
NOVELLAIRODALMUNK JÓSIKÁIG. 
(Második, befejező közlemény.) 

V. 

Víg novelláink. 

Kétségtelen, hogy Fáyra és Kisfahidyra az egykorú német 
víg novellák is hatottak. Ha összehasonlítjuk elbeszéléseikkel 
a németeket, sok hasonlóságot fedezünk fel köztük. Természe
tesen nem a kiválóbbak munkáit értjük, hanem a középszerűe
ket, sőt egészen névtelenekét, kikről a német irodalomtörténet 
sem beszél semmit, vagy legalább is igen keveset. 

Válaszszunk ki találomra néhányat jellemző mutatványul 
közülük s lássuk meséiket és motívumaikat. 

Károly keményfejű apja azt akarja, hogy fia vegye felesé
gül a szép és gazdag Adélt, de Károly, ki éppen olyan kemény
fejű, csak azért is ellentmond, noha nem is ismeri a leányt. 
Elmegy katonának, megsebesül, a szép Minna ápolja özvegy 
anyjával. Károly beleszeret s azzal az elhatározással tér haza, 
hogy elveszi. Itt ismét Adéllal ostromolják s unokahuga, meg 
a többi asszonyok azt a cselt eszelik ki, hogy Adélt más néven 
ismertetik meg Károlylyal, ki bizonyosan bele fog szeretni. 
Az unokahug barátnője azonban, ki viszont Károlyt nem 
ismeri, tévedésből annak egy katona barátját mutatja be Adél
nak. Adél bele is szeret s az ifjú ő belé. Nagy otthon az öröm, 
hogy a cselfogás ilyen szépen sikerült, de annál nagyobb a 
meglepetés, mikor Károly Minnával s Adél is mással állít be 
(August Lafontaine : Die Ueberraschungen. — Minerva. Taschen
buch für das Jahr 1817. Leipzig—Wien.). 

Ezt a történetet ä népszerű író meglehetősen bőbeszédű 
levelekben közli velünk. Hasonlóképen levélformában kapjuk 
a következő épületes történetkét. — Schimmerfeld menyasz-
szonyához, Lichtenstein Izidora gróf kisasszonyhoz, utaztában 
erősen udvarol cousine-jának, Nanette-nek, s kiüti a nyeregből 
Tiefenbachot, a ki bánatában elbúj dosik. Izidora megismerke
dik a bánatos ifjúval s a vége az lesz, hogy ez meg Schimmer-
feldet üti ki a nyeregből, a ki kénytelen-kelletlen elveszi Nanet-
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tet, mert van egy kis pénze, neki pedig sok az adóssága (Louise 
Brachmann : Die Nemesis. — Taschenbuch für das Jahr 1818. 
Frankfurt am Mayn). — Amaliet, egy gyáros leányát, a nemesi 
származására büszke von Faltenwackel kisasszony neveli s 
rábírja, hogy kosarazza ki a nem nemes Flugwildet. Ez bosszút 
fogad s egykori jénai diákpajtását, Distelt ráveszi, hogy mint 
br. Distelberg bolondítsa el a leányt, vegye feleségül s akkor 
mondja meg, hogy csak egy suszter fia. Az álbáró megjelenik, 
a vén kisasszony el van ragadtatva s Amalie beleszeret, de bele
szeret Distel is és nem akarja a játékot folytatni. Mindent föl
fedez. A leány s okos apja nem törődik vele, hogy bárójuk nem 
báró s minden jóra fordul (August Kotzebue : Die Rache. — 
Kleine Romane, Erzählungen, Anekdoten und Miscellen. Leipzig. 
1805., a 2. kötetben). 

Ez a három mutatvány elegendő a német almanachirodalom 
tuczattermékeinek jellemzésére. A többi is mind ilyen. Meséik 
naivak s kevéssé valószínűek, motívumaik gyakran ismétlőd
nek, indokolás, jellemzés kevés bennük, előadásmódjuk elég 
gördülékeny (a levélforma kedvelt), hangjuk derült, igazi humor 
nincs bennük, de van komikum, mely szentimentálizmussal 
vegyül, a komikus jelenetek, kalamitások gyakoriak. Ugyan
ezeket a jellemvonásokat találjuk a mi víg novelláinkban is. 

Zschokke elbeszélései magasabb színvonalúak s szintén 
inspirálhatták novellistáinkat, bár kevésbbé. Zschokke külön
ben igazi humoros és szellemes előadás, jellemzés, meseszövés 
és stílusbeli készség dolgában nem egyszer felülmúlja Kisfaludyt 
és Fáyt, tehát legjobbjainkat e korban. 

A német novellairodalom mindenesetre hatott közvetlenül 
is a mienkre^ de sokkal inkább Fáy s különösen Kisfaludy köz
vetítésével. Okét utánozza kevés kivétellel minden novellistánk. 

Legtehetségesebb tanítványuk Kovács Pál (1808—1886), 
ki már pesti orvosnövendék korában megismerkedik az írókkal 
a húszas évek végén s csakhamar maga is sorukba lép. 1828-ban 
közli első novelláját (Kicsinyből mi lesz ?) a Koszorú s ettől 
kezdve minden évben megjelenik egy-két elbeszélése. Nemsokára 
a közönség kedveltje s az Aurora rendes dolgozótársa lesz. 
Kisfaludy halála után a víg novella terén évekig ő uralkodik.1 

Motívumok dolgában ő se szerencsésebb mestereinél. 
Meséit ilyen alapokra fekteti: a hős közellátó lévén, meny
asszonyának hisz egy másik leányt (Nem az volt, kit gondoltam), 

1 Novellái: Kicsinyből mi lesz ? (Koszorú 1828), A szökés (Ugyan
o t t 1829), Nem az volt, kit gondoltam (Aurora, 1830), Koránjárások 
(Urania, 1830), Vízkereszt (Aurora, 1831), Mindenütt jó, de legjobb 
otthon (Nefelejts, 1832), A lúdczomb. — Jaj be jó fi vagyok én ! (Aurora, 
1833), A fehér czipők (Nefelejts, 1833), Hű Misa (Társalkodó, 1833), 
Hivatlan orvos (Regélő, 1834), Ki hitte volna ? (Aurora, 1834), Vesze
delmesújítás (Rajzolatok, 1835), Mennyi ház, annyi szokás (Aurora, 1835), 
Három az igazság (Társalkodó, 1835). 
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vagy házasodni akar, de mindig korán jön (Koránjárások), úgy 
menekül a neki szánt feleségtől, hogy vad magyart játszik, 
a mi a külföldieskedő kisasszonyt visszariasztja (Jaj be jó fi 
•vagyok én !) ; a nagybácsi elüti öccse kezéről a menyasszonyt 
(Veszedelmes újítás) ; egy vén kisasszony soha sem akar férjhez 
menni s két fiatal leányt is lebeszél a házasságról, mégis mind 
férjhez mennek (Ki hitte volna ?) ; leánynézőbe megy s mint 
inas jelenik meg (Mennyi ház, annyi szokás) ; a színész udvarló
ról kiderül, hogy gróf (A lúdczomb) stb. 

Csupa kis félreértés, mint Kisfaludynál. A szereplők éppen 
t olyan komikus helyzeteken és kalamitásokon mennek át, mint 
' Tollagi, Pöröndy, Csöngedy. Kovács halmozza ezeket s a Kis-

faludy-féle természetes és mulattató balesetek helyett sokszor 
dummer August-szerű ügyetlenségek sorozatával akar hatást 
kelteni (a falusi gavallér imádottjának lábára lép, sarkantyú
jával leszakítja ruháját, leönti kávéval stb.). Kisfaludy nagyobb 
vonásokkal rajzol, bonyodalmai átlátszóbbak, jobbak. Kovács 
hosszadalmasabb, aprólékosabb, akár csak Fáy s bonyodalmai 
külsőlegesek, legtöbbször erőszakoltak és meséi nincsenek kel
lően megalapozva, valószínűtlenek s a levegőben lógnak. Novel
lái sokszor vígaknak nem elég vígak, komolyaknak meg nem 
elég komolyak. Kisfaludy természetes, ős-komikuma hiányzik 
belőlük, az övé kissé csinált és színtelen. Jellemzés dolgában 
sem éri utói mesterét. Van ugyan egy-két sikerültebb alakja 
(a házsártos nagyasszony, az együgyű kocsis, a simplex falusi 
földesúr, a házasságtól irtózó aggszűz, a gazdag férjre vadászó 
mama és leányai, a babonás, ostoba árendás), de mégis ritkán 
tud igazán élő alakokat teremteni. 

Kisfaludyt utánozza a száraz reflexiók halmozásában (a 
Vizkereszt-ben pl. feltűnők a Tollagi-féle szentencziák másola
tai) és Fáyt a tréfás hasonlatok használatában s A különös 
testamentom in medias res kezdetének alkalmazásában pl. 
»Kiégett a pipám s egy nyújtózással akartam leásítani nyakam
ról a terhes unalmat« ; »Aztán korán kelj, el ne késsél«; »Eszti 
koppantott s eloltá a gyertyát«. A Koránjárásokat »ellen-dara
bul« írja »t. Fáy úr Elkéséseihez.« A lúdczomb babonás árendása 
Fáy Schlauch-jának másolata. A mesterei kedvelte levélformát 
•és az első személyben (a novella hősével) való elmondatást 
sűrűn alkalmazza (az utóbbit hét esetben). Kisfaludyt, mint 
alább látjuk, paródiáiban is utánozza. 

Gyengén komponált történetkéit különben élénken jele-
netezve, természetesen gördülő párbeszédekben, nem egyszer 
jóízű humorral mondja el. Ez a Kisfaludyra emlékeztető derűs 
jókedv tette novelláit olyan népszerűekké, meg a magyar élet 
élénk rajza. 

A falusi vendégszerető nemesi házak népének kedves, egy
szerű mulatságai : a vadászatok, névnapi ebédek, bálok, far-

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 10 
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sangi szánkázások és lakodalmak képei vonulnak el előttünk 
novelláiban. Látunk igazi népies alakokat (A szökés), kik igazán 
a nép nyelvén beszélnek. Megfordulunk Balatonfüreden s a 
főváros fogadóiban, a hajóhídnál, a zsúfolt német és az üres vér
beli magyar színházban, hol búsan oltogatják a lámpákat, mert 
nincs előadás, nem lévén publikum. Hallunk hazafias megjegy
zéseket a magyartalan nők, a magyar fényűzés ellen és a nem
zeti haladás mellett Széchenyi szellemében s örömmel látjuk, 
hogy a ma'radi nagybácsi gőzhajórészvényeket vesz s előfizet a 
Jelenkorra, meg a divatlapokra. — A harminczas évek életének 
ebben az intim rajzában felülmúlja Kisfaludyt. 

A többi novellista már őt is utánozza. Víg elbeszéléseiken 
ritkábban Fáy, de leggyakrabban a Kisfaludy- és Kovács Pál
féle novella-genre hatását látjuk. Tudják, hogy ez tetszik a 
közönségnek, tehát ilyeneket írnak nem sokat törődve az erede
tiséggel. Űj utakat nem törnek, hanem kényelmesen döczögnek 
rozoga novella-szekereikkel az országút ismert csapásam s 
ugyanazokba a kátyúkba döczczennek, mint előttük mestereik. 

A Nem az volt, kit gondoltam közellátó hőse, ki egy szép 
után szalad hiába, gyakran felbukkan víg novelláinkban (Garay : 
A rossz szemek. Regélő 1833. — Czélérésem. Koszorú 1833. isme
retlen szerzőtől), hasonlóan kedvelt alak lesz a Koránjárások 
nagybácsija, ki öcscsét házasítani akarja (Ellenzetek. Nefelejts 
1834. — Tóth Lőrincz : Bácsika és én. Rajzolatok 1835). A báli 
kalandoknak se vége, se hossza (Lukács Lajos : A pesti út. 
Rajzolatok 1835. — Házi tánczmulatság. Regélő 1833. — Ormos 
Zsigmond : Hölgyet bálban ne keress, Sok baj semmiért, Szegény-
jurátus. Rajzolatok 1835. — Kuthy : Farsangi kaland. U. ott). 
A háztűznézőbe járó, házasodni akaró fiatalemberek csalódásai 
és viszontagságai egymást érik (Lukács Lajos : A péntek. 
Aurora 1833. és A szemüveg. Koszorú 1833. — P. M. (Paziazi 
Mihály) : A gazdag házasulandó. Aurora 1829, és Messze kere
sett és közel talált. Aurora 1828. — M. J. : Szeget szeggel. Rajzo
latok 1835. — Bongori Tóbiás házassági története. U. ott. — 
Kuthy : A szerencsés akadályok. Lant 1833.). 

Szinte hihetetlen az a motívumokban való szegénység* 
mely novelláinkat jellemzi. Kalandok, folytonos kalamitások, 
apró és legnagyobb mértékben valószínűtlen félreértések soro
zatai. Egyik olyan, mint a másik, mintha egy reczept szerint 
készültek volna. Formájuk is ugyanaz : igen gyakran levél
forma s első személyben való elbeszélés. A czímek is jellemzőek, 
a mennyiben megadják a témát, melyet a novella rettentő egy
hangúan variál. Ebben is Kisfaludyt és Kovácsot utánozzák, 
íme néhány czím : A péntek, A veres bajusz, Mit nem tesz a 
szerelem ? A szerencsés lábtörés, Csak barna ne volna ! Messze 
keresett és közel talált, Szeget szeggel, Hölgyet bálban ne keress, 
A szerencsés akadályok stb. 
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Lássuk egynek meséjét a sok közül. — Hollósy Móricz a 
czenzurára készül, mikor barátja, Rétegi, elviszi a városmajori 
népmulatságra, hol gyönyörű leányt lát egy huszártiszt karján. 
Szeretne megismerkedni vele, de nagynénjét, Rózsavölgyi 
bárónét kell hazakísérnie, ki birtokára is meghívja, azzal kecseg
tetve, hogy a szép Zeredy Lolli is ott lesz. Móricz nem megy el, 
mert az ismeretlen szépen jár az esze, kit másnap hiába keres. 
A tanulás sehogysem megy, ezért befogat s mégis elmegy nagy-
nénjéhez. A kertjében megpillantja az ismeretlen fezépet, a mi 
rendkívül meglepi. Bennünket, kik ismerjük a har^iinczas évek 
novellistáinak technikáját, nem lep meg a dolog, rriert mi régen 
tudtuk, hogy Lolli s az ismeretlen kisasszony ugyanaz. Termé
szetesen egymásba szeretnek, Lolli kissé beteg is lesz, hogy 
Móricz odaadóan ápolhassa. Egyszer csak megérkezik ama bizo
nyos huszártiszt, ki, mikor Móricz ömledezve magasztalja előtte 
Lollit, kijelenti, hogy a leány jegyese. Móriczot ájulás környé
kezi, de mi rögtön kitaláljuk, hogy a huszártiszt csak rokona 
Lollinak s hogy ezzel csak próbára akarta tenni a szerelmes 
ifjút. Móricz egyszer hallja, hogy a bárónéval gúnyolódva beszél 
róla a tiszt, a miért duellumra hívja. Másnap meg is jelennek 
segédeikkel. A tiszté egy kozák (!) tiszt hosszú szakállal, nagy 
köpönyegben. Mikor lőni akarnak, eldobja szakállát, köpönyegét 
s a mindenen csodálkozó Móricznak Lolli ugrik a nyakába. Meg 
is kapja feleségül, ha czenzuráját praeclarummal fogja letenni 
(Garay János : A párviadal. Regélő 1834.) 

Ex uno disce omnes. Ezzel a kis mutatványnyal a többit 
is jellemeztük. Megjegyzendő, hogy ez még a jobbak közé tartozik. 

1833—35-ig látunk legtöbb ilyen utánzatot, melyek kevés 
kivétellel értéktelenek s teljesen lejáratják ezt a genre-t. Már 
Kovács Pál is gyengébb mestereinél, epigonjai pedig még nála 
is hasonlíthatatlanul gyengébbek. 

Kisfaludyt paródiáiban is utánozták s írtak néhány falusi 
»hősköltemény«-félét Hős Fercsi s. Andor és Juczi modorában, 
az ossianizmust figurázó stílussal. Már Fogarassy János Fáj a 
szívem ez. novellájában (Felsőm. Minerva 1830) van egy ilyen 
paródia, azután még ötöt találunk ilyent 1835-ig »bohózat« jel
zéssel. Ezek: Kovács Pál: Hü Misa (Társalkodó 1833) és 
Három az igazság (U. ott 1835) ; Pum János : A titok (Rajzola
tok 1835) ; Endreffy : Kötél verbung, Farkasbőr (Társalkodó 
1835). Ezek egyengetik az útját A helység kalapácsá-nak, mely
ben ez a génre eléri tetőpontját. 

Kisfaludy Mit csinál a gólya ? ez. »anekdotájában« arra is 
adott példát, hogyan lehet egy adomát művészileg feldolgozni. 
Lehetséges, hogy ez buzdított némelyeket ilyen apróbb anek
dota-féle történetkék írására, de azt hiszem, közelebb járunk 
az igazsághoz, hogy ha ezeket a víg novellák elfajulásainak 
tartjuk s a Regélő hatásának tulajdonítjuk. A Regélőnek szük-

10* 
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sége volt laptöltelékül ilyen apróságokra, melyeket szívesen 
közölt. Állításunkat az bizonyítja legjobban, hogy ezek az anek
doták csak a Regélő megindulásának évétől (1833) lesznek 
divatosak. Ilyenek Mérey Móricz kisértet-históriái: A kísértet 
gyűrűje, A rabságba esett kísértet (Regélő 1833), A kísértet. (U. ott 
1835), melyeknek az a tárgyuk, hogy kísértet-járásról beszélnek 
a házban, de kiderül, hogy az alvajáró házi kisasszony, vagy a 
komondor, vagy a kályhára tet t ing volt a kísértet. L.-né Kará
csom jóslata (Regélő 1833) egy karácsonyi babonát mond el, 
mely oka lesz a házi kisasszony férjhez menetelének. Legjobb 
köztük Nagy Ignácznak A borzasztó éj ez. rajza (Rajzolatok 
1835). Elmondjuk rövid foglalatát ennek a »legjobbnak« hogy 
fogalmat adjunk a többiek gyengeségéről : 

Az író a Szent György-téri bástyáról éjjel a kilátásban 
gyönyörködik. Mindenféle viziói vannak : különféle nemzetek 
gőzhajói szegdelik a Dunát, látja a Lánczhidat, a ragyogó nem
zeti színházat s lát egy óriási oszlopot a Vaskapu szétrombolt 
szikláiból s rajta Széchenyi nevét. A viziók eltűnnek, siet haza. 
Egy ablakon keresztül gyilkossági jelenetet lát, beugrik, őrséget 
kiált. Akkor derül ki,hogy a gyilkosok színészek (köztük Megyeri), 
kik Mellesvilles : Borzasztó éj a paluzzi kastélyban ez. szomorú
játékából tar tanak próbát. Hazamenet tejesasszony kiáltását 
hallja. Éjjel ! Tán valami tej rontásért elkárhozott tejesasszony 
lelke? Megborzad, valaki megragadja karját s erre felébred 
ágyában. Felesége keltegette, mert már reggel nyolez óra van. 

Genre-szerű rajzok is tűnnek fel a harminczas években. 
Félig-meddig víg novellák, de egy alak genre-szerű jellemzése 
a fő dolog bennük, mint Súlyosai Simon-b&n. Első ezek között 
P. M. (Paziazi Mihály 1 Adolf ja (Muzárion 1829), egy féltékeny 
férjről ötletesen, jó humorral rajzolt genrekép. Minduntalan 
rajta akarja kapni feleségét, hogy szerelmes leveleket ír, mind
annyiszor felsül és megfogadja, hogy soha többet nem lesz félté
keny, de a legközelebbi alkalommal megint az. — A másik 
Jaj be boldog vagyok én ! (Aurora 1832) annak az igazságnak 
életképszerű bizonyítása, hogy a kit a világ boldognak tart , 
rendesen nem az. Sok benne a magyar viszonyokra tett szatirikus 
czélzás, szójáték és irodalmi vonatkozás. Általában Paziazi 
egyike a legtehetségesebb novellistáinknak e korban. Messze 
keresett és közel talált (Aurora 1828) s A gazdag házasulandó 
(Aurora 1829) ez. víg elbeszélései jellemző és megfigyelő tehet
ségéről, valamint jó humoráról tanúskodnak. Meglátszik rajtuk 
a jobb német novellákon való iskolázottsága. 

Gaál József Karácsom jóslat-a (Rajzolatok 1835) jó genre-
képet ad egy falusi libáról. Ilyenek névtelen szerzőktől A késel-
kedő (Regélő 1834), az Ujságvadász s a Szokás embere (Szemere 

1 Román származású ügyvéd, ki 1828-ban tett ügyvédi vizsgát. 
Német novellákat is írt s Széchenyi munkái közül többet németre fordított. 
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Aurorája 1835). Ezek Nagy Ignácz későbbi kedvelt életképei
nek előfut árjai. 

A víg novellák sablonosságát és ürességét már a kortársak 
is észrevették, a mit a Rajzolatokban (1835) megjelent mulat
ságos paródia:. Szerelem a Rudasfürdőben »Eredeti magyar 
novella németből fordítva« bizonyít.1 

• 
1 E l s ő k ö n y v . 

Kétség. 
Ludbegyi úr határozatlan volt, elmenjen-e a Rudasfürdőbe vagy ne. 

M á s o d i k k ö n y v . 
Határozat. 

Végre elhatározá magát, hogy elmegy. 
H a r m a d i k k ö n y v . 

Előkészületek. 
Elmerülten pipát, dohányzacskót, tűzszerszámot és kevés pénzt 

vesz magához. 
N e g y e d i k k ö n y v . 

Kit talált Ludbegyi úr az úton ? 
Ludbegyi úr semmi ismerőst sem talált az úton. 

ö t ö d i k k ö n y v . 
A fürdői szép. 

A íördőben egy gyönyörű szőke leányt látott, ki egy korosabb 
asszonyság jobbján üle. 

H a t o d i k k ö n y v . 
Hősünk szerelmes lesz. 

Hősünk az ismeretlen szépbe szerelmes lesz. 
H e t e d i k k ö n y v . 

Társalkodás Ludbegyi úr és a szőke szép közt. 
Ludbegyi úr bátortalanságból egy szót sem szólott. 

N y o l c z a d i k k ö n y v . . 
Visszamenet Pestre. 

Midőn az asszonyságok felálltak, hogy vissza menjenek, Ludbegyi 
úr is kiverte pipáját. 

K i l e n c z e d i k k ö n y v . 
Előbbinek folytatása. 

Ludbegyi úr megfizette a fördődíjt, s imádottját tisztes távolságban 
követé. 

T i z e d i k k ö n y v . 
Deus ex machina. 

Hirtelen hősünknek egy ifjúkori barátja, Csaldy ügyvéd, a hölgyek-
höz lép s bizalmasan mulat velők. 

T i z e n e g y e d i k k ö n y v . 
Közeledés. 

Midőn Csaldy Ludbegyi urat megpillantá, bemutatta őt az asszony
ságoknak : — anyjának és hajadon húgának. 

T i z e n k e t t ő d i k k ö n y v . 
A rudasfürdői szerelmet házasság zárja. 

A rudasfürdői szerelmet házasság zárja. 



150 NOVELLAIRODALMUNK JÓSIKÁIG 

Végül néhány különálló jelenségről kell megemlékeznünk, 
melyek nem sorozhatok a Kisfaludy—Kovács Pál-féle után
zatok közé. 

Ilyenek Fogarasy János * víg elbeszélései, melyek nem 
meséiknél, hanem eredeti humoros előadásuknál fogva érde
kesek. Folytonosan beszélget az olvasóval, a reczenzenssel, 
megjegyzésekkel kíséri a történetet, verseket, tréfás elmefuttetá-
sokat, kitéréseket sző közbe, Jean Paulnak, a nagyhírű német 
humoristának, különös egyéni előadásmódjára emlékeztetve. 

Gr. Maijáth Jánosnak A levél ez. kis elbeszélése (Muzárion 
1829.) a z Amadeus Hoffmann-íéle mese-novellák egyetlen 
visszhangja pálunk. Egy kandúrrá változott szerelmes és egy 
garaboncziás diák szerepel benne, ki egy hadnagyot össze
házasít kedvesével.2 

Némileg rokon ezzel Vörösmartynak A holdvilágos este 
(Koszorú 1829. Pata álnéven) s A kecskebőr (Aurora 1834. 
Csaba álnéven) ez. két tréfája, melyek szintén mesefélék (az 
egyiket »pórregének« is nevezi). Fantasztikus, bizarr meséjük 
s főképen erősen népies ízű, groteszk humoruk teszi őket figye
lemreméltókká. 

Vajda Péter Renyhe Jankó-ja. s ennek folytatása A kisértet 
(Rajzolatok 1835.) keleti milieu-jük ellenére Vörösmarty két mese
novellájának utánzatai bizarrság és torzító humor tekintetében. 

Vajda Péternek 1834-ben egy kötete jelent meg : A leg
szebb leány »tréfás elbeszélések« czímen (156 lap). Nem külön
álló elbeszélések gyűjteménye, hanem tizenöt szakaszra oszló 
történet, mely Harun al Rasid, bagdadi kalifa, fiának s társá
nak, Alinak, utazásáról, kalandjairól és tapasztalatairól szól. 
Ebben kezdi meg Vajda a keletieskedést, mely aztán rendes 
elbeszélő modorává lett. A történet igen vékony s tulaj don
képen kalandok sorozata. Ezek néha igen sikerültek pl. a Juszuf 
és Nurmahál dévajsága (7. szakasz) kitűnő humorral s jellemző 
keleties nyelven írt kis jelenet. A keleti színezet különben 
csak külsőleges, csak »keímeiség«. Maga sem veszi komolyan 
s a magyar viszonyokra tett szatirikus czélzásokkal és furcsa 
anachronizmusokkal tarkázza. »Puskával jobb szeretnék lőni, 
— mondja Ali — hanem az még nincs föltalálva«. A »kalifán« 
(csak ez a neve az elbeszélésben) és Ali Tokajit isznak, pipáz
nak, Kantot, Rousseaut, Lavatert emlegetik, Bizánczban 
nyomtatott plakátokon köröztetik őket stb. Nagy helyet fog-

1 1830-ban már ügyvéd, különben nevelő ebben az időben, később 
törvényszéki bíró, jeles nyelvész, az Akadémia nagy szótárának társ
szerkesztője. Novellái: A szerencsés szánkázás (Aglaja, 1830.), Fáj a 
szívem, Utazás az ebédlőből a hálószobába (Felsőm, minerva, 1830), Lajos 
deák naplókönyvéből, Miként lettem ügyvéd ? (Ugyanott 1832). 

2 Magyarische Sagen (1837) ez. gyűjteményében németül is meg
jelent Der Brief czímen. I t t azt mondja róla, hogy Szemere sürgetésére 
egy nap alatt írta. 



NOVELLAIRODALMUNK JÓSIKÁIG 151 

lalnak el az elbeszélésben a két utazónak bölcselkedő párbe
szédei, melyekben Vajda a maga gondolatait mondja el a 
jóról és rosszról, a vallásról, a papokról, az előítéletekről és 
más egyébről a rá nézve jellemző zavaros és népszerű filozo
fálással. 

Mindenesetre eredeti munka főleg jó humoránál és ötletes 
dialógjánál fogva, de vegyes hatású s nem kelt zavartalan 
művészi élvezetet, mint Vajda legtöbb munkája. 

Mellesleg említjük meg, mert nem tartozik szorosan tár
gyunk körébe Munkátsy János Rajzolatok az élet köréből (Pest 
1833.) ez. kötetét, mely humoros apróságok gyűjteménye. 
Vannak benne tréfás elmélkedések, adomák, reflexiók, egy 
novella-paródia, tréfás színikritika, mindenféle aktualitás, pole
mikus csipkelődés. Az igazi humor kevés benne, annál több a 
rossz szójáték, üres fecsegés és erőltetett eiméskedés. A német 
irodalomban volt efféle gyűjtemény elég pl. a Lipcsében meg
jelent Taschenbuch ohne Titel für das Jahr 1822, mely ugyan
ilyen tréfás ötletek és elmefuttatások csekély értékű tömege. 

1835-ben lép fel Frankenburg Adolf a Regélőben három 
elbeszélés-félével (Próbasétáim menyasszony után, Bécsi kalan
dom, Somogyi képek). Tulaj donképen naplószerű útirajzok, 
melyek azért érdekesek, mert a causerie-modort honosítja meg 
velük. Telve vannak csevegéssel mindenféléről, humoros ötle
tekkel, irodalmi vonatkozásokkal aktuális czélzásokkal, német 
idézetekkel, franczia mondásokkal. A szellemeskedő, könnye
debb társalgó-stüus első mintái novellairodalmunkban. Garay 
Kisasszony napja ez. útirajzában (Regélő 1835) már Franken
burg tanítványa. 

Egyetlen történeti tárgyú víg novellánk 1835-ig Kiss Károly
nak A szép juhászné ez. kis elbeszélése (Aurora 1828), melyben 
Mátyás királyt szerepelteti, a ki vadásznak öltözve legyeskedik 
•egy juhász csinos felesége körül, de Beatrix királynő megtudván 
urának csínyjét, maga megy a találkára s így megvédi a juhászné 
veszedelemben forgó erényét s a királyt is megleczkézteti. 
Elég élénken elmondott, kedves, humoros apróság. 

Rövid áttekintésünk végeredménye, mint látjuk, meglehe
tősen szomorú. Fáy és Kisfaludy novellái, melyek világirodalmi 
mértékkel mérve, bizony közepes alkotások, nálunk a víg elbe
szélő irodalom legmagasabb hegycsúcsai. Kovács Páléi már 
alacsonyabbak, a többiek pedig egy-két kivétellel domboknak 
is alig mondhatók, legfeljebb homokbuezkák. 

Legtöbb a Kisfaludy—Kovács-féle kalamitásos novella, 
mellettük néhány paródia, anekdotaszerű apróság, génre és 
csevegés. S ha ezt a gyenge termést összehasonlítjuk a komoly, 
novellákéval, arra a még szomorúbb eredményre jutunk, hogy 
a vígak állanak közelebb az élethez s még mindig sikerültebbek 
amazoknál. 
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VI. 

Történeti novelláink. 

Víg novelláink, mint láttuk, közeli rokonai a németeknek, 
a történetieknél ugyanezt tapasztaljuk. Itt sem szabad termé
szetesen kiváló művekre gondolnunk és egy harminczas évekbeli 
»rege« s pl. a Michael Kohlhaas között keresnünk rokon voná
sokat, mert ezt hiába tennők. Megint csak az egykorú alma-
nachokban kell körülnéznünk, hogy a mi történeti elbeszélé
seinknek megtaláljuk az atyafiait. 

Olvassuk el találomra az 1820. évi bécsi Aglaja két tör
téneti novelláját. Joseph Christian Br. von Zedlitz : Graf Roger-
jének ez a rövid foglalata : Gróf Roger Castrodardo lovagi 
útjára indul Piacenzából, hol elbúcsúzik szive hölgyétől, Izabella 
Malatestától. Két év múlva tér vissza s épen Izabella esküvő
jére érkezik, hol zarándok ruhában, mint lantos, egy dalt énekel 
és ájulva rogy le. Majd távozik és soká fekszik egy kolostorban 
betegen. Meggyógyulva a. szentföldre vándorol, hol kétségbe
esését vallásos megnyugvás váltja fel. Itt találkozik egy pisai 
barátjával, a ki elmondja neki, hogy Izabella mindig Rogert 
szerette, de elhitették vele, hogy meghalt s így erőltették 
férjhez. Roger hazatér s hallja, hogy Izabella özvegy. Piacen-
zához közel megvéd egy rablóktól megtámadott nőt s halálos 
sebet kap. A nő Izabella volt. Érzékenyen elbúcsúznak, Roger 
meghal, Izabella is nemsokára követi. 

Caroline Pichler, a kedvelt bécsi írónő, Das Schloss im Ge
birge ez. beszélyének elég, ha tárgyát jelezzük röviden. A bátya, 
noha felesége és leánya van, öccse nejét szereti s ezért megöli 
öccsét. A nő kis fiával eltűnik. A fiú felnevelkedvén, párviadal
ban megöli atyja gyilkosát, de ezzel tönkreteszi boldogságát, 
mert kiderül, hogy jegyese nem más, mint a gonosz bátya 
leánya, kit feleségével együtt halálra szánt egykor, de egy hü 
szolga megmentette őket. Tehát jegyese apját ölte meg, Johan
nita lesz, elesik, jegyese holtig gyászolja. 

Nemcsak e két mutatványnak, hanem a többieknek is 
fő jellemző vonásaik a mi történeti novelláinkéival azonosak : 
tökéletlen, vagy semmi korrajz, érzelgősség, romantikus és 
valószínűtlen fordulatok, üres bonyodalmak lélektani alap, 
igazi motiválás nélkül. 

Az utóbbi novella magyar tárgyú, Róbert Károly korában 
történik Magyarországon, szereplői mind magyarok. Az osztrák 
írók t. i. szívesen választanak magyar történeti tárgyakat 
Hormayr Archiv-jának (1810—28) és báró Mednyánszky Alajos 
Historisches Taschenbuch-jának (1820—32) gazdag anyagából l 

1 V. ö. Heinrich Gusztáv : M. elemek a német költészetben. 01cs6 
Kvt. 1909. 
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ebben az időben s később is. Ezzel példát mutatnak a mi íróink
nak, kik szívesen olvasták és utánozták novelláikat, de sokkal 
szívesebben olvasták és utánozták Kisfaludy Sándor Regéi-tf 
melyeknek rendkívüli hatásuk volt. Tudjuk, hogy őt meg 
Veit Weber Sagen der Vorzeit (1787—98) ez., gyűjteménye 
inspirálta. Tőle s más német elbeszélőktől vett irányt és szelle
met. Ennek az iránynak és szellemnek ő lett a közvetítője 
nálunk. Regéinek nagyon sok a verses utánzata. 1818—1836-ig 
41 Kisfaludy modorában s csekély kivétellel kedvelt versfor
májában írt verses regét, vagy regegyüjteményt találtunk. 

De nagy volt a Regék hatása prózai elbeszélő irodalmunkra 
is. Történeti novelláink legnagyobb része nem más, mint pró
zában írt Kisfaludy-rege. 

Már jelzéseik is világosan rámutatnak erre a hatásra. 
Csupa »rege«, »eredeti hazai rege«, »magyar hősi rege«, »hős
rege«, »néprege«, »történeti rege« — »a magyar előkorból«, »a 
magyar őskorból«, »az előkorból«, vagy »a magyar élőidéből«. 

Mint Kisfaludy regéi, gyakran helyhez, legtöbbnyire várhoz 
fűződnek : Jánoshegy, Síróhegy, Margit dombja, Karpat völgye, 
Lékavár, Világos vára, Sirok, Erdőd, Leányvár, Hollókő, 
Csesznekvár stb. Ezek a czímeik is. A történeteknek rendesen 
épen olyan kevés a közük ezekhez a helyekhez, mint Kisfaludy 
meséinek Csobánczhoz, Tátikához, Somlóhoz. Nagyrészt képzelt 
történetek. Néha lehet valami csekély mondai alapjuk, az írók 
egy-két esetben említik is, hogy a nép beszéli az általuk megírt 
szomorú históriát, de ez többnyire csak fikezió s az az öreg 
paraszt, a ki nekik elmondta, alkalmasint sohasem létezett 
s a »népmonda« az ő szegény képzeletük szülötte. 

Érdekes, hogy mennyire nincs érzékük a történelem költői 
tárgyalásra alkalmas eseményei iránt. Alig egyet-kettőt dol
goznak fel (Zách Klára, Széchy Mária, Dugovics Titusz esetét) 
s inkább maguk költenek sablonos és valószínűtlen történeteket, 
melyeket bizonyos korba helyeznek s felléptetnek bennük egy-
egy történeti alakot pl. legszívesebben Hunyadit, Mátyást, 
vagy Nagy Lajost. 

Leginkább a török világ korát választják történeteik hát
teréül (27 esetben), azután Mátyásét (8), Róbert Károlyét {y)y 
a tatárjárásét (7), Hunyadiét (4), és Nagy Lajosét (4 esetben). 
A többi kor csak egy-egy novellában, legfeljebb kettőben, vagy 
háromban szerepel (Árpád, Szt. István, Kálmán, Kún László, 
II. Endre, II. Ulászló kora). Bizonytalan »őskorban« 11 történet 
játszik. 

Kort rajzolni egyáltalán nem tudnak. A korok közt semmi 
különbség nincs. A török világ korabeli »regék« épen úgy tör
ténhetnének a tatárjárás korában, mint a Nagy Lajos korabeliek 
a Mátyáséban, vagy akár a Szent Istvánéban. Ebben is Kis
faludy tanítványai, sőt még alatta állnak. Az »előidő« festé-
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kével egyformára mázolnak minden kort és minden történeti 
alakot. 

Kisfaludy regéinek motívumai épen így közkeletűek s 
novellistáink szakadatlanul koptatják őket. A háborúban járó 
hős, kinek holt hírét költik, a szerelmesek, kiket a vetélytársak 
gonosz cselszövése, vagy a zsarnok szülői hatalom elszakít 
egymástól, a kedves holta után bánatában elhervadó hű nő, 
a féltékeny férj, ki ártatlan nejét megöli, a szegény ifjú, kiről 
kiderül, hogy előkelő család sarja, vagy a vélt vetélytárs, ki 
testvér, vagy rokon, a boldogtalan hős, ki megőrül, vagy remete 
lesz, vagy pedig a harcztéren keresi a halált s a boldogtalan nő, 
ki kolostorba lép : a Regék e jól ismert alakjai, illetőleg motí
vumai történeti novelláinkban számtalanszor és hihetetlen 
egyformasággal ismétlődnek unalmas sablonokká merevedve. 

Ez az általános jellemzés is elegendő volna történeti novella
irodalmunk értékének megvilágítására, de nem lesz fölösleges, 
ha egy kis áttekintés keretében, itt-ott a részletekre kiterjesz
kedve s néhány jellemző példát mutatva be, világosabb képet 
rajzolunk róla. 

Ifj. Szilágyi Ferencz x Csáky Lóra ez. novellája (Zsebkönyv 
1822) a legelsők közül mindjárt jellemző példának kínálkozik. 
— Domokos, Omodé nádor fia, szereti Csáky (Csák) Máté leá
nyát, a szép Lórát. Csáky és Omodé jó barátok. Csáky Budára 
megy hódolni Róbert Károlynak. Mezei Károly, ki nem kapta 
meg Omodé húgát, barátjával, Pető Gáspárral, ki »egész életé
ben a sátán hív szolgája« volt, bosszút esküszik. Mindenféle ár
mánynyal (hamisított levéllel stb.) elrontják Domokos dolgát, 
Csákyt a király előtt befeketítik, úgy hogy az kiutasítja Budáról, 
a mit Csáky Omodé intrikájának tart. Domokost is elutasítja 
mint kérőt. A rozgonyi csatában Csáky és Omodé megölik egy
mást, a gonosz Pető deák is elesik, Mezei pedig a csata előtt 
egy levélben felfedi az ármányt, de Domokos is halálos sebet 
kap s így a felfödözés későn jött. Lóra utána hal bánatában. 

A szerelmesek ömlengései hihetetlenül bőbeszédűek és 
feszesen okoskodók a 18. század modorában. Semmi igazság. 
Mikor Lóra meglátja haldokló kedvesét, csak azt tudja mon
dani : »Elfogódott érzésemnek micsoda szavakat keressek ? 
Téged elveszteni! Domokos ! — minő rettenetes gondolat!« — 
A história is meg van hamisítva, mert Csák története nem ez. 

Döbrentei Gábor Klára Visegrádon ez. novellája (Hébe 
1823) Zách Klára történetének igen gyenge feldolgozása, mely 
a mellékes körülményeknél időzve, a fődolgot nagyolja el. 
Stilusa a dagályos ossianista modor mintája lehetne. íme a 
kezdete : »Bánatos hang terjedez körülöttem . . . A te szavadat 

1 Kolozsvári ref. kollégiumi tanár, később a Magyar Hirlap szer
kesztője, Szilágyi Sándor apja (1797—1876). 
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hallom-é, Eulália ? Tiéd, mert szelíden foly. Elmondjam-é 
neked Klára esetét, ámbár a kényes lélek megrezzen iszonyú-
ságán ? Jer, vezess az elvirágzott hárs alá, hallgasd meg ottan. 
Ha szemeiden harmat gördülne le, hajtsd fejedet kebelemre, 
megosztja ez az édes fájdalmat. Hallgasd, a büszke fák sudarain 
elcsendesültek a szelek az estében«.1 

A dagályos előadás példája Kovacsóczy Mihály Indulat 
hatalma ez. elbeszélése is (Aurora 1824). 

Mint sablonos motivum-halmaz érdekes Szentmiklóssy 
Alajos Opor és Loránt-jz (Hébe 1824) : Opor és Lóránt hű barátok 
s mindaketten a szép Kingába szeretnek. A leány Oport szereti, 
de ez lemond barátja javára. A szentföldre mennek, de csak 
Lóránt tér haza barátját holtnak vélve. Kinga neje lesz. Opor 
azonban nem halt meg, hazatér, felkeresi Kingát, hogy elmondja 
neki történetét. Lóránt ott éri s nem ismervén meg barátját, 
leszúrja. Kinga utána hal, Lóránt gyászolva tölti hátralevő 
életét. 

Vannak még ennél is kezdetlegesebbek pl. Kiss József 
Miklósfi-ja, (Felsőmagyarországi Minerva 1826), melyben egyéb 
nem történik, mint az, hogy Miklósfi szereti Rákosy Máriát, 
török fogságba esik, holtnak hiszik, de egyszerre csak jó egész
ségben megjelenik s elveszi kedvesét. A novella a végén egy 
»bárd« énekével van súlyosbítva. — Oszterhueber Móricz Kál
mán és Ilka ez. novellája (Urania 1828) csak annyiból áll, hogy 
Kálmán és Ilka szeretik egymást, de jön a török, Kálmán har-
czolni megy s elesik Mohácsnál, Ilka bánatában meghal. Leg
utoljára a leány apja »élte fonalát metszek el a Párkák«. Utolsó 
szavai ezek voltak : »Kálmán a hazáért, Ilka Kálmánért«. 

Mint látjuk, nincs fejlődés, nincs javulás. 1828-ban épen 
olyan rossz novellákat írnak, mint 1822-ben. A későbbi évek 
sem mutatnak e tekintetben semmi vigasztalást. 

Czuczor Gergelynek A megvigasztalt atya ez. elbeszélése 
(Urania 1830) csak szép stílusával s nem tartalmával tűnik ki 
a többi közül. Pázmándi Horvát Endre A négyes áldozat-bari 
(Urania 1831) tömegesen mészárolja le alakjait : az apáczának 
szánt leánynak szíve reped meg, anyja bánatában hal meg, 
apja egy baleset következtében, a másik testvér pedig megőrül 
s így pusztul el. Csesznekvár ez. novellája (Aurora 1831) valamivel 
jobb. Mindkettő Dugonicsra emlékeztető túlságosan zamatos 
magyarsággal vannak írva s ennek a stílusnak kései és egyedül 
álló példái ebben a korban. A négyes áldozat bevezetésében pl. 
arról szólva, hogy »önvélekedését« ne kényszerítse az ember 

1 A Toldi Szerelmével analóg helyek : Klárát a királyné udvarába 
fogadja, menyegzőjére leánytársai mind »varrtak és hímzettek« neki 
valamit ajándékba s együtt ültek varrásuk mellett énekelve. — Zách 
kísérti a királyt s a királynét, kit látott »széllyel bontott hajjal éjtszakákon 
keresztül gyötörtetve imádkozni«. 
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másokra, így elmélkedik : »Ki a tengeri pókot, cserebogarat 
szereti, én miat tam egye meg, de engem ne kínáilyon véle, 
mert én inkább a süldő szelet mellé ülök«. 

B. Mednyánszky Alajos A fogoly herczeg-ben (Aurora 1833) 
a történeti tényeket szárazan, minden költői alakítás nélkül 
beszéli el. 

A fiatalabb nemzedék ekkor fellépő írói ugyanolyan novel
lákat írnak korszakunk legvégén, mint a milyeneket a legelején 
láttunk. Tóth Lőrincz Karfát völgye (Regélő 1833), Kazinczy 
Gábor Dölyf és szerelem (Parthenon 1834), Kuthy Lajos A szöke
vény (Lant 1834), Garay Jánoshegy (Regélő 1835), Nagy Ignácz 
Demir basa Illókon (Regélő 1834) és Achmed és Lóra (Rajzolatok 
1835) ez. novellái semmi haladást sem jeleznek ezen a téren. 

Ha ennek a tizenhárom évnek szánalmas novellatömegét 
egészen elolvastuk, csak akkor értjük meg igazán, hogy miért 
emelt a kritika Jósika Abafi-ja előtt olyan lelkesedéssel kalapot. 

A hosszabb elbeszélések, vagy »románok« semmivel sem 
jobbak a rövideknél. 

Pálffy Sámuel Zomilld-ja. (1824),* a heroikus regények e 
kései utánzata a tizennyolezadik századba tartozik tulaj don
képen. Jellemző, hogy még ilyeneket is elolvasott a türelmes 
közönség ebben az időben, de csodálkozni nem csodálkozhatunk 
rajta, ha elolvassuk a többi »románt«, melyek ekkor meg
jelentek. 

Mészáros Károly A csehek vára. Eredeti hazai költemény 
(Győr 1823), Náray Anta l 2 Márévára.* Eredeti hazai román 
a magyar előidőből (Pest 1824, két kötet), Balogh József4 

A két szerelmes pásztor. Magyar rege Árpád idejéből (Pest 1829), 
Seprősi Czárán Sámuel Meggyes, vagy a fonnyasztó szerelem. 
Eredeti magyar román. (Pozsony 1833), mind igen kezdetleges 
alkotások. Borzasztó érzelgősség, hosszadalmasság, a kor- és 
lélekrajz tökéletes hiánya s tűrhetetlenül dagályos stílus jellemzi 
mindegyiket. Tulajdonképen az ismert »rege«-tipust mutatják, 
csakhogy kötetekké higítva. 

E vigasztalan képet, melyet eddig rajzoltunk, enyhíthet
jük néhány vonással. Sajnos, csak néhánynyal s ezek a kép 
sivárságán keveset változtatnak. 

Van egy derék magyar katona ebben az időben, a ki vitézül 
végigharczolja a Napoleon elleni háborút, már külföldi tartóz
kodása 'közben kezd érdeklődni a magyar irodalom eseményei 

1 V. ö. Heinrich Gusztáv tanulmányát : Erbia és Zomilla (E. Phil. 
Közi. 1901. 787.). 

2 Aradi ügyvéd (1795—1870). 
3 Kisfaludy K. véleményét róla 1. K. K. minden munkái 1893. 

I. 144., 146. VI. 46. Igen elítélően bírálja a Tudományos Gyűjtemény is 
(1825. IV. 96.). 

4 Ügyvéd, Almási Balogh Pál öccse. 
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iránt s mikor Budára helyezik át, megismerkedik az írókkal. 
Buzdításukra maga is irogatni kezd s a zsebkönyvekben csak
hamar feltűnik »hadnagy Kiss Károly« neve.1 Novellákat 1825 
—1831-ig írt, számszerint 14-et (a negyvenes években írt még 
kettőt), köztük 9 történetit. Legjobb A tolvaj czímű (Széplite-
raturai Ajándék 1826). Egy ifjú története, kinek a várnai csatá
ban nyoma vész, menyasszonya máshoz megy férjhez, később 
özvegy is lesz. A mint budai kertjében üldögél kis fiával, egy 
zordon csavargó jelenik meg előtte : a régi kedves, ki azóta 
szerelmi bánatában elzüllött, rablóvá lett. A nő elfordul a tol
vajtól, ki elkeseredve távozik s Mátyás király palotájába lopózik 
rabolni. I t t kihallgatja a vendég szerb fejedelem beszédét, mely
ből megtudja, hogy a király életére tör. Ezt felfedezi Mátyásnak, 
ki fekete seregébe fogadja hálából a megtért bűnöst. Egykori 
szerelme is kiengesztelődik éa felesége lesz. — Számottevő dolog 
ebben a korban. A történeti részletek elég ügyesen vannak az 
elbeszélésbe szőve, bár még mindig csak a história kissé színeseb
ben elmondott tényei s nem kerekednek korrajzzá. Érdekes 
benne a tolvaj külsejének realisztikus leírása s lelkiállapotának 
elég tűrhető rajza. Az elbeszélés menete gördülékeny. — Szir-
may Ilona (Aurora 1829), egy tatárrabságba került magyar leány 
viszontagságainak története a 18. század elején. A kibújdosott 
magyar Lengyelországban (Aurora 1830), a mohácsi vész utáni 
korban lengyel földön játszik. A szép juhásznét (Aurora 1828), 
egyetlen történeti tárgyú víg novellánkat, már említettük. 
Többi elbeszélései népmondafélék (a rendes »rege«-typus) s 
gyengébbek.2 Kiss Károly jobb elbeszélő a többinél. Tárgyai 
sokszor olyanok, mint a gyengébbekéi, de jobban, könnyebben, 
érdekkeltőbben tudja elmondani őket s ez a főérdeme. 

Érdekesek s a megszokott sablonoktól eltérőek gr. Mailáth 
János3 novellái. A bosszuló kard czímű elbeszélése (Hébe 1824, má
sodszor Muzárion 1829), Revistyeyről, Revistye vár uráról szól, ki 
elszökteti Hasszán basa húgát, Zelmírát. Hasszán ezért pár
bajra szólítja, de párbaj előtt megmérgezik. Helyette Zelmíra 
jelenik meg ura fegyverzetében s Hasszán őt döfi le.4 Az elbeszé
lés érdekes menete, a török követ jellemzően törökös beszédje 
s a várbeliek mulatságának élénk rajza nem mindennapi írói 
tehetségre vallanak. Füred ez. novellája (Aurora 1825), egy rege
féle útirajz keretben. Tihanyban egy parasztleány beszéli el a 

1 x793—1866-ig élt. Később főhadnagy, az Akadémia és Kisf. T. 
tagja, majd kilép a hadseregből. 1848-ban a honvédség egyik főszerve
zője. Különben jeles hadtudományi író (Szinnyei: M. írók, VI.). 

a A kenyeres vitéz (Aurora, 1826), Piroska (Hébe, 1826), Sólymos 
Dezső, Hollókő (Aurora, 1827), Síróhegy (Muzárion, 1829). 

8 Történetíró és politikus (1786—1855), ki leginkább németül írt, 
{pl. egy ötkötetes magyar történelmet). Anyagilag tönkremenvén, leányá
val együtt öngyilkos lett (Szinnyei: M. írók, VIII.). 

* Vargha Gyula operaszöveget írt a történetből. 
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történetet, melyet az író megjegyzései, közbeszólásai meg-meg-
szakítanak. Formája teszi figyelemreméltóvá. A fal közzé zári 
(Muzárion 1829) az ismert budetini Katalin-monda,1 melyet 
levélformában dolgoz fel. A leveleket a történet személyei írják 
egymásnak. A történeti novelláinkban szokatlan levélforma 
eredetivé és közvetlenné teszi az elbeszélést. 

A Villi táncz (Aurora 1822), A sóbányák (Aurora 1824), 
Erzsi a fonó (Muzárion 1829) történeti elbeszélések, de mesés, 
tündéries elemekkel keverve. Elénk képzelettel s gyakorlott íróra 
valló könnyűséggel beszéli el őket.1 

E mese-novellák közé tartozik Bajzának Rege a hableány
ról ez. elbeszélése is (Aurora 1830). A Nagy Lajos öngyilkos és 
hableánynyá vált kedveséről szóló rege Mátyás-korabeli keretbe 
van foglalva. A keret Bajza műve, a rege egy IV. Henrikről szóló 
történet fordítása.3 Szép előadása emeli ki a többiek tömegébőL 

Bártfay László 4 Királyi fény és kegyelmesség ez. novel
lája (Aurora 1826), egyike a legérdekesebbeknek ebben a kor
ban. Várhoz fűződő történet ez is, mely mesének igen sovány. 
Kazinczy csodálta benne »a tárgy szerencsés választását, a bölcs 
alkotást, a karakterek hív fenntartását, a dolog végigvitelét, az 
igen nagy gondú tudós nyelvet«. (Felsőm. Minerva 1826. Könyv
becslés. 696.) Mi nem ezeket csodáljuk benne, hanem a sok 
leírást (a vár titkos terme, Beatrix koronázása, a budai ünnepé
lyek, Mátyás esküvője, a királyi palota stb.), melyek Walter 
Scott hatására valló részletességgel készültek, bár némi történet
írói szárazsággal, s érdekes korrajzi színezetet adnak a történet
nek. E tekintetben Kisfaludy Tihamér-ja, mellett az egyetlen 
elbeszélés, melyet Jósika regényei előfutárjának tekinthetünk. 

Még egy figyelemreméltó jelenséggel találkozunk e korban, 
a fiatal Szalay Lászlónak (a későbbi jeles történetírónak) Fridrik 
és Kati ez. novellájával, mely önálló, 78 oldalas kötetben 1833-ban 
jelent meg Pesten. Tárgya Nagy Frigyes barátsága trónörökös 
korában Kattal. Katte János Armin testőrhadnagy be volt 
avatva Frigyes szökési tervébe, a miért Frigyes Vilmos lefejez-

1 Forrása Mednyánszky Die Mauerblende zu Budetin ez. elbeszé
lése, mely után Arany is írta Katalinját (1. Szinnyei Ferencz: Arany 
János. Költök és írók.) 

2 Novellái németül is"megjelentek Magyarische Sagen und Maerchen 
czímű kötetében (Brünn, 1825) : Der Villi Tanz, Die Salzgewerke, Das 
Schwert Zuniga, Die Eingemauerte, Erzsi, die Spinnerin. Az utóbbi kettő 
i t t először. Második kiadásuk Magyarische Sagen (1837) két kötetben 
(ebben találjuk Kisfaludy Andor és Jucijának fordítását is). Ilyen mese
féléket a német almanachokban is találunk, pl. Marianne von Neumann 
Meissenthal: Martin und Suse,oder der Berggeist des Karstes (Aglaja,i8i8). 

3 V. ö. E. Phil. Közl. 1910. 231. A hozzáfűződő plágium-pör ismer
tetése Bajza J. összegyűjtött munkáiba,!! (3. kiad. 1899). II . 496. Ugyanitt 
1. két kéziratban maradt figyelemreméltó történeti novelláját. 

* 1797—1858. Károlyi György gr. titkára és ügyésze. Szalonja 
az Auróra-Kör ismert gyülőhelye. 
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tette fia szeme láttára. Ezt a néhány epizóddal bővített történe
tet igen nehézkes, németes stilusban, homályosan, töredékes 
módon beszéli el a húsz éves Szalay. Érdekes s a történelemhez, 
hű jellemrajzot ad Frigyes Vilmosról, ez s maga a tárgy válasz
tás (egyetlen világtörténeti tárgyú novellánk) teszi feltűnővé 
a máskülönben gyenge ifjúkori kísérletet. 

Kisfaludy Tihamér ját (1825) a maga helyén jellemeztük, 
imost csak utalunk az ott mondottakra s összes történeti novel
láink áttekintése után még világosabban látjuk s még nyoma
tékosabban ismételhetjük, hogy ez mindvalamennyi közt a ' 
legjobb. 

Különös, hogy míg víg novelláiból annyit tanultak elbeszé
lőink, Tihamér-)ú.nd.k semmi hatását sem látjuk történeti novel
láinkon.1 

VII. 

Társadalmi novelláink. 

Ebben a fejezetben novelláink harmadik csoportját ismer
tetjük : a jelenkorban játsző komoly túrgyúakét. 

Motivumok dolgában rokonai a történetieknek : a hamis 
halálhír, a cselszövény által megzavart szerelmi viszony, a nemes 
lemondás, a bánatba való beleőrülés stb. épen úgy kedvelt motí
vumai a jelenkori novelláknak, mint a történetieknek. 

A német almanachirodalom termékeinek s a mieinknek 
rokonsága itt is szembeötlő. Ezt a rokonságot a víg és történeti 
novelláknál láttuk s példákkal világítottuk meg. Ezúttal mel
lőzük a példákat s csak rámutatunk erre a természetes rokon
ságra.2 

A víg novellairodalmat Kisfaludy Károly elbeszélései, a 
történetit Kisfaludy Sándor Regéi irányították, A jelenkoriak 
íróinak nincsenek ilyen útmutató magyar mestereik, nincs hatá
rozott irányuk, azért novelláik kevésbbé sablonosak s valamivel 
tán jobbak is, mint a történetiek, de figyelemreméltó alkotásokkal 
azért itt sem igen találkozunk s az elbeszélések nagy tömege 
értéktelen. 

1 Talán egyetlen visszhangja Gaál J. Szerelem és barátsága (Raj
zolatok, 1835), melynek színtere szintén Nápoly Nagy Lajos hadjárata 
korában. Egyik hősének neve is Tihamér. 

a A ki elolvassa pl. Fr. de la Motte Fouqué: Rosaura und ihre 
Verwandeten (Minerva, 1817), Regina Frohberg: Die Verwundeten (Aglaja, 
1818), Karl Miltitz : Der Jahrmarkt (Schütze-féle Taschenbuch, 1826)-
czímű novelláit, vagy akár Clauren híres Mimilijét (1816 ; magyar for
dítása Fábián Gábortól 1829), nem egy analog vonást talál azok s a mi 
jelenkori komoly novelláink közt motivumok, szerkezet és jellemzés-
dolgában. 
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Motívumok tekintetében it t is nagy a'szegénység s egyesek 
untalanúl ismétlődnek. így a novellák végén kiderül pl., hogy a 
vélt vetélytárs testvér, hogy az alacsony sorsú hős előkelő szár
mazású, hogy a fogadott gyermek saját gyermeke az illetőnek, 
hogy a kedves nem férje a hősnő barátnőjének, hanem testvére 
stb. Ilyen folytonosan koptatott motivum, hogy az ideál más 
felesége lesz, ezt azután a legkülönbözőbb változatokban ismét
lik : pl. a máshoz erőszakolt leány öngyilkos lesz, vagy a férfi * 
.lesz öngyilkos, mikor kedvesét más karjaiban találja, vagy meg
őrül ; gyakori a kedvező megoldás is: a leány ugyan másé lesz, de ez 
később meghal s akkor előáll a régi kedves és elveszi az özvegyet. 
A nő, vagy férfi eltűnése is nem egy bonyodalom alapja : eltűn
nek, de váratlanul ismét előkerülnek. 

Tehát itt is elég a sablon és naiv romantika. Lássunk most 
egy példát, mely a novellák átlagát jellemzi. Hidegh Mihály : 
A két Emilia ez. levelekben írt elbeszélésének (Regélő 1835) ez a 
tartalma : A novella hőse s a levelek írója hazatér külföldi útjá
ról s útközben betér Sándor barátja anyjához, kitől megtudja, 
hogy barátja Hajnai Emiliát szereti s feleségül fogja venni. 
Otthon örömmel fogadják. Egy jó barátjuk első miséjét tartja 
s egy szép leány van a nyoszolyók közt, kibe beleszeret. Sándor 
anyja mosolyogva adja tudtára, hogy a szép lány Emilia, Sándor 
menyasszonya. Kétségbeesik, hogy így barátja vetélytársa 
lett , de a titok csakhamar kiderül. Sándor anyja megtréfálta, 
t. i. két Emilia van és Sándor jövendőbelije az ő ideáljának 
mostohatestvére. 

Ilyen novellákat írnak és olvasnak még 1835-ben is ! 
Korszakunk legelején 1820-ban egy kis román jelent meg 

Aszalay Józseftől :l Klélia, avagy Vihnyének emlékezete czímen 
(Pesten). Meséje csak annyi, hogy Vihnyén Kléliának, a szép 
és fiatal özvegynek br. Erzsébethy és Násznagyi kapitány udva
rolnak. Párbajt is akarnak vívni, de akkor kiderül, hogy a kapi
tány testvére a bárónak. Klélia Násznagyié lesz, a báró, ki csak 
pénzre vadászik, mást vesz feleségül. — Van benne bizonyos 
jellemzésre törekvés : a léha, üres báró alakjában s a katonásan 
beszélő és érző generálisban van néhány egyénibb vonás. Külön
ben a vihnyei táj leírások, valamint Klélia »mennyei elragad
tatása«, melylyel Himfyt olvassa, nem oszlatják el azt a gyanún
kat, hogy itt németből való átdolgozással van dolgunk. 

Több az eredetiség Pap Gábor :2 Történetek a mai időből ez. 
gyűjteményében (1823. Székesfehérvár), mely a szerző szavaival 
élve »folyóbeszédbeli eredeti szüleményeket« tartalmaz. Közülök 
a Fejérkő közönséges rémhistória, de a másik kettő : Delka 
(»egy pusztai rajzolat«) s a Balaton-Füred figyelemreméltó. Az 

1 Udvari kanczelláriai fogalmazó, később birtokos (1798—1874). 
a Ináncsi Pap Gábor (szül. 1791) kir. helytartósági titkár. Szöszvár 

czímen írt egy verses regét (1818) s egy drámát Imre királyról (1830). 
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utóbbi egész kis regény levelekben írva. Nem meséi tűnnek fel 
a mai olvasónak, azok soványak s motivumaik nem újak, hanem 
feltűnő az író elbeszélő ügyessége, melylyel egyszerű történeteit 
(főleg a hosszabbat) elég érdekesen tudja szőni és elég gördülé
kenyen elmondani. Még feltűnőbb ebben az időben jó meg
figyelőre valló detail-rajzolása, melylyel bizonyos realizmust 
tud adni elbeszélésének. A közönséges pesti németséggel udvarló 
és könnyelmű falusi gavallér rajza, a nemesi kúria udvarának 
leírása, a fürdői élet jellemzése, a levelek jellemzően különböző 
stílusa (a leányé kedves, igazán asszonyos, a kapitányé rövid 
és katonás, a bárónéé franczia, német és latin szavakkal tele
tűzdelt) tehetséges íróra vallanak. A Hébében 1824-ben meg
jelent novellája Szelenczy Júlia is érdekes, noha kezdetleges a 
meséje. Főként magyar vonatkozásai tűnnek fel: szereplői közt 
pl. találunk jogakadémiai professzort, camerae praesest, expau-
linust; egyik főszereplőt táblabírónak akarják megtenni s ellen
felei kétségbevonják nemességét. Különösnek tetszhetik, hogy 
ilyeneket is kiemelünk, de a ki ismeri az akkori novellák sablo
nosságát, elvontságát, nem fog csodálkozni, hogy a magyar 
milieu-rajzhoz való legkisebb közeledést is említésre méltatjuk. 

Kár, hogy Pap Gábor nem folytatta novellista működését 
€ sokat igérő kísérletek után. 

Kiss Károlynak is van három társadalmi novellája, melyek 
kiválnak a korabeliek közül. A hónalymawkók (Hébe 1825), egy 
a háborúban megsántult főhadnagy története, ki mégis boldog 
lesz s szép feleséget kap. A levelekben írt érzelgős kis elbeszélés
nek a sántaság realizmussal felhasznált motívuma ad eredetibb 
színezetet. Megható s egyszersmind humoros az a jelenete pl., 
mikor a szegény főhadnagy megöleli a leányt, elejti mankóit s 
kedvese, mikor atyja ebben a helyzetben meglepi őket, nem meri 
elereszteni, mert fél, hogy elesik. A házibafát (Aurora 1826) hőse 
szintén katona, ki beleszeret kapitányának és barátjának fele
ségébe. Mind a ketten küzdenek szerelmük ellen s a hadnagy 
agyonlövi magát. Ennek a lelki küzdelemnek a korhoz mérten 
sikerült rajza ad értéket az elbeszélésnek. A Madonna della 
sedia czíműt (Urania 1830) szintén némi lélekrajzra való törek
vés s a mese érdekesebb bonyolítása teszi figyelemreméltóvá. 

Takáts Éva1 elbeszélései: Eredeti elbeszélések. Takáts 
Eva munkái II. kötet (1829)2 az erkölcsi tendenczia kedvéért írt 
történetek példái ebben a korban. Szereplői valóságos minta
emberek s mindegyik elbeszélésben az oktató hang és irány 
uralkodik. 

Leánya, Karács Teréz, folytatja ezt az irányt. 1835-ben 
megjelent novelláinak hősei túlságosan erényes nők, kiknek 

1 Karács Ferencz rézmetsző neje, Karács Teréz anyja (1779—1845). 
3 Tartalma : Gácsy Idda, Guzmán, Cecília, Lengyel Vilmos, Sarolta, 

az utóbbi először a Hébében jelent meg (1826). 
Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 11 
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története érzelgősen s naivan romantikus fordulatokkal van 
elbeszélve.1 

Stancsics Mihály Rényképek ez. három kötetes gyűjteménye 
(1835) csupa erkölcsnemesítő novellát tartalmaz. A mesék itt 
már egészen mellékesekké lesznek, fő bennük ä sok erkölcsi okta
tás, elmélkedés, okoskodó párbeszéd. 

Bajza Józsefnek A vándor ez. elbeszélése (Aurora 1832) a. 
szentimentális novellák mintája lehetne. Meséje semmivel se 
jobb számos rokonainál, csak előadása simább, stílusa gondosabb 
s a mi ritkaság akkor, néhány szép természeti leírás van benne. 

Ottilia ez. novellája (Aurora 1833) apró levelekben van 
írva, a mi nagyon szaggatottá, töredékessé teszi. Meséje csak 
annyi, hogy Szamosvári {ki a levelek legnagyobb részét írja) bele
szeret Ottiliába, de a leányt apja máshoz erőlteti. Ottilia bele
hal az izgalomba. Szamosvári pedig megőrül, miután párbajt 
vívott vetélytársával. — Érdekesek benne a más novellákban 
szokatlan magyar irodalmi vonatkozások. Beszélnek Kazinczy-
ról, a Zalán futásáról és Cserhalomról, Szalay Benjamin víg 
novelláiról, Kölcseyről; Ottilia Dayka versét (Homályos bánat 
dúlja lelkemet) énekli, egy csónakázáskor meg a Földiekkel 
játszó égi tünemény-t dalolják gitár mellett. — Szamosváriban 
van valami Bajzából: szókimondó, kritikus természete és 
szentimentalizmusa. Különben egy kései Werther-utánzat s a 
Karthausi előhírnöke. Ez is merő érzelgés, reflexió, érzelmes ter
mészetfestés. A mese és minden egyéb felolvad és elmosódik a 
beteges szentimentalizmus keserűen édes vizében.2 

Szalay László önálló kis kötetben megjelent novellája, az 
Alphonse Jevelei (1832) hasonlít a Bajzáéhoz, de sokkal gyen
gébb. Meséjét el se lehet mondani, annyira kevés, töredékes és 
homályos, mindent csak sejteni lehet. Irodalmi, művészeti vonat
kozások vannak ebben is, még Byron is szerepel benne (a mese 
különben Francziaországban játszik), de főként Karthausi-szerű 
hangulatok mozaikja az egész. Stílusa igen rossz és németes.3 

Korszakunk végén az ifjabb írók egy-két új hangot ütnek 
meg, így Gaál József, Vajda Péter és Csató Pál, kiknek működése 
a következő korszakra esik. Nagy Ignácz még nem találja meg 
irányát (szatirikus életképek), melyben később haladni fog s olyan 
nagy sikert arat. Ekkor még a régi nyomokon jár és a többihez 
hasonló, sablonos novellákat ír, melyek legföljebb ügyesebb s 
érdekkeltőbb bonyolításukkal válnak ki.4 

1 Az én történetem, Asszony hűség, Liza szerelme (Rajzolatok, 1835). 
* A Tudományos Gy. szerint (1832. IX. 121.) »philosophiairomán«, 

»literaturánkban egy új neme a románnak, teli psychologiai tapasztalással 
és életphilosophiával«. 

3 Ilyenféle hangulatképeket fest, hozzá még ossianias dagálylyal 
Petrichevich Horváth Lázár Albina ez. kis novellájában (Szemlélő, 1833). 

* Janka (Regélő 1834), Lotti (Rajzolatok 1835) ; A vak (Ugyanott) 
csak szabad fordítás Bulwer után. 
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Gaál Haramiacsók}& (Rajzolatok 1835) a betyárromantika 
első fecskéje elbeszélő irodalmunkban. Színhelye a Hortobágy 
(szép benne a pusztán elvonuló vihar s a betyár alakjának rajza), 
hőse Zöld Marczi, a lovagias haramja, a ki egy csókért visszaadja 
a szép leánynak az elrablott ékszert. Későbbi betyár-elbeszélései 
sokkal jobbak (pl. már az egy évvel később megjelent Pusztai 
kaland is), ez csak mint e nemben első figyelemreméltó. 

Vajda Péter Othman ünnepe Eskiudarban ez. elbeszélése 
(Aurora 1834) keleti novelláinak elseje (A legszebb leány, mint 
láttuk, még vegyes hatású és nem egységes hangulatú). Meséje 
Stambulban játszik a fényes Othman -ünnepkor, j de keleties 
színezete ellenére régi romantikus motívumokból van szőve. 
A mi új benne, az a sok ragyogóan színes, keleti leírás (az ünnep, 
a palota), melyek a mesét egészen háttérbe szorítják és az 
elnyomottak védelmére kelő szabadelvű iránya.1 Vajkoontala]^. 
(Aurora 1835) Indiában játszik. Meséje, alakjai elmosódottak, 
de van keleti levegője, mely a Sakuntaláéra emlékeztet s egé
szen új. Nyelve költői, fennszárnyalóan ünnepélyes, de nem az 
ossianisták dagályos föllengése. Keleti mezben itt is a mi viszo
nyainkra vonatkoztatja szabadelvű nézeteit: »Mivel vagyunk 
mi különbek a páriáknál — kérdi a braminfi — osztályainkba 
szorulkozva tespedünk, míg más népek szabad vitorláikkal 
lepik el a tengereket s az észnek és munkásságnak teljes pályát 
nyitnak«. 

A nagytehetségű Csató Pál is ebben a korban kezdi meg 
működését. Egy nap Szliácson ez. elbeszélése (Aurora 1834) 
még gyengébb kísérlet, erősen romantikus és idegenszerű, de 
A phantasta czíműben (Társalkodó 1835) már korához mérten 
értékeset alkot. íme a meséje : Kálmán, a fegyveresi tiszttartó 
fia, a phantasta, ki folyton polytechnikumról, gazdasági isko
lákról, intensivebb gazdálkodásról álmodozik, de apja leczáfolja 
azzal, hogy Magyarországon mindez lehetetlen. Uruk, Fegy-
veresy alispán, felesége és leánya, Nina, hozzájuk szállnak, 
mert kastélyuk rég lakhatatlan. Azért jöttek, hogy valahogyan 
pénzt kapjanak. Nina udvarlója, br. Hollabrun ezredes, is meg
jelenik. Kálmán beleszeret Ninába s egy ömlengő névnapi verset 
ad át neki, melyből a báró fojtást akar csinálni, E miatt össze
szólalkoznak, Kálmán lovagiasan viselkedik, de a dologból nem 
lesz párbaj. Nina kikaczagja a phantastát. Az alispán szorult 
helyzetben van, Herz, a házi zsidó, nem akar többet hitelezni. 
Saját hintóján küldi Fegyveresre, hol Kálmán, hallva, hogy 
Nina házassága függ a dologtól, egy erdő eladásával kicsikarja 
Herztől a pénzt. Az alispán hálás is ezért s Kálmánt a bécsi 
polytechnikumra küldi a saját költségén (igaz, hogy aztán elfe
ledi segélyezni). A bukástól azonban nem menekülhet. A báró 

1 A kritikának nem tetszett. »Rettenetesen sentimentál«-nak 
s »kissé émelygős«-nek találta (Tud. Gy. 1834. VIII . 75.). 

11* 
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megugrik. Végre apósa veszi át birtokait az adóssággal együtt. 
A fennmaradt pénzt Pesten verik el s egy nagy búcsú-dáridó 
után az ex-alispán családjával az apósától felajánlott kis fegy-
veresi pusztára vonul, hol apathikusan él. Évek múlva Kálmán, 
ki végzett és szép állást nyert, megkéri Ninát s most meg is 
kapja. 

így elmondva vékonynak és ügyetlennek látszik a mese, 
de e korban ritka elbeszélő készséggel van megírva. A phantasta 
Kálmán alakja jellemzetesen rajzolt, az alispán Herz-czel való 
tárgyalása (előbb összevesz vele, aztán kibékül és saját hintá
jába fogat neki), az adósságok bonyodalmai, a rablógazdál
kodás, Herz beszélgetése, melyből kiderül, hogy a maga kezére 
akarja keríteni a birtokot, igen ügyesen, reális részletezéssel 
és részben jellemzetes párbeszédekben vannak elénk tárva. 
Legjobb az egészben az adósságokban úszó, mégis fényűző és 
pazarló, rangot tartó gentry alakjának realisticus rajza és 
vergődéseinek Balzacra emlékeztető leírása. Ez igazi magyar alak. 

Áttekintésünkből az világlik ki, hogy jelenkori tárgyú 
komoly novelláink nem sokkal különbek a történetieknél. 
Figyelemreméltó alkotást ezek közt is alig találunk. A való
színűtlen, elkoptatott motivumokból szőtt bonyodalom, a jel
lemzés és lélekrajz hiánya s az üres Sentimentalismus épen 
úgy jellemző vonásaik, mint a történetieknek. Fejlődést nem 
látunk, csak a korszak végén merül fel néhány vigasztaló jelen
ség, de ezek már inkább a következő gazdagabb és szerencsésebb 
korszak kezdetét jelölik. 

VIII. 

Összefoglalás. 

Novelláinkat három csoportba foglalva tekintettük át s két 
legkiválóbb írónk munkáit külön jellemeztük. Ebben a fejezet
ben még egy futó pillantást vetünk korszakunk egész novella
tömegére s néhány kérdésre felelünk összefoglalásképen. 

Ezek a kérdések a következők : van-e novelláinkban igazi 
jellemzés és lélekrajz ? vannak-e bennük költői leírások ? 
mennyire magyarok ? milyen a stílusuk és a külső formájuk ? 

Történeti novelláinkban a Tihamér néhány epizódalakján, 
Majláth Bosszuló Danijának török követén s Bártfay kiemelt 
novellájának udvari bolondján kívül nem látunk egyénileg 
jellemzett alakokat. Nem is szólván arról, hogy a szereplők 
egyáltalában nem koruk alakjais kor jellemző vonás sincs bennük, 
úgy hogy az Árpád, vagy Hunyadi, Szent István, Nagy Lajos, 
vagy Mátyás, a tatárjárás, vagy a török világ korának alakjai 
tökéletes hasonmásai egymásnak, még az egyénítésnek sem 
találjuk bennük halvány nyomait sem. A hős ifjak, kik vitézek 



NOVELLAIRODALMUNK JÓSIKÁIG 165 

és szerelmesek, a várkisasszonyok, kik csak szerelmesek, a gőgös 
apák, kik ellenzik gyermekeik szerelmét s végre romlásba dön
tik őket, vagy esetleg meglágyulnak, a gonosz- vagy nagylelkű 
török basák s a gonosz intrikusok, a »sátánnak szoros frigyesei«, 
kiknek »czinkos elméjében gonosz plánok teremnek« — any-
nyira egyformák, hogy unalomnál és bosszankodásnál egyebet 
nem kelthetnek a mai olvasóban. A történeti alakok kevés aktiv 
szerepet játszanak ezekben a novellákban s legfeljebb egy-két, 
a történelemből untig ismert, sablonos vonással ékeskednek. 

A komoly tárgyú jelenkori novellákban is igen kevés a 
jellemzés (a mit fölfedezhettünk, megemlítettük áttekintésünk
ben), a többi alak csak név, nem egyén. 

A jellemzésre törekvésnek legtöbb nyomát a víg novellák
ban láttuk, elsősorban Kisfaludynál, Fáynál és Kovács Pálnál, 
azután epigonjaiknál. Ezek a novellák állnak legszorosabb 
viszonyban az élettel. Az említett három író alakjait már ismer
jük, ezeken kívül csak a következő markánsabb alakokkal 
találkozunk : a műveletlen, vidéki liba (Gaál: Karácsom jóslat), 
az önző, élősdi kritikus, a kaczér leány, az ártatlant játszó, 
lelkileg durva színésznő, a tudóskodó özvegy (P. M. : Messze 
keresett, közel talált), a féltékeny férj (P. M. : Adolf), a latinos 
•beszédű ügyvéd, a tudást fitogtató, műveletlen falusi kisasszony 
(P. M. : A gazdag házasulandó), a maradi, parlagi s csak gazda
ságával törődő táblabíró (Szemere: A hivatal. Aurora 1822), 
a felületes fürdőorvos (Gyógyvizek, Szemere-féle Aurora 1835), 
a ritkasággyüjtő nagybácsi (Ellenzétek, Nefelejts 1832), a hír
vadász (Ujságvadász), a pedáns (Szokás embere), a késlekedő 
(A késelkedő). Ezeken kívül másokat, melyek jellemeknek vol
nának nevezhetők, nem találunk. A kiemeltek közt is aránylag 
kevés az igazi egyén, inkább typusok, de a többi víg novellában 
még ilyenek sincsenek. 

A jelenkoriakban (víg és komoly) sokat szerepelnek a 
katonák (hadnagy, kapitány, ezredes, generál), mint novella
hősök is, de minden egyéni vonása nélkül hivatásuknak, épen 
úgy lehetnének földesurak, vagy ügyvédek. Meglehetősen sok 
szerep jut a tanácsosoknak, alispánoknak, septemvireknek és 
táblabíráknak, meg a földesuraknak, ritkábban találkozunk a 
jurátusokkal, ügyvédekkel, orvosokkal, tiszttartókkal. Az arisz
tokraták is elég gyakran szerepelnek, de semmiben sem külön
böznek a nem arisztokratáktól. Kedvelt alak a sablonos nagy
bácsi, vagy nagynéni is. A nép alakjai még ritkán bukkannak 
fel s alig egyénítve pl. Kisfaludy, Fáy, Kovács novelláiban 
Kis Károly népmondáiban s még egy-két novellában. 

A többnyire egyforma szerelmi történetekben főszerep a 
szerelmes ifjúnak jut, a ki semmi egyéb, csak ifjú és szerelmes 
(legtöbbször sejtelmünk sincs foglalkozásáról), meg a szerel
mes kisasszonynak, esetleg asszonynak, vagy fiatal özvegynek, 
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kik asszonyi és szerelmes voltukban mind megegyeznek, de 
különbözni alig különböznek egymástól. 

A lelkiállapotok mélyebb, finomabb rajza, mint áttekinté
seinkben láttuk, majdnem egészen ismeretlen, legfeljebb némi 
törekvéseket veszünk észre ebben az irányban, de ezek is inkább 
ömlengések, érzelgős hangulatfestések,1 de nem igazi analysisek. 
Ez a jellemző művészet kezdetlegességéből következik. Fáy 
Bélteky házában vannak csak terjedelmesebb lélekrajzok, de 
ezek sem elég intensivek még. 

Ha novelláinkat a költői leírások szempontjából vizsgáljuk, 
melyek ma már annyira lényeges, szinte nélkülözhetetlen alkotó 
részeivé lettek az elbeszéléseknek, e tekintetben még nagyobb 
szegénységét» tapasztalunk, mint jellemrajzolás dolgában. 

Kisfaludy és Fáy novelláiban igazi leírásokat alig találunk. 
A Tihamérban a párviadalnak, ünnepnek, a földrengésnek, 
a pestisben fetrengő asszonynak, néhány arcznak és öltözetnek 
leírásán kívül csak a Vérpohárban (a ravatalos terem) s a 
Fejér köpeny égben (a nemesi kúria szobái) találunk valamit, 
Fáy novelláiban és regényében még annyit sem. A mi leírás van 
is, csak rövid, száraz, egy-két vonásból álló s nem hangulatos. 
Vajda és Bártfay leírásai már részletesebbek, színesebbek s 
ezért ki is emeltük őket a maguk helyén, valamint Bajzáéit 
(A vándor, Ottilia). Mailáth Vilii tánczáb&n (Aurora 1822) 
korszakunk elején szintén találunk néhány feltűnőbbel, melyek 
közül egyet mutatványul ideiktatunk : »A legszebb májusi nap 
után gyönyörű est álla be : felette a szelid nyugotnak arany
bíbora elolvadozva a magasság felhőtlen kékjébe s a mélyebb 
csendű völgyek terjengő homálya s a magány ünnepélyes hall
gatása átnyögdelve a fülemüle csattogásitól, s a lengeteg játéka 
a könnyű mozdulatú lombokon, — mind, mind oly erővel 
tolakodtak szívére, hogy a tág világot óhajtotta volna mellyéhez 
szorítani. S a mint az élet zaja elszenderede, s az ég fényei 
tisztábbra csillogának, a távol harang lágyan tévedező kongása 
tovább menetelre emlékezteté. Elhagyá a sűrűst s a Vág mellett 
lovagola ; sebesen zuhogott a folyam harsogó hullámain, mintha 
szerelem indulatja hajtotta volna. Végre elejbe tűne a roppant 
monostor, komoly és hideg helyhezetében, miként az élet gya
korta a szerelemnek«. — A humoros leírásra egyetlen példát 
találunk H—a (Hazucha — Kelmenfy) A szárcsa ez. novellá
jában (Rajzolatok 1835). Ha a legcsekélyebb leírásokat, vagy 
inkább leíró kísérleteket is figyelembe vesszük, körülbelül 
háromszáz novellánk közül alig ötvenben találunk efféléket. 

Vizsgálatunknak tehát az az eredménye, hogy akkori 
novella-irodalmunkban nagyon kevés a leírás, igazi, hangulatos 
s a mesével és lelkiállapotokkal szerves kapcsolatban lévő 

1 Példák erre : Bajza: Ottilia, Szalay: Alphonse levelei, Béla 
(Nefelejts 1833), Unokaöcsém és nagybátyám (Szemere: Aurora, 1835). 
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pedig, az említett egy-két kivételt nem tekintve, egyáltalában 
nincs. 

Harmadik kérdésünkre, hogy mennyire magyarok novel
láink, szintén röviden felelhetünk. Ebből a szempontból is össze
állítottunk minden jelenséget, még a legcsekélyebbeket is s 
azt találtuk, hogy alig 70 azoknak a novelláknak a száma, 
melyeknek a magyar élethez valamelyes közük van. 

Kisfaludy, Fáy és Kovács Pál novelláit már jellemeztük 
€ tekintetben s láttuk, hogy a két utóbbi fölülmúlja a mestert 
s az ő elbeszéléseik magyarabbak. Hármuk novelláiban talá
lunk legtöbb magyar milieu-rajzot alakokban, viszonyainkra 
tett czélzásokban s a vidéki magyar élet egyes jeleneteinek 
vázolásában. Áttekintésünkben még néhány novellistánknál 
találtunk egy-két figyelemreméltó vonást, melyeket meg is 
•említettünk. A mit ezeken kívül említhetnénk, alig több a sem
minél. A vidéki életet általában szívesebben rajzolják, a fővá
rosit hasonlíthatatlanul ritkábban. 

Mindent összevéve, novelláink legnagyobb része még nem 
vesz tudomást a magyar társadalmi életről, meséik és alakjaik 
általánosságban mosódnak el, hogy úgy mondjuk, nemzet
köziek, legfeljebb annyiban magyarok, hogy nem németül, 
vagy francziául vannak' írva. 

Azoknál a novellistáinknál, kik mégis törekednek arra, 
hogy elbeszéléseiket a magyar élettel némi kapcsolatba hozzák, 
•ez a törekvés még nagyon gyenge s legtöbbször egy-egy tenden-
tiosus czélzásban, egy-egy magyar typusnak többé-kevésbbé 
sikerült bemutatásában, vagy a vidéki s néha a fővárosi élet 
néhány (s rendesen nem legjellemzőbb) vonásának felszínes, 
külsőleges odavetésében merül ki. Igazi, intensiv, részletes és 
a mesével lényeges kapcsolatban lévő, annak hangulatos és 
színes hátterét tevő, realisticus milieu-rajzot hiába keresünk 
ebben a korban. 

Három sarkalatos kérdésünkre tehát azt az egy rövid, 
összefoglaló választ adhatjuk, hogy a valódi, egészséges realis-
mus, mely valóságos embereket rajzol valóságos környezetben, 
novellairodalmunk kezdetén még ismeretlen. 

Még néhány, formát illető külsőségről is megemlékezünk, 
mert ezeket is jellemzőknek tartjuk. 

A novellák közül 26 van levélformában s 57 első személy
ben írva. Divatos a versek közbeszövése (mint a német novel
lákban), a párbeszédek színdarabszerű jelzése a beszélő nevével 
s nem egyszer zárójeles utasításokkal (ez régi divat különben 
nálunk is). Fejezetekre többnyire csak vonásokkal vannak 
osztva (pl. A Bélteky ház első kiadása is), vagy később számokkal. 
Ä czímekkel ellátott fejezetek még igen ritkák. 

A szereplők neveinek jellemükhöz vagy foglalkozásukhoz 
szabása divatos még ebben a korban is ; gyakoriak az ilyen 
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»tendentiosus« nevek: Szívdki, Rangfy, Könyvmolyi, gr. 
Pénzesi, Mordfi, Késey, Lépfalvi, Kamati, dr. Sírházi, Súlyosdi 
stb. stb. Ez azonban nem általános divat. A nevek legnagyobb 
része egyszerű, többnyire helynevekből képzett (Csepeli, Vár
helyi, Vasvári, Csáktornyai, Várkonyi, Ugocsai), vagy csinált 
név (Lényei, Hangay, Ormy, Rózsavölgyi, Halomfy, Árnyai,. 
Regényi, Erényi), vagy történeti családnév (Csáky, Saaghy 
Szirmay, Nádasdy, Drágfy, Czobor). 

A nőneveknél, de a férfiakénál is gyakran csak a keresztnév 
szerepel. Ezek közül legkedveltebbek s legtöbbször fordulnak 
elő a László, Kálmán, Dezső, Sándor, Károly, Lajos és Gábor 
és a Róza, Luiza, Ida, Mali, Emmi, Nelli, Erzsi, Ilka, Aurélia 
és Julcsa. 

Ha novelláinkat a stílus szempontjából vizsgáljuk, azt 
látjuk, hogy az ossiani stílusnak még a korszak végén is vannak 
nyomai,1 feltűnően dagályos stílus szintén akad a korszak leg
végéig.2 Stílusbeli fejlődést egyáltalában bajos megállapítani. 
Fáy 1818-ban, Kisfaludy 1822-ben megállapodott jó stílussal 
lépnek fel,, a többieké legfeljebb megközelíti az övékét, de felül
ném múlja. Kortársaik közül Kovács Pál a legjobb sülista. 
1833-tól kezdve némi javulást látunk (Vajda, Frankenburg), 
de nem mondhatjuk, hogy emelkedést. Víg novelláink stílusa 
különben mindig jobb, egyszerűbb, természetesebb, a komo
lyaké sokkal feszesebb, erőltetettebb, dagályosabb. 

Prózai stílusunk meglehetősen stagnál s fejlődése költői 
stílusunkhoz nem is hasonlítható. A legtöbb novella stílusa 
dilettáns stílus. Elbeszélőink legnagyobb részének a nyelv 
finomságai, jellemzőbb, hatásosabb fordulatai iránt alig van 
érzékük. A népies stílusnak még kevés nyomát találjuk (Fáy-, 
Kovács- és Vörösmartynál). 

Kétségtelen az is, hogy »eredeti« novelláink között vannak 
fordítások, illetőleg átdolgozások (főként németből). Eredetieik-
nek kiderítése igen nehéz feladat volna, mert hiszen legnagyobb 
részük csak tized-, sőt huszadrangú novellák átdolgozása, vagy 
utánzása lehet, s az ilyeneknek felkutatása szinte leküzdhe
tetlen nehézségekbe ütközik. A hálátlan és óriási időpazarlással 
járó munkának eredménye nagyon keveset változtatna a novel
lák értékelésén. A jobbak úgyis eredetiek, a rosszak pedig 
úgyis értéktelenek, akár eredetiek, akár nem. 

Novellairodalmunk e gyermekkorát általában a dilet-
tantismus jellemzi. Minden rendű és rangú ember : diák, jogász, 
tisztviselő, ügyvéd, nevelő, tanár, pap és földbirtokos köteles
ségének tartja, hogy néhány víg elbeszéléssel, érzékeny törté-

1 Pl. Máczy: A gondviselés (Felsőm. Minerva, 1831), Ärvaffy": 
Sirok (Sas, 1832), Ormos László : Világos vára (Felsőm. M., 1832). 

8 Pl. Petrichevich : Albina (Szemlélő, 1833), Kuthy : A szökevény 
(Lant, 1834), Kazinczy G. : Dölyf és szerelem (Parthenon, 1834). 
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nettel, vagy regével »gazdagítsa« irodalmunkat. Munkáikban 
természetesen ritkán méltányolhatunk egyebet, mint a hazafi
ságot és jóakaratot. Az az érdemük mindenesetre megvan, 
hogy a negyvenes évek jelesebb írói számára némileg egyengetik 
a talajt s egyben-másban megkönnyítik munkájukat. 

Az úttörőknek, Fáynak és Kisfaludynak, valamint legjobb 
tanítványuknak, Kovács Pálnak, érdemeit nem méltányol
hatjuk eléggé s működésüknek fontosságát és értékét a háttér 
megrajzolása emelte ki kellőképen. 

Áttekintésünknek épen az a jelentősége, hogy az egész 
anyag feldolgozásán alapszik, a mi most történt legelőször. 
Lehetőleg mindent felkutattunk, nem hagytunk figyelmen 
kívül semmit, még a legcsekélyebb jelenséget sem és ezeket 
bizonyos rendszerbe foglaltuk az irányok és törekvések fel
tüntetésével. 

összefoglaló s egyszersmind minden részletre kiterjedő 
képet rajzoltunk novellairodalmunk eső korszakáról, mely 
előkészítője volt a kiválóbb tehetségek Jósika megjelenésével 
kezdődő, új és hasonlíthatatlanul gazdagabb korszakának. 

Dfi. SZINNYEI F E E E N C Z . 




