégium
ban egy aranyat tűzött ki népies beszélyre. A pályadíj nyer
tese Kerecsényi János lett, novelláját, A kincskeresőt közölte is 
a Bp. V. (1854. 18.) Falusi történet két fiatal szerelmesről, akik, 
bár szüleik ellenzik, egymáséi lesznek. Vas G. elbeszéléseinek 
rendes tárgya, az ő modorában elbeszélve. Lehet, hogy ugyanez 
a szerző írta K. jegy alatt ugyanoda A kedves vendéget is (1854. 
30.), melyben így utánozza Vas G. stílusát: «Aztán csak azért 
mondom, hogy mikor hozzá hasonlót lát az ember, hagyja ott, 
vagy forduljon el tőle . . . » «Nem azért vezetem ide (t. i. a kocs
mába) figyelmeteket, hogy megitassalak, s az eszeteken magam 
nyargalhassak, azért csak kövessetek, nem sokáig késünk.» 

A tizenhétéves Győry Vilmos is írt egy ilyen népies tör
ténetet, melynek az a tanulsága, hogy nincs kísértet. (A kisértet^ 
Bp. Viszhang. 1854. 29.) Ez is Vas Gereben utánzat. 

Ezeknek az irodalmi hatásokat megállapító adatoknak 
bármily jelentéktelen írókra vonatkoznak s bármily aprólékosak
nak látszanak is, megvan a maguk jelentősége. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLII. (3 
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Világot vetnek az írók népszerűségének különböző fokára, 
mert az utánzás egyik bizonysága a népszerűségnek; világot 
vetnek bizonyos mértékben a közönség ízlésére; világot vetnek 
egyes irányok, irodalmi divatok időtartamára, Hogy meddig 
hatnak és miért lesznek egy idő uralva elcsépeltekké, unalma
sakká. Végül világot vetnek arra, hogy hogyan lesznek nép
szerűek, kedveltek s hogyan terjednek egyes tárgyak, mese-
motivumok, az elbeszélés bizonyos módjai, a. stílusnak külön
féle fajtái és árnyalatai. 
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