
Erkölcs és irodalom
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Uj életérzés felé

Reviczky Gyula

Reviczky ifjúkorának sokkjai után arra a meggyőződésre jutott, hogy az igazi,
a nagy költő nem számíthat a társadalom elismerésére, a fölött vagy annak
ellenében kell keresnie a boldogulását. A zseni - fejtegette - belátja az egész
emberiség megválthatatlanságát. A bölcs megbékél ezzel az állapottal. Sosem
szabad a tön~yeg szemével tekinteni a világra, hiszen a zseni messzebbre és mé
lyebben lát. O álmodik, s álmait a fantázia segítségével hívja életre, megjeleníti
az akarat birodalmát, megszüli a szenvedélyt, melyet ellenőriz, nehogy rombo
lóvá váljék. A költő a következő fokozatokon megy végig: először megismeri a
világ természetét, a lét komédiáját, majd ismereteinek birtokában nihilista és
ironikus lesz, végül pedig részvéttel és szánalommal tekint a világra. Mihelyt a
hármas érzéskört végigjárta és -szenvedte, eljuthat a humor bölcsességéig.
"melyben a pesszimizmusban megtisztult emberszeretet kacagva sír". A valódi,
nagy költőknek "nincs határozott életirányuk, érzelmeik kaleidoszkópként föl
és Ietúnnek, angyalok és ördögök egy pillanatban, és a könnyelműséggel páro
sult jószívűség képezi egyéniségüket".

Mindennek természetesen költészettani következményei is vannak. Reviczky
már szakít a nemzeti klasszicizmus erkölcsi ideáljaival, Sátán című versében
felbukkan az önmagáért élvezett szépség vigasztaló sugallata: Vigasztalóm az édes
dal zenéje; / Ez balzsamom, hitem, ha szenvedek; / S dalolva hágok a Sátán fejére. /
Aranyod nem kell! - En koldus leszek!

Az előbb kifejtettek értelmében természetes állapot e végletesség. Reviczky
lírájában folytonosak és meghatározók az ellentétek, hiszen a humor bölcsessége
megkívánja, hogya dolgokat is lássuk, a visszájukat is, s ne foglaljunk állást az
igazság, a helyes, erkölcsös magatartás kérdésében, hiszen az élet eleve rossz,
látásunkat töredékessé teszi.

Reviczky elveti a nemesebb érzések létezésének i1lúzióját, megértéssel közelít
a perditák felé. E különös vonzalom oka, hogya költő is, a perdita is a kitaszított,
sokszorosan megalázott tagja a társadalomnak, amely csak az érdekeit érvénye
sítő embert ismeri el.

A perdita a századvég irodalmának egyik legjellegzetesebb alakja. Van, akit
szépsége kiemel e sorból, kitartott lesz, mint Cina, Vajda János szerelme, vagy
Toldy István Anatale címú regényében Hermiance. Reviczky Perdita-ciklusa ter
mészetesen nem születhetett volna meg Dumas A kaméliás hölgyének ihletése
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nélkül, ám az is tény, hogya társadalom erkölcsei fellazultak, a bukott nő köré
romantikus legendák szövődtek, némelyik író valósággal eszményítette őket, a
párizsi divatot majmoló társasági életnek is teljes jogú tagjai voltak. Irodalmi
téma lett a bordélyházak világa, melyben a lányok ugyanolyan kiszolgáltatottak
és jobb sorsra érdemesek, mint a társadalom számkivetettjei. A bordély volta
képp mikro-társadalom: kicsiben jeleníti meg a nagy romlottságát, pénzre össz
pontosító szemléletét, érzelmek nélküli szerelmét és általában érzelmek nélküli
életformáját.

A költőknek természetesen nem kellett szükségszerűen elmerülnie az élet
sűrűjében. Választhatott meróben más magatartást is: elhagyatottságából ková
csolhatta ki önnön nagyságának mítoszát, mint ezt Komjáthy Jenő tette.

Komjáthy Jenő

Komjáthy elhivatott, kiválasztott költő volt az új évszázad lírikus öntudatának
előfutára,a világ központja. Isten teremtő terveinek letéteményese, "az élet nagy
légi mezóinek" szárnyas angyala, aki a kozmikus szabadság, a panteisztikus
megistenültség állapotában él: Ugy érzem, új csodás világot / Vagyok képes teremteni;
/ Uj napokat látok robogni, / Uj földeket kerengeni.

Az ő költője titokzatos kiválasztott, kinek homlokán a jel ég, s képes arra,
hogy embertársait kiragadja a lét kisszerűségéból egy halhatatlan életállapotba:

Csupán a boldog csillagokra
Néztem föl a nagy éjszakán,
Velük keringve és lobogva
Epedtem fensőbb lét után.

S mosian szívem szerteárad,
Gátját szakítva szétiJ"möl,
Keresve földi, égi társat,
Kire borúini szent gyönyó·r.

Ez a "szent gyönyör" nem a magyar századvég hangja, ez már a 20. századi
lírát idézi, ott is elsősorban Ady Endrét, kinek Komjáthy egyik legfontosabb
elődje. Benne is élt a prófétai kiválasztottság gőgös költő-öntudata, "ki látott
engem?': talányos büszkesége, melyet itt-ott messianisztikus elemekkel is átszí
nezett. Eloáról írt ciklusa is az új költészet szemléletét készíti elő: szakított a
szerelmí líra konvencióival, az ő szerelmí érzése élet és halál kérdése, akárcsak
Alfred de Vigny Éloájáé, aki magát a Sátánt akarta megváltani. A szilaj vágyak
betegjei megrémítették a konzervatív líra védelmezői t, s tovább erősítették hi
tüket, hogy az irodalmat is elárasztotta az erkölcstelenség. Holott az élmény
változott, s az a mód, ahogya költő kifejezte azt. A szerelem sem maradhatott
meg a családi idill békés fészkében, a költő nem elégedhetett meg a sejtetéssel,
hanem ki kellett mondania az igazságot: a szerelem e környezetben menedék,
s olyan emberi érzés, mely biztonságot, kielégülést adhat az élet egyre fájdal
masabb zűrzavarában.
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A nagyváros élménye

Ennek a zavarnak tárgyiasulását látták írók és költők a nagyvarosokban. ame
lyek rohamos fejlődésnekindultak a kiegyezés után. Hosszú évtizedekig a gom
ba módra szaporodó majd viharos gyorsasággal tönkre menő újságok, napi-he
tilapok és szórakoztató revük lettek a mélyebb kultúra pótlékai. Aki meg akart
élni, redakcióba kényszerült. Aki jól akart élni, kénytelen volt művészetét kiáru
sítani. Tehetséges költők egész csapata írt verseket az orfeumok tündéreinek, a
kabaréknak, létre jött az a városi költészet, amely a világon mindenütt a kapi
talizmus fejlődését kísérte. A nagyvárosban sodródó ember egyre mélyebben
érezte át magányát, lelkében mégis vágyak és sejtelmek keltek, csipetnyi nosz
talgia a régi, az elhagyott iránt, de ez nem szenvedélyes érzés volt, hanem kicsit
önironikus, szemlélődő busongás, amelynek lényege, hogy gyengék és esendők

vagyunk, nem szabadulhatunk a világ csábításától. Aki a régi, általános emberi
értékeket hangsúlyozta, s tette művészete vezérelvévé. előbb-utóbb kiszorult a
fósodorból. A nemzeti klasszicizmus utolsó hullámának költői hiába hirdettek
nagyszerű erkölcsi elveket, a hagyományos formákhoz való ragaszkodásuk
menthetetlenül korszerútienné tette lírájukat, prózájukat. Manapság ugyan
megkísérlik újraéleszteni a hajdani népnemzeti iskola utolsó képviselőit: Sebők

Zsigmondot és Rákosi Viktort, előbbi azonban csak mint a nemzedékeknek gyö
nyörűséget és derűt adó Mackó-könyvek szerzóje számíthat reinkarnálódásra.
utóbbi pedig csak azok körében lesz népszerű, akik a hazafias érzést a naciona
lizmussal tévesztik össze.

A századvég nem kedvezett az erkölcsi alapon szervezódó, a nemzeti gon
dolatot hirdető kultúrának. Nemzetközi lett a világ, a szórakozni vágyók az
operett csillagaira voltak kíváncsiak. Még jó egy évtized múlva is ötven-hatvan
ember pisszegett Bartók-hangversenyen, miközben táblás házakkal arattak si
kert habkönnyűoperettek. A hagyományos formák megszűnése,devalválódása
azt a hitet keltette, hogy az erkölcsökre és az emberi eszményekre sincsen többé
szüksége a múvelódni vágyóknak. Könnyed, szórakoztató regények - Heltai
Jenő volt anagymesterük -, súlytalan érzéseket kifejező, olykor ravasz ritmi
kájú, csattanós versikék - sokan rnűvelték a műfajt - arattak sikert, s a szo
ciális igazságtalanságok megverselói (Csizmadia Sándor, Farkas Antal) sem ta
lálták azt a formát, amely mondanivalójukat egyénítette volna. A pátriárkai kort
megélő Kiss József fejezte ki talán legösszetettebben e kor hangulatát. lirájában
a nagyvárosi élményt és az asszimiláció kínjait is hitelesen szólaltatta meg.

Kiss József

Nem olyan nagyformátumú költői tehetség, mint például Reviczky Gyula, de
kiegyensúlyozottabb volt költőtársénál. Urájában kerülte a végleteket. s folyto
nos nyitottsággal fogadta be és élte át a modem nyugati líra ösztönzéseit. Lassan
érő tehetség volt, 50 és 70 éves kora között ért a csúcsra. Szentimentális verses
elbeszélései a kispolgár világát ábrázolják - új téma volt irodalmunkban -, s
egy-egy nagy érzelmi nekilendülés után (ilyen Tüzek című verse) talán túlzott
szerénységgel és némi szerepjátszással hangsúlyozta lírájának szűkre szabott
szemhatárát: Az én mezőmön nem értek kalászok, / Az én aratásom egy marck virág,
/ Az én glJönyöröm az álomlátások, / Az én világom egy álomvilág.
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Ez csak a látszat, valójában Kiss József igazi tehetséggel és elhivatottsággal
fejezte ki a nagyváros átlényegítő élményét, s azt az álmodozó hangulatot,
amely egy egész generáció jellemét és gondolkodását áthatotta, mint például
Szerelemvágy című versében:

Utcáról utcára őgyelegni tétlen:
Ez az én legédesebb, legszebb kedvtelésem.
A sürgés, a robaj, a tömeg gyors árja
Kápráztat, elmerít édes andalgásba.
A tömeg közepett vagyok messze tőle,

Mintha csak áLmodnám, álmodnám felőle.

(Szerelemvágy)

A hangulatok lírikusa volt, a magyar szimbolista líra előkészítője, ugyanakkor
azonban legjobb verseiben megfigyelhetőka színhatások kiaknázásának impresz
szionisztikus törekvései is.

A "ködlovagok"

Kiss Józsefnek szerencséje volt: élete és természete megóvta azoktól a szélsósé
gektől, amelyek meghatározták a századvég magyar irodalmát. Egész nemze
dékek hullottak el, mert tagjaikból hiányzott az erő, amely segítette volna őket

egzisztenciális nehézségeik leküzdésében, s úgyszintén hiányzott az az erkölcsi
tartás, mely az előző nemzedék nagyjait még önmagukkal meghasonulva is a
nagyobb összefüggések kifejezésére sarkall ták. Tehetségek egész sora tűnt el a
süllyesztőben: a sokat emlegetett s újra meg újra felfedezett "ködlovagok", akik
a magyar novellát művelték olykor mesterfokon, életművük egészéből azonban
hiányzott a nagy, összefogó szándék és terv. Ennek híján műveik is inkább a
részletek és a hangulatok rajzával ragadnak meg. Hatott rájuk a naturalizmus,
hisz élményeik ugyanolyan lehangolóak voltak, mint Zoláéi, vagy Maupassant
éi. Illúziók helyett az illúziók elveszítését ábrázol ták, mint a magyar prózatör
ténetben fontos szerepet játszó Bródy Sándor 0863-1924), aki a nagyvárosi élet
érzés egyik leghatásosabb kifejezője volt; mániákusokat és őrülteket ábrázoltak,
Dosztojevszkij hatásától nem érintetlenül, de messze az ő művészi színvonalától,
mint Petelei István 0852-1910); az egyén kilátástalan sorsa miatt felháborodva
azt mutatták be, hogy az erős jellemet hogyan keríti hatalmába a zabolátlan
életindulat (Papp Dániel; 1865-1900); új formában, a tárcanovellában fejezték ki
töredékes világképüket. mint Thury Zoltán 0870-1906) tette; a nihilizmus szp
szólói lettek, mint a különben igen nagyra hivatott Lovik Károly 0874-1915). ük
hozták a magyar prózába a lélektani igényt, melynek egyik első megvalósítója
Gozsdu Elek 0849-1919), aki elsők között indult a századvég és a századelő

kifejezési formája, a szecesszió irányába; széles társadalomrajzzal kísérleteztek,
mint Iványi Odön 0854-1893) A püspök atyafisága című, ma is hatásos regényé
ben; látomásos s ugyanakkor részvéttel telt regényekkel igyekezték megragadni
a századvég életérzését, mint [usth Zsigmond 0863-1894), vagy egy klasszikus,
de idegen mintákra hagyatkozó életideál meghonosításával kísérleteztek, mint
a nagyműveltségű Ambrus Zoltán 0861-1932).
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Ambrus kivételével majdnem mind félbemaradt tehetségek voltak, maradan
dó kezdeményeiket majd a nagy összegző, Krúdy Gyula teljesítette be. Elégté
telük lehet, hogya huszadik századi írók nem egyszer tisztelegtek emlékük és
úttörésük előtt (Ködlovagok címrnel tanulmánykötetet szerkesztett bemutatásuk
ra és feltámasztásukra Thurzó Gábor 1942-ben.)

Aki ép bőrrel akarta megúszni e kétségbeesett és illúziótIan kort, az vagy a
kedélyes humor pándélja mögé húzódva mondott hol évődő, hol kemény bírá
latot a viszonyokról, mint Mikszáth Kálmán tette, vagy kiaknázta e viszonyokat,
a maga javára fordítva a hagyományos erkölcsök hanyatIásában beá1ló morális
bizonytalanságot, mint Herczeg Ferenc, vagy vidékre vonult, s abban a környe
zetben lett mosolyogni való különc, de jeles író, mint Gárdonyi Géza vagy Tö
mörkény István.

Mikszáth Kálmán

Élete végéig megőrizte azt a kicsit kedélyes, ironikus, a dráma mélységét feloldó
hangot, amelyet első igazi nagy sikerei, A tót atyafiak és A jó palócok elbeszélése
iben alakított ki. Egyéniség kérdése ez: Mikszáth nem volt végletes jellem, s azt
is megtanulta, láthatta, hogYNa végletesség az (5 korában legfeljebb a fantázia
gyógyszerével orvosolható. O azonban alapvetően realista szándékú író volt,
nógrádi élményei is a valósághoz kötötték. Olyan tapasztalatok birtokába jutott,
melyeket a kor irodalma egyéb forrásból nem ismert, Mikszáthnak tehát az újító
hálás szerepe jutott. Erthető, hogy szinte mindvégig hű maradt ehhez a tájegy
séghez, mely ellátta témákkal. Igaz, Nógrádban is ugyanúgy virágoztak a szél
hámosságok és a panamák, mint az ország egyéb részein, s itt is éltek még a
múltnak olyan megrögzött mániákusai, akik nem akartak tudomást venni a
világ megváltozásáról. Már korai írásainak figurái babonás különcök, élő legen
dák. Maga is mintha népi rnesélö volna. Csak a rövid, feszes elbeszélések beve
zetésében jelzi különállását. Rendkívül gondosan alakítja történeteinek tájleírá
sait, a szereplők lelki állapota szerint változik környezetük hangulata és tárgyi
világuk is. Témái rendszerint jelentéktelenek, de megformálásuk költői, Mik
száth képes arra, hogyasejtetéssel, a hangulatok finom rajzával érzelmi több
letet adjon elbeszéléseinek. Regényírói tehetsége csak lassan izmosodott. Első

ilyen irányú kísérletei nagyra növesztett anekdoták, még az igen népszerű Szent
Péter esernyóje is, amelyben azonban a képzeletet kijózanítja a valóság, s a sokféle
szereplő végül is csak az előadásmód fegyelme révén alkot némi rendszert.

Történelmi tárgyú írásaiban is megfigyelhetni a könnyedségre való törekvést.
Hőseiből hiányzik az igazi mélység, az élet drámai ellentmondásait óvatosan
elkerülik, hiszen az író is idegenkedett minden fenségtől és nagyszerűtől. Kép
zelete akkor igazán magával ragadó, amikor a hétköznapokat mutatja, s hősöket
ábrázol, akikből hiányzik Jókai alakjainak nagyszerűsége, Kemény figuráinak
drámai következetessége. Már-már idillikusak ezek a történeti rajzok, azt bizo
nyítják a századvég zaklatott emberének, hogy egyszerű érzésekből is lehet bol
dogságot, nyugalmat, lelki egyensúlyt varázsolni.

A századvég elbeszéléseiben de még a lírában is feltűntek rögeszmés külön
cök. Mikszáth a Nemzetes uramek (883) történetében próbálkozott először a má
niás őrület megjelenítésével. Ebben még a hasadt lelkiállapot pontos rajza fog
lalkoztatta. A Beszterec ostromának (1894) Pongrác grófja viszont összetett jellem,
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sorsa azt példázza, hogyan temetik maguk alá a karaktert az illúziók, a nagyra
növesztett képzelgések. Erdekes, hogy ebben a regényben sem élezi ki a drámai
alaphelyzetet, mintha arra törekedett volna, hogy önbírálatra késztesse korát,
megmutatva, hogy annak hivatali közszellemét is megfertőzte a butaság és lo
gikátlanság. Pongrác gróf elhatalmasodó, őrületté váló illúzióját mindenki vilá
gosan látja, de senki nem meri leleplezni, a saját eszközeivel - tehát az őrületét

kanonizálva - térítik el megbomlott tervétől, hogy ostromra vezesse seregét, s
csak így tudják kiszabadítani markából Apolkát, akihez lovagias érzések fűzik.

Jellemző, hogy Pongrác gróf rendkívül népszerű volt emberei között. Mintha
egy nagyúri magatartás utolsó mohikánja volna, aki még asszonyt sem csókol,
hiszen Zrínyi Ilona volt nemének utolsó jeles példánya. Ebben a művében Mik
száth a lovagregénynek ugyanazzal a paródiájával kísérletezett, amellyel Cer
vantes, az ő Don Quijotéja azonban évszázadokkal azelőtt talán élő, valóságos
figura volt, várában kedvteléseinek hódoló lovagias érzelmű nemesúr, akit
ugyanúgy nem foglalkoztatott a valóság, mint Pongrác grófot.

Nagyjából hasonló az Uj Zrínyiász konfliktusa is, bár ebben az író sokkal
élesebb, leleplezöbb ítéletet mond koráról. Igaz, leleplezésben nincs hiánya Két
választás Masyarországonban (1897) sem, melynek megjelenése egy évvel korábbi.
Félelmetes hitellel jelenítette meg ebben a dilettáns politizálást, a karrierizmust,
s közvetve ugyan, de a "se hús, se hal" polgárságot is keményen bírálta. Ezek
a polgárok voltaképp ugyanúgy a régi dicsőség fantomképének rabjai, mint a
politikusok, akik kedvelt jelszavaikkal puhítják meg őket. Remekül elegyíti a
regényben a valóságot és az anekdotát, mely a reális elemekkel összeszövődve

szintén_teljesen hihető.

Az Uj Zrínyiászban is a valóság elemei hitelesítik a képtelen történetet: Zrínyi
és vitézei feltámadását. Az új világ képtelen befogadni a régi erkölcsöket. Itt már
minden az alakoskodás, a hazugság, a törtetés törvényei szerint történik, de a
módszerek finomabbak. Döbbenetet és felháborodást kelt,_hogy Zrínyiék kard
jukkal vesznek elégtételt és az erkölcsre hivatkoznak. Az Ur végül ismét magá
hoz szólítja vitézeit, mert a megromlott világban sem nekik, sem az általuk hősi

fokon megvalósított erkölcsöknek nincsen szerepe.
Mikszáth talán a liberális eszmevilágot vette igazán komolyan, világszemlé

letének a liberalizmus még hanyatlása idején is pillére maradt. A Különös házas
ság (1900) a polgári házasság körül fel-fellángoló és mind szenvedélyesebb par
lamenti és közéleti viták nyomán született. Buttler János valahai történetét szél
tében-hosszában mesélték az észak-magyarországi udvarházakban: mint rom
lott meg szerelmi házassága, s hogyan akadályozta meg az egyház minden
módon annak felbontását. A regényben előadottak ugyan nem felelnek meg a
tényeknek - Mikszáth nem is törődött azzal, hogy forráskutatásai révén hite
lesítse a szájhagyományból nyert bizonytalan adatokat -, de költóisége mara
dandó alkotássá teszi. A máskor kedélyes, évődő Mikszáth gyakran kilép ha
gyományos szerepéböl, nem rejti el rokonszenvét, melyet a sokszor meghurcolt
Buttler gróf és Horváth Piroska iránt táplált. Mintha azt akarta volna éreztetni
kortársaival, hogya nagy érzések és szenvedélyek elveszítése, hiánya elfakítja,
reménytelenné és üressé teszi életüket.

O maga is egyre kevesebb illúziót és erényt tapasztalhatott maga körül. A
haszonszerzés és a panamák világa volt, amelyet előbb megbocsájtó derűvel,

majd szelíd kedéllyel ábrázolt. A Noszty fiú esete Tóth Marival (1908) című regé
nyében azonban szinte teljesen szakított korábbi előadásmódjával.Oroszos, sö-
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tét színekkel mutatta be az új kor erkölcstelenségét, annak a kisnemesi, dzsentri
rétegnek a bukását, amely ideig-óráig talpon maradt a kiegyezés után, ám a
polgárosulás korában fölösleges része volt a társadalomnak, munkátlanságával,
ügyeskedésével a polgári fejlődés egyik gátja lett. A Noszty-család szinte ráte
lepszik a képzeletbeli Bontó vármegyére. Az uram-bátyárnos, rokoni összeköt
tetések fonalából szőtt hálójukból szinte senki sem menekülhet, mert a lecsúszott
dzsentrik makacsul ragaszkodtak a politikai hatalomhoz és ahhoz az életfonná
hoz, amelynek megvalósításához sem elegendő pénzük, sem tehetségük nem
volt. Talán egy jó házasság révén sikerülhet! Ennek előkészületeit, ravasz fon
dorlatait és végső csődjét mutatja Mikszáth. A regény egyik érdekes alakjában,
Tóth Mihályéban az erkölcsösség higgadt mozdíthatatlanságát ábrázolta. A pa
rasztbóllett milliomost emelte paradigmává, aki nem idegenbőlérkezett, hanem
osztálya bölcs észjárásával emelkedett föl és látott át a vagyonszerzés praktikáin.

Talán egyetlen regényében sem juttatott ilyen nagy szerepet az anekdotának
és az adomának. Ezeknek legnagyobb mestere volt irodalmunkban. Az anekdo
ta voltaképp egyfajta filozófiai pótlék, az egyediségéből kiemelt, regényfonná
lóvá tett történet alkalmas arra, hogy tempósan kifejlő végpontjában valami
életigazság birtokába juthassunk anélkül, hogy különösebb szellemi erőfeszítést
kellene tennünk. Jókainál az anekdota még inkább a jellemzés eszköze, a cse
lekmény színezője volt, Mikszáthnál már világnézeti elem, az író megbocsájtó
bölcsességének kifejezője.

Utolsó regénye, A fekete város magán viseli az író betegségének következmé
nyeit: tüdőgyulladás terítette le az első folytatások után, s amikor újra felvette
a tollat, érezhető sietséggel haladt a történet végkifejlete felé. Előadásmódja zak
latottabb, szerkezete bizonytalanabb, mint többi regényeié. A mű mintha törté
nelmi regénynek indulna, ám Mikszáth ebben is erkölcsrajzot adott: leleplezte
a fanatizmust, a szerzés mohó vágyát, a nemesi dölyföt, s hiába a részletek néhol
poétikusan szép megfonnálása, a derűbe hajló anekdoták világát keserűen el
lenpontozza a szinte váratlanul bekövetkező tragikus vég.

Mikszáth nagyszeru elbeszélő volt, de nem az európai hagyományt követte,
mert alkata nem tette alkalmassá arra, hogy az eseményeket és mozgatóikat
analitikusan ábrázolja. Inkább történeteket mondott, mint a világirodalom nagy
mesélői, s kései alkotásait kivéve azt az utat folytatta, amely Jókait röptette a
romantika magaslataiba. Mikszáth azonban nem is romantikus - talán csak A
fekete város némelyik epizódja és alapkonfliktusa az -, sokkal inkább vonzódott
az élet látszólag apró eseményeihez, melyekben sikerült megmutatnia az akkori
magyar élet és történelem ezernyi zavarát, erkölcsi kiúttalanságát.

A népiesség új divatja

Meglehetósen megkésve jelentkezett irodalmunkban a népiesség új hulláma.
Inkább csak partikuláris jellegű volt, jobbára egyes tájegységek képviselői hoz
tak új színeket a prózaírásba, A népi gyökerek kutatását egyre intenzívebben
támogatta az Akadémia, s a nagyközönség is érdeklődött az először különösnek,
szokatlannak látott népi alakok iránt, akiknek tempós, nyugalmas bölcsessége
másféle életideál meglétét sugallta, sorsuk pedig olykor az élet olyan mélysége
ibe engedett bepillantást, melyekről sietve vonták el tekintetüket a könnyedebb
szórakozáshoz szoktatott olvasók. Már Mikszáth is nógrádi élrnényeinek meg-
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írásával aratott sikert. Gárdonyi Géza és Tömörkény István egy akkor ugyancsak
aIig ismert világ, a szegedi tájegység megszólaltatóiként indultak.

Gárdonyi Géza

Egy remek elbeszéléskötettel, Az én falummal (898) aratta első átütő sikerét. A
faluról készített leheletnyi hangulatrajzai, finoman megformált apró képei ősi,

patriarkális életforma és életszemlélet változatlanságáról vallanak. Derű és szo
morúság, rácsodálkozás és csendes, olykor tragikus ellágyulás - ezekből az
érzésekből szövődnek megrendítő, folyvást lekerekített történetei. Szándékos
naivitása, egyszerűsége,álmodozó kifejezésmódja, sejtelmessége méltán ragadta
meg kortársait.

1901-ben jelent meg máig népszerű, nemzedékek erkölcseit fomáló és világ
képét pozitíveszményekkel telítő történelmi regénye, Az egri csillagok, amely ma
ugyancsak világszerte ismert, s talán írója szándékának ellenében egészen kiváló
ifjúsági regény, a múfaj klasszikus remeke.

Világnézetét és az irodalmi ábrázoláshoz való viszonyát meghatározta, hogy
autodidakta volt. Az egri csillagok sem történetszemléletének mélységével, a kor
ábrázolásban rejlő aktuális tendenciák kifejezésével lett életműve csúcsa, hanem
mert ebben a művében meg tudta teremteni a nemzeti mitológiát. Ennek sarok
köve az egyszerű emberek hősies helytállása, halált megvető bátorsága és tiszta
érzésvilága. Azoknak a hétköznapi erényeknek becsületét állította vissza, ame
lyeket a századvég kérdésessé tett. Az elbizonytalanodó, kétkedő, illúzióit vesz
tő világba Gárdonyi Bornemissza Gyergely alakjával, Eva iránti tiszta és betel
jesülő szerelmével, tehetségével visszaállította a hagyományos értékrendet,
melynek csúcsán a hazaszeretet áll.

További történelmi regényei, A ldthatatlan ember (902) és az lsten rabjai nem
érik el Az egri csillagok színvonalát, de ezek is népszerű ifjúsági olvasmányok.
Az öreg tekintetes a városi életformába kényszerített, egyszerű erkölcseihez ra
gaszkodó vidéki ember tragédiáját mutatja be.

Tómörkény István

Tragikusabb, illúziótlanabb világot ábrázolt elbeszéléseiben a szegedi Tömör
kény István 0866-1917), akinek előadásmódján,szemléletén talán leginkább raj
ta hagyta ujjlenyomatát a századvég és a századelő messianizmusa. Szeged kör
nyékén személyes tanúja lehetett a szekták működésének és a világvégvárás
apokaliptikus hangulatának. Erősen hatott rá az orosz irodalom léleklátása. áh
rázolásmódja, ennek is tulajdonítható szociális érzékenysége, mellyel a paraszti
élet nyomorúságát, a paraszti gondolkodásmód elmaradottságát ábrázolta. Bá
mulatos azonosulással hatolt be az egyszerű emberek lelkiségébe, ugyanakkor
azonban hiányzott belőle az összefoglalás tehetsége. Proletárfigurái a modem
magyar irodalom egyik igen fontos típusát előlegezték. Nem véletlen, hogy ha
lálakor az új irodalomnak szinte minden számottevő tehetsége elismeréssel haj
tott fejet emléke előtt.
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Az illúziók elvesztésének, s egy paradox erkölcsiségnek megjelenítője Her
czeg Ferenc, kora egyik legnépszerűbb írója, aki Mikszáth nyomán indult, vé
gigélte a Nyugat forradalmát, az első világháborút, majd a területi revízió gon
dolatának élharcosa lett, s még 1945 után teljes visszavonultságban, meglehető
sen méltatlan körülmények között is naplóján dolgozott.

Egy anakronisztikus Író: Herczeg Ferenc

Íróságának egyik legfontosabb jellemzője, hogy nagy gonddal kerülte ki az élet
mélyebb drámáit, inkább kellemesen csevegve igyekezett bemutatni azok felszí
nét. Ha mégis drámai összecsapásokat ábrázolt, a megoldás rendszerint kimó
dolt. Nem lehet elvitatni, hogy elnéző humorral ugyan, de leleplező rajzát adta
a századvég laza erkölcseinek a születésük idején hallatlanul népszerű Gyurko
vics-történetekben.

Tehetséges elbeszélőnek indult, egyik novelláját a Lósz6r vitézt Gyulai Pál is
elismeréssel méltatta. A siker még nagyobb volt Fenn éslenn (890) című regénye
után. Ebben a józan, munkás életformát idealizálta. A szív "delejtújét" tekinti s
javasolja olyan iránymutatónak, amely segít eligazodni a világ zűrzavarában.

Herczeg abban a balga hitben élt, hogyadzsentrit megmentheti értelmes tevé
kenysége és az egyszerű erényekhez való visszatérése. Ebben a vonatkozásban
a Simon Zsuzsa (894) édeskés erkölcsrajz. a Szabotce házassága (896) viszont
drámai ábrázoló tehetséget is sejtető lélektanilag is hiteles korrajz.

A 90-es évek elején Herczeg Ferenc már befutott, népszerű író a Gyurkovics
fiúk és a Gyurkovics lányok dmű regényeivel és A dolovai nábob leánya című szín
művével. Ezek a szellemesen, kedélyesen megírt, társadalombírálónak szánt al
kotások voltaképp jelentékeny károkat okoztak a középosztály tudatában. Elhi
tették, hogy kedves, snájdig szélhámossággal érvényesülni lehet az életben, fö
lösleges nagyobb erőfeszítéseket tenni akár a munka, akár az erkölcsi tudat
fejlesztése érdekében. Az "ahogy lesz, úgy lesz" életfilozófiát Herczeg Ferenc
cinkos szemvillanással tette a közerkölcs elfogadott elemévé, felmentve olvasóit
a mélyebb, felelősebb életszemlélet kötelme alól. Frenetikus sikere is azt bizo
nyította, hogy kortársai szívesen vették az efféle felmentő üzenetet. Pedig Her
czeg Ferenc elég jól látta kora társadalmi feszültségeit, például a városiasodással
párhuzamosan növekvő antiszemitizmust, melynek ábrázolását elég színvona
lasan oldotta meg Andor és András című regényében (903)

Az ezredforduló körül tapasztalható nemzeti felbuzdulás az írókat sem hagy
ta érintetlenül. Ez a néhány éva történelmi regények dömpingjét hozza Her
czegnek. Az Ocskay brigadérossal (901) sikerült felháborítania a múltjára rend
kívül kényes közvéleményt, mert Rákóczit nem úgy ábrázolta, ahogy a nemzeti
tudat a fejedelmet látni szerette. A Pogányok (1902) pályája egyik legfontosabb
írása, benne a századvég erkölcsi nihilizmusával szemben a szeretet felszabadító
erejét hangsúlyozta.

Herczeg Ferencnek szinte pályája végéig meghatározó műfaja maradt a tör
ténelmi regény. Nosztalgiával s keserves történelmi tapasztalatok birtokában
igyekezett ráébreszteni kortársait a hajdani erkölcsök fontos voltára, megteremt
ve egy sosem létezett úri magyar érzület legendáját. Azt is hangoztatta, hogy
csak a saját erőnkből remélhetjük a történelmi igazságtalanságok korrekcióját,
mert a nagy nációk - ez történelmi regényeinek summája - cserben hagyják
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a kis népeket. Ez Az élet kapuja (1920) című regényének is legfontosabb monda
nivalója. Későbbi történelmi m űveinek - mint a Pro libertate (1936) - idealizáló
szándékát rontja szerkezetük töredékessége.

Megkésett jelenség volt. Konzervativizmusa szélesebb körben fejtette ki hatá
sát, s hozzájárul t ahhoz, hogya két világháború között megerősödő középosz
táIy szemléletét kényelmesség és történelmi érzéketlenség hassa át. Naplóiból is
egy tudatosan elzárkózó, a világ fölött álló és onnan nem szívesen elmozduló
személyiség arcképét ismerhetjük meg.

Herczeg Ferenc pályája már a következő századba vezet át. Ebben teljesednek
be azok a kezdemények, melyek Vajda, Reviczky, Komjáthy s a kissé másodla
gos, de költészettörténeti szempontból fontos Szentessy.Gyula (1870-1905) és Ma
kai Emil (1870-1901) költészetében az új életérzés teljesebb kifejezése, lírai meg
ragadása felé mutattak. A huszadik században a magyar irodalomnak újabb
aranykora született, amelyet azonban két vesztett háború és az ország megcson
kítása árnyékolt be.
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